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Στιγμές δόξας έζησε η κεντρική πλατεία της Καβάλας 

το μεσημέρι της Τετάρτης 27ης Φεβρουαρίου, 
όταν κατακλύστηκε από χιλιάδες πολιτών που 

οργανωμένα και μαζικά βροντοφώναξαν ΟΧΙ στην 
εγκατάστασης μονάδας καύσης λιθάνθρακα. Κανείς 
δεν μπορεί να αποφανθεί με σιγουριά για τον ακριβή 
αριθμό των καβαλιωτών που αποφάσισαν να αφήσουν 
την πολυθρόνα και την ησυχία τους και να βρεθούν 
στην πλατεία της πόλης, ώστε να στείλουν τον μήνυμά 
τους στην ΔΕΗ και γενικότερα στην κυβέρνηση. Πάντως 
οι διοργανωτές δήλωσαν ότι στην συγκεκριμένη  
κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Να 
θυμίσουμε ότι το Επιμελητήριο Καβάλας μετείχε ενεργά 
και πρωταγωνιστικά στην καβαλιώτικη κινητοποίηση, 
είτε αποτελώντας το πέμπτο μέλος της οργανωτικής 
γραμματείας αγώνα, είτε δίνοντας βροντερό παρόν την 
ημέρα της κινητοποίησης.   

Πολλά ήταν τα πανό που ξεδιπλώθηκαν στην 
κεντρική πλατεία, κάποια από τα οποία ενέγραφαν 
έξυπνα συνθήματα. Όπως για παράδειγμα εκείνο της 
συντονιστικής επιτροπής που ανέφερε: «Με το κάρβουνο 
και τον λιθάνθρακα εσείς; Με τον πλανήτη εμείς». Έξυπνη 
ιδέα ήταν φυσικά και τα μαύρα μπαλόνια φουσκωμένα 
με ήλιο, πάνω στα οποία διαβάσαμε το γνωστό σύνθημα: 
«Όχι στον λιθάνθρακα, ναι στη ζωή». 

Το πλήθος άκουσε τις τοποθετήσεις των 
διοργανωτών, δύο ωστόσο ήταν τα πρόσωπα που 
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων και 
καταχειροκροτήθηκαν για τις ομιλίες τους. Αφενός ο νέος 
πρόεδρος του Συνασπισμού Αλέξης Τσίπρας ο οποίος 
τίμησε το συλλαλητήριο της Καβάλας με την παρουσία του 
και ξεσήκωσε ειδικά τους νέους με τα λόγια του. Αφετέρου 
ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιστής που αφιέρωσε την 
κινητοποίηση στο μέλλον των παιδιών του νομού μας. 
Στην λήξη των ομιλιών ο Λάζαρος Βασιλειάδης ανέγνωσε 
των ψήφισμα της τοπικής κοινωνίας, το οποίο εγκρίθηκε 
δια βοής από όλους. Τέλος να συμπληρώσουμε ότι του 
συλλαλητηρίου ακολούθησε η προγραμματισμένη πορεία 
στους δρόμους της Καβάλας, η οποία κινήθηκε στην οδό 
Ομονοίας, στην οδό Δαγκλή, στην οδό Βενιζέλου και 
κατέληξε στον Δημοτικό Κήπο.

Ο Κωστής Σιμιτσής χαιρέτισε την συγκέντρωση κάνοντας 
λόγο για μία μεγάλη νίκη των πολιτών, της ξεχασμένης 

περιφέρειας, της ίδιας της Καβάλας που αποκτά την δυναμική 
της νίκης και μπαίνει σε μία νέα εποχή. Σε μία εποχή που τα 
αδύνατα γίνονται δυνατά. Στην ομιλία του που ήταν και η βασική 
της ημέρας, ο Δήμαρχος επεσήμανε:

«Είμαστε πολλοί και γι’ αυτό είμαστε δυνατοί. Ο λιθάνθρακας 
στην Καβάλα δεν θα περάσει. Η δυναμική παρουσία του κόσμου 
είναι μόνο η αρχή. Μαζί λέμε ναι στο μέλλον αυτού του τόπου. 
Μαζί λέμε ναι στην Καβάλα που βλέπει μπροστά. Στην Καβάλα 
των στόχων και των οραμάτων, στην Καβάλα των ανοικτών 
οριζόντων. Είμαστε μαζί και ενωμένοι σ’ έναν ωραίο αγώνα 
για μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν θα αφήσουμε 
να μας σκοτεινιάσουν αυτόν τον ήλιο!!!» Παρών και μαχητικός 
εμφανίστηκε ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος 
παρατήρησε: «Δεν λέμε κάθετα όχι σε κάθε μορφής εργοστάσιο 
παραγωγής ενέργειας. Δεν θέλουμε την ανάπτυξη που στηρίζεται 

σε βρώμικα και ρυπογόνα καύσιμα. Αυτό το μήνυμα στέλνουμε 
στους κρατούντες και είμαι περήφανος, γιατί τα είπα και τα είπα 
εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε και στον τόνο που έπρεπε. Κι 
αν χρειαστεί θα τα ξαναπώ, όσο ψηλά κι αν απευθύνομαι, όσο 
δυσάρεστος κι αν γίνομαι». Η σειρά που τηρήθηκε στις ομιλίες 
άρχισε με τον εκπρόσωπο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Φιλίππων Νεαπόλεως & Θάσου κ.κ. Προκοπίου και συνεχίστηκε 
με τον πρόεδρο της ΤΕΔΚ και Δήμαρχο Ελευθερουπόλεως 
Γιάννη Φιλόσογλου, τον Δήμαρχο Δράμας Θωμά Μαργαρίτη, τον 
Δήμαρχο Ξάνθης Μιχάλη Στυλιανίδη, τον βουλευτής ΠΑΣΟΚ κι 
εκπρόσωπο του προέδρου Σπύρο Κουβέλη, τον βουλευτή ΛΑΟΣ 
Σερρών Ηλία Πολατίδη.  Αγωνιστικό χαιρετισμό από τις Βρυξέλες 
όπου βρισκόταν χθες απέστειλε ο πρόεδρος της Διευρυμένης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης 
Κώστας Τάτσης, ο Νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλλιοντζής, ο 
βουλευτής και πρώην Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης Γιώργος 
Καλαντζής, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Τιμοσίδης.

ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΟΜΑΛΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Με τον πλέον ομαλό τρόπο 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Δευτέρας 25 Φεβρουαρίου η 

συγκρότηση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του 
Επιμελητηρίου Καβάλας. Ύστερα από τα όποια 
εσωτερικά προβλήματα είχαν προκύψει και 
τις παραιτήσεις των μελών της προηγούμενης 
σύνθεσης, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου εκλέχθηκαν τα τέσσερα 
μέλη, που θα πλαισιώσουν τον πρόεδρο Άγγελο 
Τσατσούλη στην άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο νομικός σύμβουλος του φορέα Νίκος 
Κακουλίδης ήταν παρών προκειμένου να 
διευκολύνει τα μέλη του συμβουλίου στην 
άσκηση του εκλογικού τους καθήκοντος. Τα 
χρέη της εφορευτικής επιτροπής ανέλαβαν ο 
Παύλος Ζησίμου, ο Αλέξανδρος Οθωναίος και 
ο Χρήστος Ηλιάδης. Τέσσερις κάλπες στήθηκαν 
στην αίθουσα των συνεδριάσεων και εντός μίας 
ώρα είχαν αναδειχθεί οι νικητές. 
Να σημειώσουμε ότι για την θέση του 
Α’ αντιπροέδρου κατατέθηκαν δύο 
υποψηφιότητες, της Ελένης Γαρυφάλλου 

που κατείχε ήδη την θέση και του Γιάννη 
Χατζηγερακούδη. Για την θέση του Β’ 
αντιπροέδρου κατατέθηκαν επίσης δύο 
υποψηφιότητες, του Μάρκου Δέμπα που κατείχε 
την θέση και του Χάρη Σεϊτανίδη. Αντίθετα, για 
την θέση του γενικού γραμματέα υπήρξε μόνο 
η υποψηφιότητα του Βασίλη Λεμονίδη, ο οποίος 
ανήκε στη διοικητική επιτροπή με την ιδιότητα 
ωστόσο του οικονομικού επόπτη. Τέλος και για 
την θέση του νέου οικονομικού επόπτη υπήρξε 
η μία και μοναδική υποψηφιότητα του Γιάννη 
Παναγιωτίδη. Να σημειωθεί επίσης ότι από την 
εκλογική διαδικασία απουσίαζαν τρία μέλη του 
συμβουλίου, ο Χρήστος Πριονίδης, ο Γιώργος 
Χατζησάββας και ο Δημήτρης Βαφείδης, 
επομένως το σύνολο των μελών που ψήφισαν 
ήταν 19 από τα 21.
Κατόπιν της καταμέτρησης η κάλπη έβγαλε τα 
εξής αποτελέσματα:
- Α’ Αντιπρόεδρος: Ελένη Γαρυφάλλου με 
11 ψήφους, Γιάννης Χατζηγερακούδης με 5 
ψήφους, ένα άκυρο κι ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
- Β’ Αντιπρόεδρος: Μάκρος Δέμπας με 11 

ψήφους, Χάρης Σεϊτανίδης με 5 ψήφους, ένα 
άκυρο κι ένα λευκό ψηφοδέλτιο.
- Γενικός Γραμματέας: Βασίλης Λεμονίδης με 11 
ψήφους, κανένα άκυρο κι 7 λευκά ψηφοδέλτια.
- Οικονομικός Επόπτης: Γιάννης Παναγιωτίδης 
13 με ψήφους, κανένα άκυρο και 5 λευκά 
ψηφοδέλτια. 
Στο εξής επομένως η νέα Διοικητική Επιτροπή 
του Επιμελητηρίου Καβάλας θα αποτελείται 
από τον Πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη, την 
Α’ Αντιπρόεδρο Ελένη Γαρυφάλλου, τον 
Β’ Αντιπρόεδρο Μάρκο Δέμπα, τον Γενικό 
Γραμματέα Βασίλη Λεμονίδη και τον Οικονομικό 
Επόπτη Γιάννη Παναγιωτίδη.  
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Απόφαση για την συγκρότηση δύο επιτροπών έλαβε 
το απόγευμα της Δευτέρας 25ης Φεβρουαρίου το 
διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, 

οι οποίες θα μεθοδεύουν αντίστοιχα την απονομή 
επιχειρηματικών βραβείων και την χορήγηση υποτροφιών 
πρωτοετών φοιτητών με οικονομική κατεύθυνση. Ειδικότερα 
η πρώτη δράση συζητάται αρκετό καιρό προς υλοποίηση, 
με την προϋπόθεση φυσικά ότι το ενδεχόμενο θα μελετηθεί 
προσεκτικά και ότι θα τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής 
επιχειρήσεων που θα βραβευθούν. 

Στην διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης πρότεινε την συγκρότηση επιτροπής 
αποτελούμενης από μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
τα οποία εντός του επόμενου διμήνου θα εργαστούν 
προκειμένου να ετοιμάσουν πρόταση και να την θέσουν 
υπόψη του σώματος. Ως πιλότος στην προτεινόμενη δράση 
θα χρησιμοποιηθεί ανάλογη κίνηση του Επιμελητηρίου 
Αθηνών, ενώ σχετικές προτάσεις έχουν καταθέσει οι κ.κ. 
Χατζηγιαννάκης και Οθωναίος. Από την σύνθεση της επιτροπής, 
που θα αποτελείται από πέντε μέλη, δεν θα αποκλείεται και 
η συμμετοχή εξειδικευμένων ατόμων, όπως για παράδειγμα 
των στελεχών του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

Να σημειωθεί ότι στην επιτροπή απονομής 
επιχειρηματικών βραβείων δεν θα μετέχει κανένα από τα 
πέντε μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του φορέα. Ενώ οι 
προτάσεις που θα προετοιμάζονται θα εξετάζονται συνολικά 

από το διοικητικό συμβούλιο. Στην σύνθεση της επιτροπής 
απονομής επιχειρηματικών βραβείων επομένως θα μετέχουν 
ο κ. Οθωναίος, ο κ. Ηλιάδης, ο κ. Ζησίμου, ο κ. Σαχινίδης, η κ. 
Μιχαηλίδου. 

Στην δεύτερη επιτροπή η οποία θα ασχοληθεί με την 
χορήγηση υποτροφιών στους πρωτοετής φοιτητές οικονομικής 
κατεύθυνσης, τέκνα των μελών του Επιμελητηρίου, θα 
μετέχουν ο κ. Σαπουντζής, ο κ. Σεϊτανίδης, η κ. Γράσσου, ο 
κ. Καραγιαννίδης, ο κ. Παπαϊωάννου. Για την επιλογή των 
βραβευόμενων θα υπάρξει συνεργασία με την Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο ακριβής αριθμός των 
πρωτοετών που θα λαμβάνουν τις υποτροφίες και το ύψος 
των χορηγιών θα αποφασιστεί κατόπιν της προετοιμασίας 
που θα υλοποιήσει η αρμόδια επιτροπή. 

Στην διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης είχε την δυνατότητα να ενημερώσει τα μέλη του 
συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
στην προετοιμασία του πανκαβαλιώτικου συλλαλητηρίου. Ο 
πρόεδρος εξήγησε ότι με την οργάνωση της κινητοποίησης 
ασχολήθηκαν 18 τοπικοί φορείς ενάντιοι στην εγκατάσταση 
της μονάδας λιθάνθρακα. 

Το Επιμελητήριο μάλιστα ήταν ένα από τα πέντε μέλη της 
οργανωτικής γραμματείας. Ο κ. Τσατσούλης γνωστοποίησε 
στα μέλη το πρόγραμμα του συλλαλητηρίου και διευκρίνισε ότι 
η οικονομική δαπάνη της προετοιμασίας του συλλαλητηρίου 
θα κατανέμονταν στους 18 διοργανωτές. 

Καυστικό ήταν το σχόλιο του Άγγελου Τσατσούλη αναφορικά 
με το επιδιωκόμενο ραντεβού με τον Υπουργό Οικονομίας 

Γιώργο Αλογοσκούφη, προκειμένου να συζητηθεί το αίτημα 
συνέχισης επιδότησης εργασίας 12% για τους νομούς 
Καβάλας και Δράμας. «Με δουλεύουν κανονικότατα» δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Τέλος, ο κ. 
Τσατσούλης εξήγησε ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδας διεξάγει έρευνα για τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό 
στο πλαίσιο της οποίας θα διανεμηθεί ειδικό ερωτηματολόγιο 
που θα κληθούν να συμπληρώσουν τα μέλη του φορέα.            

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝΕ ΓΙΑ ΤΟ 12%

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η δημιουργία Επιτροπής για τη μελέτη και 
υλοποίηση εφαρμογών ΣΔΙΤ στους τομείς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου σας, με 
αντικείμενο μεταξύ άλλων την υποβολή 
εισηγήσεων-προτάσεων για χρηματοδότηση 
και υλοποίηση έργων υποδομών με την 
ιδιωτική ενίσχυση, θεωρούμε ότι μπορεί να 
συμβάλει, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, 
στην αξιοποίηση σημαντικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής μας.
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
δράττεται λοιπόν αυτής της ευκαιρίας, 
καταθέτοντας πρόταση για την αναγκαία 
αναβάθμιση του κρατικού αερολιμένα Καβάλας 
«Μέγας Αλέξανδρος».
Ο κρατικός αερολιμένας Καβάλας κατέχοντας 

Επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών για την ανάπτυξη 
του αερολιμένα «Μέγας Αλέξανδρος»
Επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών & Επικοινωνιών Κ. Χατζηδάκη απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης, 
με την οποία καταθέτει πρόταση για την αναγκαία αναβάθμιση του κρατικού αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος». 
Στην συγκεκριμένη επιστολή ο πρόεδρος και γενικότερα τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου επισημαίνουν: 

Το Επιμελητήριο συγκρότησε επιτροπές για υποτροφίες 
πρωτοετών & επιχειρηματικά βραβεία

γεωστρατηγική θέση στην περιοχή, διαθέτει τα 
εξής πλεονεκτήματα: αποτελεί τη βασική πύλη 
εισόδου ξένων επισκεπτών και τουριστών 
που διακινούνται, αεροπορικώς, προς την 
Περιφέρεια Α.Μ.Θ (σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία, το αεροδρόμιο Καβάλας εξυπηρετεί 
το 90% των αλλοδαπών τουριστών της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.).  
Βρίσκεται, σε κοντινή απόσταση με το κέντρο 
μητροπολιτικής σημασίας για τα νότια 
Βαλκάνια, τη Θεσσαλονίκη και με τα δύο 
σημαντικότερα αστικά κέντρα της Βουλγαρίας 
( Σόφια & Φιλιππούπολη). 
Εξυπηρετεί τους τρεις νομούς Δράμας-Καβάλας-
Ξάνθης και τις πτήσεις τσάρτερ για το νησί της 
Θάσου ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει ως 
πύλη – τροφοδότης της Εγνατία Οδού, των 
οδικών αξόνων και των αντίστοιχων λιμένων.

Το άνοιγμα των συνόρων της Βουλγαρίας το 
2009 και η γειτνίαση με την Κων/πολη και άλλα 
εμπορικά και τουριστικά κέντρα της Τουρκίας, 
πιστεύουμε ότι θα προσδώσουν νέα δυναμική 
ανάπτυξης στον τομέα μεταφορών  και 
επικοινωνιών της περιοχής μας.
Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι η ύπαρξη έργων υποδομής 
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομίας 
ενός τόπου, γι’ αυτό και η αναβάθμιση του 
αεροδρομίου Καβάλας σε συνδυασμό με τη 
σιδηροδρομική σύνδεση μέσω Τοξοτών του 
νέου μεγάλου λιμένα «Φίλιππος Β’», αποτελούν  
για μας στόχους ύψιστης προτεραιότητας. 
Στα πλαίσια της εκφρασμένης πρόθεσης 
ενίσχυσης συνδυασμένων μεταφορών από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προτείνουμε ειδικότερα:
1. Τη σιδηροδρομική σύνδεση, μέσω Τοξοτών 
Ξάνθης, του νέου λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’». 
Τη δημιουργία Ελεύθερης Ζώνης και Κέντρων 
Logistics  στο νέο λιμένα «Φίλιππος Β’». 
2. Τη δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων 
εντός ή περιμετρικά του αερολιμένα, οι οποίες 
θα παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για τη 
δραστηριοποίηση εταιριών που ασχολούνται με 
την αεροπορική βιομηχανία ή εταιρειών για τις 
οποίες η ύπαρξη αεροδρομίου ή αεροπορικής 

σύνδεσης είναι απαραίτητη όπως εταιρειών 
αεροτουρισμού, συντήρησης αεροσκαφών, 
υδροπλάνων κ.λ.π., εκπαίδευσης πιλότων και 
λοιπών αεροπορικών στελεχών κ.λ.π.  
Οι κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις μπορεί και 
πρέπει να έχουν πολλαπλή μορφή και χρήση, 
όπως:
- Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων
- Χώρους συνεδρίων
- Χώρους επίγειας υποστήριξης αεροσκαφών 
( Ground Handling)
- Χώρους συντήρησης αεροσκαφών 
και ελικοπτέρων
- Χώρους εξυπηρέτησης πτήσεων Cargo  και 
Courier ( Hub)
- Χώρους υποδοχής VIP  αεροσκαφών και των 
επιβατών τους  (VIP Terminal)
Κύριε Υπουργέ,
Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας αυτές 
προσφέρουν μία σημαντική προοπτική 
ανάπτυξης στον τόπο μας, τόσο σε οικονομικό 
όσο και κοινωνικό επίπεδο γι’ αυτό και σας 
παρακαλούμε να μας δώσετε την ευκαιρία 
μίας συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να 
τεκμηριώσουμε περαιτέρω τις απόψεις μας.
Είμαστε βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση 
για την οποία και σας ευχαριστούμε».

Τράπεζα Αίματος «Απόστολος Μαρδύρης»
Η Τράπεζα Αίματος «Απόστολος Μαρδύρης» ενημερώνει τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου 
Καβάλας, τα μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας, καθώς και τα μέλη 
του Επιμελητηρίου Καβάλας, ότι η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία θα διεξαχθεί 14 Μαΐου 
2008 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Συνάντηση Επιχειρηματικής Συνεργασίας «PROINVEST»
Το Επιμελητηρίο Καβάλας συμμετείχε στην επιτυχή 

διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με αντικείμενο 
το έπιπλο και είδη διακόσμησης που πραγματοποιήθηκε στον 
Άγιο Δομίνικο της Δομινικανής  Δημοκρατίας από 10 έως 12 
Μαρτίου, 2008.  Το πρόγραμμα των συναντήσεων διοργανώθηκε 
με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του 
Προγράμματος «PROINVEST» που στοχεύει στη προώθηση των 
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Αφρικής, 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού (ΑΚΕ).  

Στις επιχειρηματικές συναντήσεις το Επιμελητήριο 
εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ιωάννη Πιπερίδη, Μέλος της 
Διοίκησης του Σωματείου Επιπλοξυλουργών Καβάλας και την 
υπάλληλο του Επιμελητηρίου κα. Όλγα Καζιάνη. Το πρόγραμμα 
των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκε θεωρήθηκε ιδιαίτερα 
πετυχημένο δεδομένου ότι συμμετείχαν 67 επιχειρήσεις και 
διεξήχθηκαν 468 συναντήσεις. Oι συμμετέχουσες επιχειρήσεις 
δήλωσαν ότι οριστικοποιήθηκαν 16 συμφωνίες.  Η συνάντηση 

στον Άγιο Δομίνικο αφορούσε επιχειρήσεις επίπλου, ειδών 
διακόσμησης και συμπληρωματικών παρεμφερών προϊόντων, οι 
οποίες δήλωσαν ενδιαφέρον είτε για την  προώθηση των δικών 
τους προϊόντων στις χώρες της Καραϊβικής και ιδιαίτερα στον 
ξενοδοχειακό τομέα, είτε να εισάγουν προϊόντα στην Ευρώπη, 
η και οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας που περιλαμβάνει τη 
δημιουργία κοινών επιχειρήσεων (joint ventures), μεταφορά 
τεχνογνωσίας και προώθηση νέας τεχνολογίας, επενδυτικές 
δραστηριότητες, κ.ά. Στην ιστοσελίδα της Συνάντησης ( 
http://www.carib-export.com/ ) καταγράφεται το σύνολο του 
υλικού του προγράμματος -- τα προφίλ εταιριών, παρουσιάσεις 
και μελέτες για τον τομέα του επίπλου, πληροφορίες για 
τους συμμετέχοντες οργανισμούς και τις χώρες τους, κα. Τα 
αποτελέσματα των επιμέρους συναντήσεων θα παρουσιαστούν 
στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του κλάδου.  Περισσότερες 
πληροφορίες είναι στη διάθεση των μελών μας από την κα. Όλγα 
Καζιάνη του Επιμελητηρίου μας ( Τηλ.: 2510833964, εσωτ. 2 ).
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Το Επιμελητήριο Καβάλας έχει αρχίσει την 
διαδικασία πιστοποίησης των υπηρεσιών του 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 
για την διαχείριση της ποιότητας. Στόχος της 
διαδικασίας πιστοποίησης είναι η καλύτερη 
οργάνωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, 
η καθιέρωση μετρήσιμων στόχων απόδοσης και 
η εν τέλει αύξηση της ικανοποίησης των μελών 
του Επιμελητηρίου.

Η μελέτη έχει ανατεθεί στον κ. Δημήτρη 
Ναλμπάντη, σύμβουλο επιχειρήσεων και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, ενώ 
η επιθεώρηση του φορέα πιστοποίησης για την 
απονομή του πιστοποιητικού προγραμματίζεται 
για τον Μάϊο 2008. Το διεθνές πρότυπο ISO 
9001:2000 καθορίζει και διαχειρίζεται τους 
σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού: την 
κατανόηση των αναγκών των πελατών-μελών, 
την δέσμευση της διοίκησης, την διαχείριση 
των πόρων, την παροχή των υπηρεσιών που 
έχουν ανάγκη οι πελάτες-μέλη, την μέτρηση 

της απόδοσης και την συνεχή βελτίωση του 
οργανισμού. Το έργο της προετοιμασίας 
για την πιστοποίηση περιλαμβάνει την 
διαγνωστική φάση, στην οποία εντοπίζονται οι 
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου 
και οι ευκαιρίες για βελτίωση, την ενημέρωση 
και εκπαίδευση των εργαζομένων, την 
επικαιροποίηση του οργανογράμματος και των 
αρμοδιοτήτων, την εκπόνηση διαδικασιών και 
την επιλογή μετρήσιμων δεικτών απόδοσης.
Στα πλαίσια της μελέτης διενεργείται και 

«έρευνα διάγνωσης της εργασιακής ομάδας». 
Η ομάδα αποτελείται από τους εργαζόμενους 
στο Επιμελητήριο και η έρευνα έχει στόχο την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ομάδας 
και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων 
στην επιλογή και επίτευξη των στόχων. Το 
σύστημα ποιότητας προβλέπει την μέτρηση 
της ικανοποίησης των μελών σχετικά με τις 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου αλλά και την 
δυνατότητα υποβολής προτάσεων βελτίωσης 
από τα μέλη του.

Πέντε θέσεις χάνει η Ελλάδα στη 
λίστα με τις 52 ακριβότερες περιοχές 

παγκοσμίως για την εγκατάσταση μιας 
βιομηχανίας, είτε σε χώρους παραγωγής 
είτε σε χώρους αποθήκευσης. Σύμφωνα με 
την ετήσια μελέτη της εταιρείας συμβούλων 
ακινήτων Cushman & Wakefield με τίτλο 
«Ιndustrial Space Across the World», η 
Αθήνα το 2008 είναι η 24η (19η πέρυσι) πιο 
ακριβή βιομηχανική πόλη, με το συνολικό 
κόστος χρήσης να φτάνει τα 81,79 ευρώ ανά 
τ.μ. τον χρόνο ή 6,81 ευρώ/τ.μ. μηνιαίως. 

Αυτό το ποσό καλείται να πληρώσει 
μια πολυεθνική εταιρεία ή μια εγχώρια 
βιομηχανία προκειμένου να μισθώσει 
κάποιον βιομηχανικό χώρο. 

Το τελικό κόστος χρήσης περιλαμβάνει 
το ενοίκιο που υπολογίζεται στα καθαρά 
εσωτερικά τετραγωνικά μέτρα του 
βιομηχανικού χώρου, φόρους και άλλα 
έξοδα. Πάντως, πρόσφατη έρευνα της 
εταιρείας King Sturge έδειχνε ότι η Αθήνα 
βρίσκεται στην 38η θέση μεταξύ 76 
περιοχών με το ετήσιο ενοίκιο για τα logis-
tics να ανέρχεται για τις μικρές επιφάνειες 
στα 87 ευρώ/τ.μ. ή 7,25 ευρώ/τ.μ. τον μήνα. 

Το βασικό πρόβλημα της ελληνικής 
αγοράς είναι η απουσία χωροθέτησης 
βιομηχανικών περιοχών, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει πρόβλημα στην εξεύρεση 
κατάλληλων χώρων. 

Τους  τελευταίους μήνες το «παιχνίδι» έχει 
ανοίξει εξαιτίας των μεγάλων επενδυτικών 
σχεδίων από εταιρείες του λιανεμπορίου, 
όπως οι Aldi, Dixons - Κωτσόβωλος, ΙΚΕΑ, 
DIA κ.λπ. οι οποίες στήνουν τα δικά τους 
διαμετακομιστικά κέντρα. Η απώλεια πέντε 
θέσεων σε σύγκριση με πέρυσι οφείλεται 
στην άνοδο κάποιων άλλων αγορών. Η 
αγορά στην Ελλάδα παραμένει μικρή 
σε μέγεθος, με τις περισσότερες νέες 
εγκαταστάσεις να δημιουργούνται για ιδία 
χρήση. Διαφαίνονται, ωστόσο, προοπτικές 
βελτίωσης του κλίματος.

Η έρευνα έγινε σε 138 τοποθεσίες, σε 
52 χώρες και στο 89% των περιοχών αυτών 
παρατηρήθηκε αύξηση ή σταθερότητα 
στα κόστη χρήσης βιομηχανικού χώρου 
και μόνο στο 11% παρατηρήθηκε πτώση. 
Παγκοσμίως τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 
μέσο όρο μόλις 6% το 2007, με τη Νότια 
Αμερική να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη. Το Λονδίνο κρατά τα σκήπτρα 
της πιο ακριβής βιομηχανικής πόλης στον 
κόσμο με το ετήσιο ενοίκιο στην περιοχή 
γύρω από το αεροδρόμιο Χίθροου να 
διαμορφώνεται φέτος στα 211,23 ευρώ/
τ.μ. ετησίως. Δεύτερο είναι το Δουβλίνο με 
159,50 ευρώ/τ.μ. ετησίως, ανεβαίνοντας 
δύο θέσεις σε σύγκριση με το 2007. 

Στην τρίτη θέση ακολουθεί το Τόκιο 
με 142,63 ευρώ/τ.μ., τέταρτο το Όσλο (134 
ευρώ/τ.μ.) και την πρώτη πεντάδα κλείνει το 
Σίδνεϊ με 132,60 ευρώ/τ.μ. 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι στις 
δέκα πιο ακριβές περιοχές οι επτά είναι 
ευρωπαϊκές. Ωστόσο η ανάπτυξη στην 
Ευρώπη ήταν χαμηλότερη από τις άλλες 
περιοχές, μόλις 2,5%.

Τέλος, η Βομβάη είναι η πόλη με τη 
μεγαλύτερη άνοδο στην κατάταξη, 11 
θέσεις, ενώ στην ίδια περιοχή σημειώθηκε 
και η μεγαλύτερη αύξηση στα ενοίκια με 
94% σε ένα χρόνο. 

Ακολουθεί η Κωνσταντινούπολη με 
60%, κάτι που δείχνει ότι αυξάνεται το 
ενδιαφέρον για εγκατάσταση επιχειρήσεων 
στην Τουρκία.

Μηνυτήρια αναφορά με την οποία στράφηκε κατά 
παντός υπευθύνου για τις συνεχιζόμενες διακοπές 
ρεύματος υπέβαλε την Πέμπτη 13 Μαρτίου στον 
εισαγγελέα, ο πρόεδρος της κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιώργος Κασιμάτης. 
Ο κ. Κασιμάτης ανέφερε ότι εκπροσωπεί 800.000 
επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες οι 
διακοπές ρεύματος έχουν δημιουργήσει μεγάλα 
προβλήματα και ζημιές.  Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της Ένωσης Επιμελητηρίων θα ακολουθούσουν 
και αγωγές για την καταβολή αποζημιώσεων 
στους επιχειρηματίες που έχουν πληγεί. «Όποιος 
ευθύνεται θα πληρώσει», είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Κασιμάτης. 

Το ΒΕΑ σημειώνει ότι η κατάσταση στα λιμάνια 
έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής και ανοχής για 

τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας και ιδιαίτερα 
για τις μικρότερες επιχειρήσεις που ακροβατούν 
σε όρια της επιβίωσής τους. Οι παρατεταμένες 
καθυστερήσεις και δυσκολίες στους εκτελωνισμούς 
και τις παραλαβές των εμπορευμάτων και πρώτων 
υλών, οι παρατηρούμενες στη συνέχεια αυξήσεις 
στο κόστος των μεταφορών ως αποτέλεσμα 
αισχροκερδούς συμπεριφοράς, οι καθυστερήσεις 
στις παραδόσεις συμφωνημένων φορτίων 
καθιστούν τον επιχειρηματικό κόσμο έρμαιο της 
κατάστασης ασυνεννοησίας μεταξύ των Διοικήσεων 
των λιμανιών και των λιμενεργατών. Το ΒΕΑ ζητάει 
από την Πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα  μέτρα 
προστασίας του επιχειρηματικού κόσμου με το 
όποιο κόστος λαμβανομένου υπόψη ότι η περίοδος 
που διανύεται είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις, 
ενόψει των εορτών και των παραγγελιών που έχουν 
αναλάβει. Το ΒΕΑ προσθέτει ότι τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και το συνδικαλιστικό κίνημά τους 
είτε για εργαζόμενους στην Τράπεζα Ελλάδος είτε 
για λιμενεργάτες πρόκειται, πρέπει να διέπεται από 
κανόνες, ώστε να προστατεύεται τουλάχιστον η 
διεθνής εικόνα της χώρας και να μην οδηγούνται 
σε εξουθένωση άλλες τάξεις. Η Πολιτεία οφείλει 
να βρει τη λύση επισπεύδοντας διαδικασίες και 
προστατεύοντας τους επιχειρηματίες της.

Διαδικασία πιστοποίησης για την διαχείριση της ποιότητας

Μηνυτήρια αναφορά 
από την ΚΕΕΕ 

24η ακριβότερη χώρα η Ελλάδα 
για την εγκατάσταση βιομηχανιών

Νέα επιχειρησιακή στρατηγική και νέα εταιρική ταυτότητα αποκτά 
το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). Μετασχηματίζεται 

σε οργανισμό με την επωνυμία «Ιnvest in Greece» και θέτει σε 
λειτουργία σχέδιο προσέλκυσης και υποστήριξης επενδύσεων 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήδη, όπως τόνισε ο Υπουργός 
Οικονομίας Γιώργος Αλογοσκούφης, έχει ξεκινήσει η συστηματική 
καταγραφή και ανάλυση όλων των θεμάτων και των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι επενδυτές, ώστε σε συνεργασία 
με άλλους φορείς να δίνονται άμεσες λύσεις. «Παράλληλα, ο 
οργανισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και 
τις περιφέρειες, υλοποιεί πρωτοβουλία για την καταγραφή 
των εκτάσεων που είναι έτοιμες να δεχθούν μεταποιητικές και 
τουριστικές δραστηριότητες», πρόσθεσε ο υπουργός. Ο διευθύνων 
σύμβουλος του οργανισμού Δρ Δημήτρης Παζαϊτης παρουσίασε 
τη νέα επιχειρησιακή στρατηγική, η οποία στηρίζεται σε τρεις 
βασικούς πυλώνες. 

Πιο αναλυτικά οι πυλώνες αφορούν:
1) Στη στοχευμένη προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της 

Ελλάδας, με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών προσέλκυσης 
επενδύσεων, την εδραίωση μόνιμης παρουσίας του οργανισμού σε 
σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

2) Στην αποτελεσματική υποστήριξη των επενδυτών, μέσα 
από την παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών που 
καλύπτουν κάθε στάδιο της επενδυτικής διαδικασίας. 

3) Στη συμβολή με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα, μέσα από τη συστηματική 
καταγραφή των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές, 
την ανάλυση και την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και τη 
διατύπωση θεσμικών προτάσεων προς τους αρμοδίους φορείς. 

Τέλος, συστήνεται Διεθνές Επενδυτικό Συμβούλιο όπου θα 
μετέχουν Έλληνες με καριέρα στο εξωτερικό με στόχο την προβολή 
της χώρας μας στους ξένους επενδυτές.

Προσέλκυση επενδύσεων από Ελλάδα & εξωτερικό Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθήνας

Αναμένεται η έγκριση της προκήρυξης των δράσεων στις 
10 Απριλίου 2008 προς τους δυνητικούς δικαιούχους των 

ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο 
υλοποίησης των Προγραμμάτων που εντάσσονται στην Κοινοτική 
Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ και ειδικότερα των ΠΚΠ INTERREG ΙΙΙ 
A - PHARE CBC «Ελλάδα - Βουλγαρία 2000-2006», «Πρόγραμμα 
Γειτνίασης Ελλάδα-Αλβανία», «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα 
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», 
«Πρόγραμμα INTERREG ΙΙΙ A Ελλάδα - Κύπρος 2000-2006», 
σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α’).
Επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων (σε επίπεδο 
νομού) που αφορά στην περιοχή μας:
EΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΔΡΑΜΑΣ, 
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΕΒΡΟΥ
Κατηγορίες ενισχύσεων - Επιλέξιμες δαπάνες
- Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»
- Θεματική Ενότητα «Λοιποί Κλάδοι του Τριτογενή Τομέα» πλην 
τουριστικών καταλυμμάτων.
Από τις σύνηθες επιλέξιμες δαπάνες που όλων των προηγούμενων 
προγραμμάτων ενίσχυσης έχει αφαιρεθεί η δαπάνη: «Κτίρια & 
Εγκαταστάσεις».
Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Επιχειρήσεις που :
1) έχουν συμπληρώσει μία (1) πλήρη δωδεκάμηνη και κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση,
2) απασχολούσαν λιγότερα από 250 άτομα το 2007,
3) ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών να μην υπερβαίνει τα πενήντα 
εκατομμύρια ευρώ (50.000.000€)  ή το μέσο ετήσιο σύνολο 
ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια 
ευρώ (43.000.000€) ενώ πρέπει να είναι το λιγότερο δέκα χιλιάδες 
ευρώ (20.000€),
4) είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό 
της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003, 
σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με τους όρους του Παραρτήματος Δ της παρούσας,
5) προσκομίσουν κατά την υποβολή της επενδυτικής τους 
πρότασης όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη 
λειτουργία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Η της 
σχετικής ΚΥΑ.
Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – ποσοστό 
επιχορήγησης
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού 
δικαιούχου ενίσχυσης, κυμαίνεται από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες 
πενήντα χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 250.000 €). Το ποσοστό 

επιχορήγησης είναι 50%. Υποχρεωτική ιδία συμμετοχή 25%.
Διαθέσιμος προϋπολογισμός
Διατίθενται 32 Μ€ δ.δ. εκ των οποίων 21Μ€ στη Μεταποίηση και 
11Μ€ στον τριτογενή τομέα.
Δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων
Είναι οι ίδιοι που είχαν δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα προηγούμενα 
μέτρα ενισχύσεων με την προσθήκη των «συνεταιρισμών». Είναι 
δηλαδή οι Ατομικές, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ και Ε.Ε. και δεν είναι οι κοινωνίες, 
οι εταιρίες αστικού δικαίου και οι κοινοπραξίες. Επιπλέον είναι 
επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας.
Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης, προθεσμίες 
ολοκλήρωσης επενδύσεων, δικαιολογητικά
Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων 
επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από 
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης υλοποίησης 
των επενδυτικών προτάσεων, μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και 
του δικαιούχου της ενίσχυσης.
Προθεσμία και διαδικασία υποβολής
Η υποβολή των προτάσεων έχει προγραμματιστεί από 4-4-2008 
εως 6-5-2008 στα αρμόδια υποκαταστήματα των Τραπεζών.
Περισσότερες πληροφορίες από το Επιμελητήριο Καβάλας (Τηλ: 
2510833964 κ. Σ. Μαυρομμάτη εσ. 4 και κ. Όλγα Καζιάνη εσ. 2).

Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG ΙΙΙ



Το Επιμελητηρίου Καβάλας, μέλος του 
ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 

«ENTERPRISE EUROPE NETWORK», ενημερώνει ότι 
δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
παραμένουν σε ισχύ μέχρι 30/6/2008. Αναλυτικά, οι 
δράσεις του 3ο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που 
χρηματοδοτούνται μετά από την παράταση που 
δόθηκε είναι οι εξής:
Δράση: 1.1.1 Διάλυση αλιευτικών σκαφών
Περιγραφή: Οριστική Παύση της αλιευτικής 
δραστηριότητας  επαγγελματικών αλιευτικών  
σκαφών μέσω της επιδοτούμενης διάλυση τους.
Δράση: 2.2.1 Εκσυγχρονισμός υπαρχόντων επα-
γγελματικών αλιευτικών σκαφών
Περιγραφή: Χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού 
των υπαρχόντων  & εν ενεργεία αλιευτικών σκαφών 
στα πλαίσια της ανανέωσης αλιευτικού στόλου.
Δράση: 3.2.1 Αύξηση των ικανοτήτων της παρα-
γωγής υδατοκαλλιέργειας
Περιγραφή: Αύξηση των ικανοτήτων της παρα-
γωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
Δράση: 3.2.2 Εκσυγχρονισμός ή και μετεγκατά-
σταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
Περιγραφή: Εκσυγχρονισμός ή & μετεγκατάσταση 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας (χωρίς αύξηση των 
ικανοτήτων παραγωγής). 
Δράση: 3.4.1 Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
μεταποίησης (με ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση 
υπαρχουσών μονάδων)
Περιγραφή: Χρηματοδότηση επενδύσεων στον 
τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή χρηματοδότηση 
των επενδύσεων, που συμπεριλαμβάνονται στην 
διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή 
μεταξύ του χρόνου εκφόρτωσης ή συγκομιδής  και 
του σταδίου του τελικού προϊόντος.
Δράση: 3.4.2 Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών μονά-
δων μεταποίησης 
Περιγραφή: Χρηματοδότηση επενδύσεων στον 
τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή χρηματοδότηση 
των επενδύσεων, που συμπεριλαμβάνονται στην 
διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή 
μεταξύ του χρόνου εκφόρτωσης ή συγκομιδής  και 
του σταδίου του τελικού προϊόντος χωρίς αύξηση 
της δυναμικότητας τους.
Δράση: 3.4.3  Κατασκευή νέων μονάδων εμπορίας
Περιγραφή: Χρηματοδότηση επενδύσεων 
στον τομέα της εμπορίας προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή χρηματοδότηση 
των επενδύσεων, που συμπεριλαμβάνονται στην 
διακίνηση, επεξεργασία, παραγωγή και διανομή 
μεταξύ του χρόνου εκφόρτωσης ή συγκομιδής  και 
του σταδίου του τελικού προϊόντος
Δράση: 3.4.4 Εκσυγχρονισμός υπαρχουσών μονά-
δων εμπορίας
Περιγραφή: Χρηματοδότηση επενδύσεων στον 
τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, δηλαδή  των επενδύσεων, που 
συμπεριλαμβάνονται στην διακίνηση, επεξεργασία, 
παραγωγή και διανομή μεταξύ του χρόνου 
εκφόρτωσης ή συγκομιδής  και του σταδίου του 
τελικού προϊόντος
Δράση: 3.5   Αλιεία εσωτερικών υδάτων
Περιγραφή: Κατασκευή νέων σκαφών, εκσυγχρο-
νισμός υπαρχόντων σκαφών, άλλα μέτρα υπέρ της 
αλιείας εσωτερικών υδάτων
Δράση: 4.1.1 Ολοκληρωμένες ενέργειες για την 

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των 
όρων άσκησης τη δραστηριότητας της παράκτιας 
αλιείας περιορισμένης κλίμακας
Περιγραφή: Χορήγηση συμπληρωματικής πρι-
μοδότησης σε ομάδες ιδιοκτητών σκαφών ή 
οικογενειών  αλιέων της παράκτιας περιορισμένης 
κλίμακας, οι οποίες  εφαρμόζουν συνεταιριστικά 
από ένα ολοκληρωμένο συλλογικό σχέδιο. 
Δράση: 4.2.1  Πρόωρη συνταξιοδότηση αλιέων 
Περιγραφή: Η δράση αφορά την πρόωρη συντα-
ξιοδότηση των αλιέων από την ηλικία των 55 ετών 
Στόχος της είναι η αποκατάσταση των εργαζομένων 
στον κλάδο από  τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 
της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα.   
Δράση: 4.2.2   Ατομικές αντισταθμιστικές πληρωμές
Περιγραφή: Η δράση αφορά ατομικές αντιστα-
θμίσεις σε εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά 
τους λόγω απόσυρσης αλιευτικού σκάφους Στόχος 
είναι η αποκατάσταση των εργαζομένων στον 
κλάδο από τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις 
της αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα .
Δράση: 4.2.3 Μη ανανεώσιμες ατομικές αντιστα-
θμιστικές πληρωμές
Περιγραφή: Η δράση αφορά την πριμοδότηση 
για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό  ή για 
διαφοροποίηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων 
Στόχος της είναι  η στήριξη του αλιευτικού 
κόσμου  ώστε να επιτευχθεί η μεταλλαγή, ο 
επαναπροσανατολισμός  και η διαφοροποίηση του, 
προς άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες.
Δράση: 4.2.4 Ατομικές πριμοδοτήσεις σε νέους 
αλιείς 
Περιγραφή: Ατομικές πριμοδοτήσεις  σε νέους 
αλιείς για την στήριξη των παράκτιων και 
νησιωτικών περιοχών με την ανάπτυξη νέων 
θέσεων απασχόλησης.
Δράση: 4.3.1 Εκστρατείες Προώθησης 
Περιγραφή: Ενέργειες που αφορούν εκστρατείες 
προώθησης (διαφημιστικές εκστρατείες στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ), άμεση και διαφήμιση για την 
αύξηση της κατανάλωσης των αλιευτικών ειδών, 
την προστασία των ιχθύων και την ενίσχυση του. 
Δράση: 4.3.2  Συμμετοχή σε εκθέσεις 
Περιγραφή: Ενέργειες αφορούν τη συμμετοχή σε 
εκθέσεις  αλιευτικού χαρακτήρα και σε εκθέσεις 
αλιευτικού χαρακτήρα και σε εκθέσεις τροφίμων με 
στόχο εγχώριων και διεθνών αγορών.
Δράση: 4.3.3 Μελέτες αγοράς και έρευνες κατα-
νάλωσης στον τομέα της αλιείας
Περιγραφή: Ενέργειες που αφορούν έρευνες 
σχετικά με την κατανάλωση για την απόκτηση 
γνώσεων σχετικών με τις συνήθειες των 
καταναλωτών σε ότι αφορά τα αλιευτικά προϊόντα, 
εκπόνηση μελετών για την απόκτηση γνώσεων σε 
ότι αφορά τους παράγοντες που επιδρούν στην 
εμπορία των αλιευτικών των αλιευτικών προϊόντων 
(δομή, προβλήματα κ.λ.π.)   
Δράση: 4.3.4 Συμβουλές ενίσχυσης στην πώληση 
και άλλες υπηρεσίες 
Περιγραφή: Ενέργειες που αφορούν την παροχή 
συμβούλων και υπηρεσιών στους χονδρέμπορους 
λιανοπωλητές και στων παραγωγών. 
Δράση: 4.3.5 Δραστηριότητες πιστοποίησης 
της ποιότητας και σήμανσης προϊόντων(Με 
χρηματοδοτική συμμετοχή ιδιωτικού τομέα)
Περιγραφή: Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
με στόχο την καθιέρωση σήματος ποιότητας 
προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
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των αλιευτικών προϊόντων
Δράση: 4.4.1 Ενισχύσεις για την έναρξη λειτουργίας 
των οργανώσεων παραγωγών(ΟΠ)
Περιγραφή: Ενίσχυση για την έναρξη λειτουργίας 
των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) των 
επαγγελματικών  του χώρου της αλιείας με στόχο:
Την επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας 
μεταξύ αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσης  
τους.. Την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τη βελτίωση της 
ποιότητας εφοδιασμού της αγοράς 
Δράση: 4.4.2  Ενισχύσεις για τη θέση σε εφαρμογή 
του σχεδίου «Ποιότητα» των ΟΠ
Περιγραφή: Ενισχύσεις για την εφαρμογή του σχεδίου 
<<ποιότητα>> των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) με 
επαγγελματικές του χώρου της αλιείας  
Δράση: 4.4.3 Άλλες ενέργειες που τίθενται σε 
εφαρμογή από τους επαγγελματίες
Περιγραφή: Ενίσχυση για την έναρξη λειτουργίας 
των Οργανώσεων Παραγωγών (ΟΠ) των 
επαγγελματιών του χώρου της αλιείας με στόχο:
Την επίτευξη κατά βιώσιμο τρόπο ισορροπίας 
μεταξύ αλιευτικών πόρων και της εκμετάλλευσης 
τους. Την εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Τη βελτίωση της 
ποιότητας εφοδιασμού της αγοράς 
Δράση: 4.5.0 Προσωρινή διακοπή δραστηριοτήτων 
και άλλες χρηματοδοτικές αντισταθμίσεις 
Περιγραφή: Οικονομική στήριξη των αλιέων, 
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Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι η 
Νομαρχία Καβάλας διοργανώνει Επιχειρηματικό Συνέδριο 
στο νέο Εκθεσιακό Κέντρο της Καρβάλης στις 9 – 10 

Μαΐου, 2008.
Το Συνέδριο αυτό έχει στόχο την προώθηση προϊόντων 

και υπηρεσιών καθώς επίσης και την ανάπτυξη συνεργασιών 
μεταξύ των Νομαρχιών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας που 
θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση και είναι μέλη του Δικτύου 
Διασυνοριακής Συνεργασίας.  Από την Ελλάδα θα συμμετέχουν 
επιχειρηματίες από όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
από τη Βουλγαρία θα εκπροσωπηθούν οι περιοχές του Χασκόβου, 
Κίρτζαλι, Σμόλιαν, Μπλαγκόεβγκραντ ενώ θα συμμετέχουν και 
επιχειρηματίες από την Αδριανούπολη της Τουρκίας.  

Οι συγκεκριμένοι τομείς επιχειρηματικου ενδιαφέροντος  
του Συνεδρίου είναι ο Τουρισμός, τα Τρόφιμα και Ποτά, Ορυκτά 
– Οικοδομικά υλικά και οι Υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, έχοντας αναλάβει να συντονίσει 
τις επιχειρηματικές συναντήσεις, προσκαλεί τους επιχειρηματίες 
που ενδιαφέρονται να συνομιλήσουν με  ομολόγους τους από τη 
Βουλγαρία και την Τουρκία κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας του 
Συνεδρίου, Σάββατο 10 Μαΐου 2008 , καλούνται να επικοινωνήσουν 
με τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου (Τηλ: 2510833964, κα. Σούζυ 
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Μαυρομμάτη εσ. 4 και κα. Όλγα Καζιάνη εσ. 2).
Οι εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου Καβάλας στο νέο 

Εκθεσιακό Κέντρο Καρβάλης εντάσσονται στις δράσεις του 
δικτύου «Enterprise Europe Network», του ευρωπαϊκού δικτύου 
στήριξης των επιχειρήσεων. 

πλοιοκτητών ή μη αλιευτικών σκαφών ή και 
άλλων παραγώγων του τομέα της αλιείας και των 
υδατοκαλλιεργειών, για τη μερική αντιστάθμιση 
της απώλειας του εισοδήματος αυτών, λόγω 
προσωρινής παύσης των δραστηριοτήτων του
Δράση: 4.6.1   Καινοτόμες  ενέργειες
Περιγραφή: Χρηματοδότηση καινοτόμων ενεργειών: 
Μελέτες, πρότυπα πειραματικά έργα, Σχέδια 
Επίδειξης, Ανταλλαγή εμπειριών, Μέτρα 
Εκπαίδευσης, ενέργειες που αφορούν όλα τα σκέλη 
της Κοινής Αλιευτικής πολιτικής.
Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω 
προγράμματα παρέχονται από της Υπηρεσίες 
Αλιείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και από 
το Επιμελητήριο Καβάλας (Τηλ: 2510833964 κ. Σ. 
Μαυρομμάτη εσ. 4 και κ. Όλγα Καζιάνη εσ. 2).


