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Η
καθιερωμένηπλέονμελέτηπουδιεξάγει

το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας

Α.Μ.Θ. του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με θέμα της

τα αποτελέσματα της φετινής 16

έκθεσης ΚΑΒΑΛΑ 2008, παρουσιάστηκε το

απόγευμα της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στη

συνεδρίασητηςδιοίκησης τουΕπιμελητηρίου.Μάλι-

στα η παρουσίαση της συγκεκριμένης έρευνας θα

επαναληφθεί στις εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού

Κέντρου «Απόστολος Μαρδύρης», όπου θα είναι

παρόντες οι εκθέτες προκειμένου να εκτιμήσουν τα

αποτελέσματα και να διατυπώσουν τις βελτιωτικές

προτάσεις τους.Τοαπόγευμα τηςΤετάρτηςωστόσο

μια πρώτη γεύση έλαβαν τα μέλη της διοίκησης του

Επιμελητηρίου από τον επιστημονικό υπεύθυνο

Στάθη Δημητριάδη, με παρόντα τον επικεφαλή του

ΚΤΕΑΜΘΒασίληΤσιάντο.

Η φετινή έρευνα ήταν σαφώς περιεκτικότερη, αφού

βασίστηκε σε συγκρίσιμα στοιχεία των ετών 2006

και 2007. Εντοπίστηκαν οι ελάχιστες αδυναμίες και

οι περισσότερες βελτιώσεις σε οργανωτικό επίπε-

δο, με τα αποτελέσματα να βασίζονται σε δείγμα 84

εκθετώνκαι 150 επισκεπτών.Τοπρώτοκαι γενικευ-

μένο συμπέρασμα ήταν πως τόσο οι εκθέτες όσο

και οι επισκέπτες εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι

απότηφιλοξενία τουθεσμούστοΕκθεσιακόΚέντρο

«Απόστολος Μαρδύρης». Γεγονός που αποτελεί

αισιόδοξο μήνυμα για τους διοργανωτές και τις

μελλοντικές εκθέσεις τουΕπιμελητηρίουΚαβάλας.

Η 16 Έκθεση για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε

στο νέοΕκθεσιακόΧώρο «ΑπόστολοςΜαρδύρης».

Το έτος 2006 πήραν μέρος 61 επιχειρήσεις εκ των

οποίων οι 55προέρχονται από τοΝ. Καβάλας και 6

από άλλους νομούς της Ελλάδας. Αντίστοιχα το

2007,συμμετείχαν65επιχειρήσειςαπότηνΚαβάλα

και 6 από άλλους νομούς. Παρουσιάστηκε δηλαδή,

μια αύξηση της τάξης του 16%περίπου. Το 2008 οι

εκθέτες ανήλθαν σε 119 εκ των οποίων οι 17 ήταν

Οργανισμοί καιΔιεθνείςΣυμμετοχές.Απότουςυπό-

λοιπους, οι 96 προέρχονται από το Ν. Καβάλας και

οι 6απόάλλουςνομούς.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους χώρους της

έκθεσης κατά το χρονικό διάστημα από 27/9 έως

2/10. Στόχο της έρευνας αποτέλεσαν οι εκθέτες και

οι επισκέπτες. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά

ερωτηματολόγια, έναγια κάθεκατηγορία.Ησυγκέν-

τρωση των πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με

απευθείαςσυνέντευξηεκθετώνκαιεπισκεπτών.

Το τελικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 84

εκθέτες και 150 επισκέπτες. Στην περίπτωση των

εκθετών το δείγμα αγγίζει το 82% του πληθυσμού,

ενώκαι στηνπερίπτωση των επισκεπτών το δείγμα

είναι ικανοποιητικό και αξιόπιστο. Το δείγμα των

επισκεπτών σταθμίστηκε ανάλογα με το φύλο, την

ηλικίακαι το επάγγελμα.

Από το σύνολο των επιχειρήσεων, το 55,4% έχει

συμμετάσχει και τα προηγούμενα χρόνια στην

έκθεση, ενώ ένα ποσοστό 44,6% συμμετέχει για

πρώτηφορά.Επομένωςη έκθεση γίνεται ευρύτερα

γνωστή και προσελκύει περισσότερους επιχειρη-

ματίες. Σημαντικό ρόλο ίσως διαδραματίζει και ο

νέοςχώροςστονοποίοστεγάζεται απόφέτος.Είναι

χαρακτηριστικόότι το36%τωνεπιχειρήσεων έχουν

συμμετάσχει τουλάχιστον για δέκα χρόνια στην

έκθεση και το 6,5% των επιχειρήσεων που

συμμετείχαν λειτουργούν λιγότερο από ένα χρόνο.

Επίσης, το63,2%τωνεπιχειρήσεωνμετέχουν κατά

καιρούς και σε άλλες κλαδικές εκθέσεις, δημοφι-

λέστερες των οποίων μπορούν να χαρακτηριστούν

ηΔ.Ε.Θ, ηΔΕΤΡΟΠ, η INFACOMA, ηANUGAκαι η

έκθεσητηςΔράμας.

Οι κύριοι λόγοι συμμετοχής επικεντρώνονται στη

διαφήμιση των προϊόντων (86,7%), την αύξηση του

μεριδίου αγοράς (58,7%), την προώθηση νέων

προϊόντων (57,3%), το κλείσιμο συμφωνιών

(50,7%) και την διερεύνηση της διάθεσης του κοι-

νού (48%).Διαχρονικά, ο κύριος λόγος συμμετοχής

στην έκθεση παραμένει η διαφήμιση των

προϊόντων.

Το κόστος συμμετοχής χαρακτηρίζεται από τους

εκθέτες ικανοποιητικό (74,6%), ενώ ένα σημα-

ντικό ποσοστό αυτών το χαρακτηρίζει υψηλό

(20,9%). Αντίθετα το έτος 2006 το 16,7% των

εκθετών χαρακτήριζε το κόστος υψηλό και το

71,4% ικανοποιητικό. Στο επίπεδο των

παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των διοργα-

νωτών, φαίνεται σαφής βελτίωση. Έτσι φέτος το

40% των εκθετών χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες

πολύ υψηλού και υψηλού επιπέδου σε αντίθεση

με το 20% του έτους 2006 και το 38% του 2007.

Χαμηλού και πολύ χαμηλού επιπέδου χαρακτη-

ρίζονται οι υπηρεσίες από το 3,8%μόνο.
Οι βασικές αδυναμίες των προηγούμενων ετών
αφορούσαν, κυρίως, στην έλλειψη τουαλέτας
(38,9%) και στην έλλειψη επαρκούς δημοσιοποί-
ησης και διαφήμισης (27,8%). Το τρέχον έτος
μόνο το 21,4% δήλωσε ότι υπάρχουν αδυναμίες
που επικέντρωσε στην έλλειψη βασικών υπο-
δομών (14,5%) και στην έλλειψη διαφήμισης/
δημοσιοποίησης (4,5%). Το 64% περίπου των
εκθετών θεωρεί ότι η προβολή της έκθεσης ήταν
απόπολύ έωςπάραπολύ ικανοποιητική.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκθέτες που
συμμετέχουν για πρώτη φορά είναι πολύ ικανο-
ποιημένοι από την προβολή σε ποσοστό 24,3%,
σε αντίθεση με τους παλαιότερους οι οποίοι είναι
πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό μόνο 13,6%.
Οι εκθέτες εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την
προσέλευση του κόσμου, το χρόνο διάρκειας της
έκθεσης, τη χρονική περίοδο πραγματοποίησης
της έκθεσης και την θέση του περιπτέρου τους.
Επίσης, όλοι σχεδόν συμφωνούν με τη διοργά-
νωση της έκθεσης στο νέο εκθεσιακό χώρο
«ΑπόστολοςΜαρδύρης».
Σχετικά με την προσέλευση του κοινού, οι νέοι
εκθέτες εμφανίζονται σε ποσοστό 94,6% ικανο-
ποιημένοι, έναντι ποσοστού 84,4% των
παλαιότερων εκθετών. Επίσης όλοι οι νέοι
εκθέτες συμφωνούν με τη διοργάνωση της
έκθεσης στο νέο εκθεσιακό χώρο, έναντι ποσο-
στού 96,4% των παλαιότερων εκθετών. Εμφανί-
ζονται όμως περισσότερο ικανοποιημένοι
(85,7%) από τη θέση του περιπτέρου τους σε
σχέσημε τουςπαλαιότερους εκθέτες (79,1%).
Όσον αφορά τα συνολικά αποτελέσματα, το
63,% των εκθετών είναι ικανοποιημένο από το
κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών. Σε 52,2%
ανέρχεται το αντίστοιχο περσινό ποσοστό. Επί-
σης το 98,4% των εκθετών θεωρεί ότι τα
προϊόντα του έγιναν περισσότερο γνωστά,
ποσοστό μεγαλύτερο του 91,1% της περσινής
περιόδου. Τέλος το 96,2 % θεωρούν ότι
ενημερώθηκε το κοινό για νέα προϊόντα,
ποσοστό επίσης μεγαλύτερο του 86,1% του
έτους 2007.
Οι πρωτοεμφανιζόμενοι εκθέτες σε ποσοστό
65%, είναι ικανοποιημένοι από το ύψος των συμ-
φωνιών που πραγματοποίησαν, έναντι του 58%
τωνπαλαιότερων. Επίσης η ίδια κατηγορία θεωρ-
εί σε ποσοστό 97% ότι έγιναν γνωστά τα
προϊόντα της και το κοινό ενημερώθηκε για αυτά.
Ενθαρρυντική είναι και η απήχηση την οποία έχει
η έκθεση μεταξύ των εμπόρων. Το 82% των
εκθετών δήλωσε ότι θα συμμετάσχει και τον

επόμενο χρόνο στην έκθεση, ενώ το 18%
δήλωσε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Την
περίοδο 2007 το ίδιο ποσοστό εκθετών είχε
εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής για την έκθεση
του 2008.

Από τα στοιχεία του δείγματος εκτιμάται ότι, το
ποσοστό των ανδρών επισκεπτών της έκθεσης
κυμαίνεται από 38% έως 54% και το αντίστοιχο
των γυναικών από 46% έως 62% σε 5% επίπε-
δο σημαντικότητας. Η μέση ηλικία των
επισκεπτών εκτιμάται μεταξύ 39 και 43 ετών με
5% επίπεδο σημαντικότητας. Ανάλογη ήταν η
σύνθεση των επισκεπτών και τις περιόδους
2002 και 2007. Τα εκθέματα ενδιαφέρουν περί-
που το ίδιο όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από
αυτή τωνμεγαλύτερων.
Το 26,5% των επισκεπτών είναι ελεύθεροι
επαγγελματίες και έμποροι. Το ποσοστό αυτό
παραμένει αμετάβλητο, σε σχέση με τα έτη 2002
και 2007. Υψηλή είναι η προσέλευση και των
ιδιωτικών υπαλλήλων (24,4%), ενώ αξιοσημεί-
ωτη είναι η πτώση της παρουσίας των φοιτητών
διαχρονικά. Το 61,1% των επισκεπτών είναι
κάτοικοι της πόλης της Καβάλας, το 28,9%
κάτοικοι του Ν. Καβάλας και μόνο το 10,1% είναι
επισκέπτες καταγόμενοι απόάλλους νομούς. Σε
σύγκριση με το 2007, παρατηρείται αύξηση των
εκτόςΠόλης και ΝομούΚαβάλας επισκεπτών.
Η ενημέρωση των επισκεπτών πραγματοποιεί-
ται κυρίως από τα ΜΜΕ (45,8%), σημαντικό
ρόλο παίζει η ενημέρωση από τους φίλους
(38,9%) ενώ σε ότι αφορά τη διαφήμιση και το
έντυπο υλικό παρατηρείται αισθητή μείωση
(22,1%). Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι επισκέπτο-
νται την έκθεση μεπρόσκληση (3,1%). Η έκθεση
φαίνεται πως έγινε θεσμός για την πόλη της
Καβάλας, καθώς οι επισκέπτες σε ποσοστό
66,2% δήλωσαν πως την επισκέπτονται σχεδόν
κάθε χρόνο. Συγχρόνως, υπάρχει σημαντικό
ποσοστό 33,8%νέων επισκεπτών.
Βασικό λόγο επίσκεψης αποτελεί η ενημέρωση
για τα τοπικά προϊόντα (58,7%), ενώ οι
επαγγελματικοί λόγοι (20,3%), η υποστήριξη
του θεσμού (21,0%) και η απλή επίσκεψη
(17,5%) είναι μερικοί επιπλέον λόγοι. Για
επαγγελματικούς λόγους επισκέπτονται την
έκθεση κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες
(40,7%) και οι έμποροι (33,3%). Σε ότι αφορά
στην ενημέρωση για τα προϊόντα, μεγαλύτερο
ενδιαφέρον επιδεικνύουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες (51,9%) και οι έμποροι (66,7%).
Αυτοί οι οποίοι απλά επισκέπτονται την έκθεση
είναι οι φοιτητές (58,3%) και οι συνταξιούχοι

(20,0%).
Το 91,8% των επισκεπτών δήλωσε ικανοποιημέ-
νο από τον αριθμό των εκθετών και την ενημέρω-
ση για τα προϊόντα και μόνο το 8,2% δήλωσε ότι
θα ήθελε μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων. Τα
προϊόντα πληροφορικής-νέων τεχνολογιών,
ένδυσης και ομορφιάς είναι αυτά που σε
μεγαλύτερο ποσοστό οι επισκέπτες θα ήθελαν
να εκτεθούν.
Η ικανοποίηση των επισκεπτών εμφανίζεται ιδια-
ίτερα υψηλή και σαφώς ενισχυμένη. Είναι εμφα-
νές ότι οι υπηρεσίες, η ενημέρωση, η πρόσβαση
στο χώρο, ο χρόνος διάρκειας και η χρονικήπερί-
οδος πραγματοποίησης της έκθεσης ικανοποι-
ούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους επισκέπτες. Ο
χώρος πραγματοποίησης της έκθεσης είναι το
μοναδικό σημείο το οποίο ικανοποιεί μεν, αλλά
όχι τόσο όσο και τα υπόλοιπα τους επισκέπτες.
Φαίνεται πάντως ότι σε σχέση με το χώρο της
Νομαρχίας ή του Τελωνείου τυγχάνει
μεγαλύτερης αποδοχής.
Γίνεται φανερό ότι η προσέλκυση περισσοτέρων
εκθετών από άλλες χώρες είναι κάτι το οποίο επι-
θυμεί το 73,6% των επισκεπτών, ενώ το 72,2%
αυτών δηλώνει ότι θα επισκέπτονταν την έκθεση
ακόμη και αν υπήρχε εισιτήριο. Σχεδόν όλοι
(99,3%) δηλώνουν ότι θα πρότειναν ανεπιφύλα-
κτα στους γνωστούς και φίλους τους να
επισκεφθούν την έκθεση και το 99,3%προτίθεται
να επισκεφθεί την έκθεση και το επόμενο χρόνο.

Γίνεται σαφές από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, ότι η Έκθεση του Επιμελητηρίου Καβάλας η
οποία διοργανώθηκε για 16 συνεχή χρονιά
καθιερώθηκε στη συνείδηση των επαγγελματιών
και των κατοίκων του Ν. Καβάλας, όπως και της
ευρύτερης περιοχής, ως θεσμός ο οποίος χαρα-
κτηρίζει τηνπόλη.
Η επιτυχής πορεία της στη διάρκεια των ετών,
παρέχει τα εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη
και την αναβάθμισή της σε Βαλκανική έκθεση. Η
παγκοσμιοποίηση, η οικονομία της ελεύθερης
αγοράς αλλά κυρίως η ραγδαία ανάπτυξη των
χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου δημιουρ-
γούν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις. Οι οποίες
είναι απαραίτητες για την προσέλκυση νέων
εκθετών και επισκεπτών από την ευρύτερη περι-
οχή αλλά και τις Βαλκανικές κυρίως χώρες. Οι
νέες εγκαταστάσεις οι οποίες φιλοξενούν πλέον
την έκθεση σε συνδυασμό με εντονότερη προβο-
λή, διαφήμιση και ενημέρωση θα αποτελέσουν
την απαρχή μιας αποδοτικότερης συνέχειας του
θεσμού.
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Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα

της έρευνας για τη φετινή έκθεση

16 Έκθεση ΚΑΒΑΛΑ 2008
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Η συνταξιοδότηση της Λέλας
Γράσσου συνοδεύτηκε από
συγκίνηση και ευχαριστίες

Συγκινητικές ήταν οι στιγμές που εξελίχθηκαν το απόγευμα της
Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της
διοίκησης του Επιμελητηρίου Καβάλας, όταν πριν την έναρξη
της διαδικασίας η Λέλα Γράσσου ζήτησε το λόγο προκειμένου
να ανακοινώσει τη συνταξιοδότησή της. Όπως ανέφερε το
μέλος του διοικητικού συμβουλίου, στις 31 Οκτωβρίου
ολοκληρώθηκε ο επαγγελματικός κύκλος της, ύστερα από
σαράντα συναπτά έτη δουλειάς και 37 έτη ένταξης στο Ταμείο
Εμπόρων. Το σημαντικό αυτό γεγονός της ζωής της το
μοιράστηκε με τους συναδέλφους της και τους κέρασε, ώστε με
τον τρόπο της να γλυκάνει την αποχώρησή της.
«Από τον επόμενο μήνα, δε θα είμαι πλέον έμπορος. Θα μου
λείψουν όσα πέρασα στην διάρκεια αυτών των ετών και πολύ
περισσότερο θα μου λείψετε εσείς. Όμως η σκέψη μου θα είναι
κοντά σας, θα είμαι δίπλα σας οπουδήποτε κι αν χρειαστείτε τη
βοήθειά μου. Θέλω να είστε ενωμένοι, ιδιαίτερα τώρα που η
απογοήτευση των επαγγελματιών είναι τεράστια. Να
παραμείνετε ενωμένοι και να προασπίζετε τα συμφέροντα των
εμπόρων, αφού όλοι είναι ίδιοι. Σας ευχαριστώ όλους πάρα
πολύ», δήλωσε εμφανώς συγκινημένη η Λέλα Γράσσου κι
απέσπασε το θερμότατο χειροκρότημα τωνσυναδέλφων της.
Ο πρόεδροςΆγγελος Τσατσούλης ευχαρίστησε με τη σειρά του
την κ. Γράσσου και της ευχήθηκε καλή συνέχεια και
οικογενειακή ευτυχία. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Λέλα
Γράσσου ήταν πάντοτε από εκείνα τα μέλη του Επιμελητηρίου
που εφάρμοζε στη πράξη τη συνέπεια. Σπάνιες φορές έλειψε
από τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου κι αυτό μόνο
όταν συνέτρεχε σοβαρότατος λόγος. Επίσης, συμμετείχε
πάντοτε στις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου και το κυριότερο,
την επόμενη ημέρα των επιμελητηριακών εκλογών έθετε
πάντοτε τον εαυτό της στην υπηρεσία της εκλεγμένης
διοίκησης, με γνώμονα το συνολικό συμφέρον του
επιχειρηματικού κόσμου τηςΚαβάλας.
«Η κ. Γράσσου είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για τα μέλη
της διοίκησης του Επιμελητηρίου. Την ευχαριστώ όχι μόνο για
τη συνεργασία που προσέφερε σ εμένα, αλλά και για την
προσφορά της επί σειρά ετών στον επιμελητηριακό θεσμό»,
συμπλήρωσε οΆγγελοςΤσατσούλης.

ης

Ε
μφανέστατα αγανακτισμένος ήταν
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
ΆγγελοςΤσατσούλης το απόγευμα

της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης του διοικητικού
συμβουλίου κι ενόσω εξετάζονταν το
θέμα γνωμοδότησης για τη λειτουργία
υπαίθριας αγοράς στο δημοτικό
διαμέρισμα Πλατανότοπου. Ο λόγος του
ξεσπάσματός του οφείλονταν στη στάση
που τήρησε ο Εμπορικός Σύλλογος
Καβάλας για την ενδεχόμενη λειτουργία
λαϊκής αγοράς στην περιοχή της
Τούζλας.
Ο κ. Τσατσούλης ανέφερε ότι σήμερα η
νομοθεσία δίνει το δικαίωμα σε
περίπτωση συνένωσης τριών δήμων, να
ζητηθεί η λειτουργίας μιας λαϊκής αγοράς.
Πρόσφατα προέκυψε ζήτημα με τη
γνωμοδότηση για τη λειτουργία της
λαϊκής αγοράς Τούζλας, αφού το μεν
δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε θετικά,
το δ ε σωματ ε ί ο των τοπ ι κών
επαγγελματ ιών δ ιαφώνησε κα ι
προσέφυγε κατά της δημοτικής
απόφασης. Ο πρόεδρος απευθυνόμενος

σ το μέλος της δ ι ο ί κησης του
Επιμελητηρίου και αντιπρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Χρήστο
Ηλιάδη, αναρωτήθηκε εάν έχε ι
διαφοροποιηθεί κάτι στην κοινή στάση
των δύο φορέων ενάντια στη δημιουργία
λαϊκώναγορών.
Ειδικότερα ο πρόεδρος επεσήμανε ότι
είναι αδύνατο ο Εμπορικός Σύλλογος να
συναινεί στη λαϊκή αγορά Τούζλας, την
ίδια στιγμή που το τοπικό σωματείο
επαγγελματιών και βιοτεχνών αντιτίθεται
και προσφεύγει κατά του δημοτικού
συμβουλίου Ορφανού. Επιπλέον ο κ.
Τσατσούλης διευκρίνισε ότι στην αρμόδια
επιτροπή θα έπρεπε να μετέχει είτε το
τοπικό σωματείο, είτε το αντίστοιχο
σωματείο της Ελευθερούπολης και όχι ο
καβαλιώτικος σύλλογος. Εκείνο που
καταλογίστηκε στον Εμπορικό Σύλλογο

ήταν η έλλε ιψη προηγούμενης
συνεννόησης με το Επιμελητήριο,
προκειμένου να τηρηθεί μια κοινή στάση.
Η οποία θα έπρεπε να ήταν αρνητική, με
δεδομένη και την πάγια αρνητική θέση
του Επιμελητηρίου για την οποιαδήποτε
λειτουργία λαϊκής αγοράς σε κάθε σημείο
του νομού Καβάλας. Επιπρόσθετα,
αρνητική θέση για το συγκεκριμένο θέμα
έχει και ο δήμοςΕλευθερουπόλεως.
Επιχειρηματολογώντας ο Χρήστος
Ηλιάδης, ανέφερε ότι η θετική άποψηπου
διατύπωσε ο Εμπορικός Σύλλογος
Καβάλας στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής
επιτροπής, βασίστηκε σε δύο κύριες
προϋποθέσεις. Αφενός να ενημερωθούν
λεπτομερώς και να συμφωνήσουν στην
πρόταση οι επαγγελματίες της περιοχής
Τούζλας και αφετέρου να τηρηθεί
αυστηρά η νομοθεσία. Τόσο σε επίπεδο

έκδοσης αδε ιών εμπόρων κα ι
παραγωγών προϊόντων γης και
θάλασσας, όσο και σε επίπεδο
διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων. Μόνο
υπό αυτές τις προϋποθέσεις θα
συμφωνήσει ο Εμπορικός Σύλλογος στη
λειτουργία της προαναφερόμενης
λαϊκής.
Ο Άγγελος Τσατσούλης χαρακτήρισε τη
στάση του Εμπορικού Συλλόγου ως
«κερκόπορτα» για τη δημιουργία
επιπλέον λαϊκών αγορών. Επανέλαβε δε
την κάθετα αρνητ ικά θέση του
Επιμελητηρίου για τη λειτουργία
οποιασδήποτε λαϊκής σε όλη την έκταση
του νομού. Ετσι αρνητική ήταν τελικά η
γνωμοδότηση για τη δημιουργία λαϊκής
αγοράς στον Πλατανότοπο με ομόφωνη
απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του
Επιμελητηρίου.

Τ
ο Επιμελητήριο Καβάλας ιδρύθηκε στην
Καβάλα το 1918 και είναι ένα από τα πρώταπου
δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα μαζί με αυτό της

Θεσσαλονίκης. Τα πρώτα μέλη του Επιμελητηρίου
ήταν οι καπνοπαραγωγοί του Νομού Καβάλας.
Αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Ενενήντα χρόνια μετά η ημερομηνία
15/11/1918, όταν και υπεγράφη η υπουργική
απόφασης ίδρυσης του Επιμελητηρίου Καβάλας,
συμπίπτει απόλυτα με τη φιλοξενία στην πόλη μας,
της γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιήσει η
ΚεντρικήΈνωσηΕπιμελητηρίωνΕλλάδας.
Την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, οι
εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου «Απόστολος
Μαρδύρης» θα πλημμυρίσουν από τους προέδρους
όλων των Επιμελητηρίων της χώρας και φυσικά
παρόντα θα είναι τα μέλη της διοίκησης της Κ.Ε.Ε.Ε.
Αναλυτικότερα, 59 πρόεδροι Επιμελητηρίων, συνοδοί
και παρατηρητές θα βρεθούν στην Καβάλα επί ένα
διήμερο. Ενώ η Κεντρική Ένωση από την πλευρά της
μερίμνησε να καλέσει πολλά και υψηλόβαθμα
κυβερνητικάστελέχη.
Πρόσκλησηπροκειμένου ναπαραστούνστις εργασίες
της γενικής συνέλευσης έλαβαν: Ο Υπουργός
Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας και οι Υφυπουργοί
Σταύρος Καλαφάτης και Γιώργος Βλάχος, ο Γενικός
Γραμματέας του Υπουργε ίου Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Γενικός Γραμματέας
Βιομηχανίας Μελέτιος Τζαφέρης, ο Γενικός
Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας Φίλιππος
Τσαλίδης, ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Γιάννης
Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Δημήτρης Σκιαδάς, ο Εδικός Γραμματέας
ΑνταγωνιστικότηταςΛευτέρηςΣταυρόπουλος.
Επίσης πρόσκληση από την Κ.Ε.Ε.Ε. έλαβαν: Ο
Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Γιάννης
Παπαθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων
& Ανάπτυξης Παναγιώτης Δρόσος, ο Διευθυντής
Εμπορικών Οργανισμών Γιάννης Σίμος, ο Γενικός
Διευθυντής ΓΓΕ Μιχάλης Χάτσιος, ο Πρόεδρος
Ο.Σ.Υ.Ε Μιχάλης Γιάγκας και ο Πρόεδρος ICC
HELLAS ΝίκοςΒερνίκος.
Το πρόγραμμα της γενικής συνέλευσης το οποίο
καταρτ ίστηκε από την Κεντρ ική Ένωση
ΕπιμελητηρίωνΕλλάδαςπροβλέπει τα ακόλουθα:

18:00 – 18:30Προέλευση και εγγραφήσυνέδρων
18:30 – 20:30 Έγκριση πρακτικών της γενικής
συνέλευσης Κ.Ε.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη
6/9/2008
Έγκριση οικονομικούπροϋπολογισμού 2009
Εισήγηση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Καλαφάτη
Εισήγηση κ.κ. Αγγελόπουλου – Δημάκη «Η
ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
&παρουσίασηαποτελεσμάτωνποιοτικής έρευνας
Εισήγηση κ. Μπότσαρη του Ινστιτούτου Ερευνών &
Μελετών Κ.Ε.Ε.Ε. «Δίκτυα μάθησης – Πιλοτική
εφαρμογή»

9:30 – 14:00 Χαιρετισμοί επισήμων
Εισήγηση Προέδρου κ. Κασιμάτη

«Κρατικόςπροϋπολογισμός»
Εισήγηση κ. Σταυρόπουλου
«ΕΣΠΑ – Επιχειρηματικότητα &
Ανταγωνιστικότητα 2007 – 2013»
Εισηγήσεις κ.κ. Ανδρικόπουλου
(Προέδρου ΕΒΕ Ξάνθης) –
Τσατσούλη (Προέδρου ΕΒΕ
Καβάλας) επί της μελέτης ίδρυσης
πολυκαταστημάτων

Ανακοινώσεις
Το Επιμελητήριο μερίμνησε για την κατάρτιση
προγράμματος επισκέψεων το οποίο θα
παρακολουθήσουν οι συνοδοί των συνέδρων.
Σύμφωνα μ' αυτό, το πρωί του Σαββάτου θα
πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη χερσόνησο της
Παναγίας και στο Μουσείο Καπνού. Ενώ το πρωί της
Κυριακής, ημέρα αναχώρησης, για το σύνολο των 200
περίπου παραβρισκόμενων, θα πραγματοποιηθεί
επίσκεψηστον αρχαιολογικό χώρο τωνΦιλίππων. Στο
πλαίσιο του επίσημου δείπνου που θα παραθέσει
στους συνέδρους η διοίκηση του Επιμελητηρίου
Καβάλας, θα προβληθεί ένα ολιγόλεπτο αφιέρωμα
στην 90χρονη ιστορία του φορέα. Τέλος, στη διάρκεια
της ίδιας εκδήλωσης, το Επιμελητήριο Καβάλας θα
τιμήσει το μοναδικό εν ζωή πρώην πρόεδρο της
διοίκησής του, τον κ.ΤηλέμαχοΦουρλή.

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών θα διοργανώσει
στις 2 Δεκεμβρίου επιχειρηματικές συναντήσεις, οι
οποίες θα φιλοξενηθούν στο εκθεσιακό κέντρο
«Απόστολος Μαρδύρης». Ο ΟΠΕ μέσω κονδυλίων
του INTEREG III θα εφαρμόσει σε όλη την περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης το Match Making
Program.
Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις
στους πέντε νομούς της περιφέρειας, προκειμένου να
έρθουν σε επαφή αγοραστές προϊόντων σε
συγκεκριμένους κλάδους με τις αντίστοιχες
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στις 2 Δεκεμβρίου στην
Καβάλα θα κληθούν να παραστούν όλες οι
επιχειρήσεις της περιφέρειας, ασχολούμενες με τα
δομικά υλικά. Ο ΟΠΕ ανέλαβε τη δέσμευση να φέρει
στην πόλη μας σαράντα αγοραστές, οι οποίοι θα
συναντηθούν με τους επιχειρηματίες και θα
ανιχνεύσουν τις δυνατότητες συνεργασίας.Οι χώρες –
στόχοι των συναντήσεων θα είναι η Ρωσία, η
Ρουμανία και οι αραβικές χώρες.
Παρόμοιες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη
Ξάνθη στις 28 Νοεμβρίου με άξονα τα τρόφιμα, στη
Δράμα στις 29 Νοεμβρίου με άξονα το κρασί.
Π α ρ ά λ λ η λα , σ τ ι ς 2 6 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ σ τ η ν
Αλεξανδρούπολη και στις 27 Νοεμβρίου στην
Κομοτηνή, καθώς και στις 4 Δεκεμβρίου στις Σέρρες,
θα διεξαχθούν ημερίδες με άξονες το εξαγωγικό
εμπόριο και το εξαγωγικό μάρκετινγκ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν
περισσότερες πληροφορίες από το site του
Επιμελητηρίου ή

Παρασκευή 14Νοεμβρίου

Σάββατο 15Νοεμβρίου www.chamberofkavala.gr
www.kcci.gr

Με πλήθος υψηλών προσκεκλημένων

Θα φιλοξενηθεί η συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Ξέσπασμα του Άγγελου Τσατσούλη

Για τη θέση του Εμπορικού Συλλόγου περί λαϊκών
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Π
ολλά μέλη έδωσαν το
παρόν στο Επιμελητή-
ριο Καβάλας την Τετάρ-

τη 15 Οκτωβρίου, προκειμένου
να συμμετέχουν στην εθελοντι-
κή αιμοδοσία της γνωστής πλέ-
ον ΤράπεζαςΑίματος «Απόστο-
λος Μαρδύρης». Από νωρίς το
πρωί της συγκεκριμένης ημέ-
ρας, ο πρώτος όροφος του
Επιμελητηρίου γέμισε από
επαγγελματίες που περίμεναν
με υπομονή να αιμοδοτήσουν,
επικουρούμενοι από ενισχυμέ-
νο προσωπικό του συνεργείου
το οποίο ανήκε στοΝομαρχιακό
Νοσοκομείο Καβάλας. Μάλι-
στα, οι καβαλιώτες επιχειρημα-
τίες έφτασαν στο Επιμελητήριο
προκειμένου να δώσουν αίμα,
τριάντα λεπτά νωρίτερα από
την προκαθορισμένη έναρξη
της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Στη διαδικασία συμμετείχε
όπως πάντα και το προσωπικό
του Επιμελητηρίου, ενώ πολλοί
επαγγελματίες της Καβάλας αι-
μοδότησαν για πρώτη φορά,
αφούπείστηκαν από τησυζήτη-
ση και την καμπάνια που είχε
προηγηθεί. Αξίζει να σημειωθεί
επίσης ότι η επόμενη εθελοντι-
κή αιμοδοσία θα πραγματοποι-
ηθεί την άνοιξη.
Για τη νέα προσπάθεια της
ΤράπεζαςΑίματος «Απόστολος
Μαρδύρης» και το αποτέλεσμα

αυτής, ο Αντώνης Καραγιαννί-
δης δήλωσε στο τοπικό τύπο τα
ακόλουθα:
«Η αιμοδοσία του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας άρχισε από τις
8:30 το πρωί και πολλά μέλη
μας προσήλθαν στο χώρο της
αιμοδοσίας μισήώρα νωρίτερα.
Οι συνθήκες εξελίσσονται ομα-
λά και η προσέλευση των
επαγγελματιών της πόλης είναι
μεγάλη. Ταυτόχρονα βρισκό-
μαστε στην ευχάριστη θέση να
φιλοξενούμε δύο γιατρούς και
τρεις νοσηλεύτριες του Νοσο-
κομείου Καβάλας, κάτι που μας
δίνει τη δυνατότητα της άμεσης
εξυπηρέτησης τωνμελώνμας.
Ήδη έχουμε αποθηκευμένες
περίπου 150 μονάδες αίματος
ενώ με τη νέα αιμοδοσία, ευελ-
πιστούμε να τις διπλασιάσουμε.
Σε γενικές γραμμές είμαστε
πολύ ικανοποιημένοι. Το παρή-
γορο της όλης μας προσπάθει-
ας είναι ότι στην αιμοδοσία
συμμετέχουν και πολλοί νέοι
άνθρωποι. Εξ αρχής στόχος
μας ήταν να βρούμε καινούργι-
ους αιμοδότες, που θα μπορέ-
σουν να ενισχύσουν σημαντικά
την όλη προσπάθεια αιμοδοσί-
ας.
Η Τράπεζα Αίματος εξυπηρετεί
καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου
όχι μόνο τα μέλη που έχουν
δώσει αίμα, αλλά και μέλη του

Επιμελητηρίου που δεν έχουν
ακόμηαιμοδοτήσει. Υπάρχει βέ-
βαια η προϋπόθεση ότι κάποια
στιγμή οι άνθρωποι αυτοί θα επι-
στρέψουν τις μονάδες αίματος
που έλαβαν, ώστε να μπορέ-
σουμε να εξυπηρετήσουμε και
άλλες ανάγκες. Μία εθελοντική
αιμοδοσία προϋποθέτει αρκετή
εργασία. Εμείς σχεδιάζουμε επι-
πλέον πρωτοβουλίες και
εκπλήξεις για το μέλλον».
Από την πλευρά της η Α'
Αντιπρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας Λένα Γαρυφάλ-
λου, συμπλήρωσε τα εξής:
«ΗΔιοίκηση του Επιμελητηρίου
στηρίζει την προσπάθεια αιμο-
δοσίας. Ενισχύουμε με κάθε
τρόπο τις ενέργειες του
Συλλόγου, ωστόσο η επιτυχία
του όλου εγχειρήματος ανήκει
καθαρά στο προεδρείο, το οπο-
ίο είναι εξαιρετικά ενεργό και
δραστήριο. Οι άνθρωποι αυτοί
με ενθουσιασμό αφιερώνουν
τον προσωπικό τους χρόνο
στην προσπάθεια και αξίζουν
τα συγχαρητήρια όλων μας. Η
νέα αιμοδοσία αποδεικνύεται η
καλύτερη όλων. Πραγματοποι-
είται από το πολυπληθέστερο
κλιμάκιο του Νοσοκομείου Κα-
βάλας και η δ ιαδ ικασία
εξελίσσεται θετικότατα, ίσως και
πάνωαπό κάθεπροσδοκία».

Πετυχημένη η 5 εθελοντική αιμοδοσίαη

«Αποτελεί προσδοκία κάθε
επιχείρησης να λειτουργεί σε
ένα υγιές οικονομικό περιβάλ-
λον με ξεκάθαρους και κοινούς
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση
κανόνες λειτουργίας».Αυτό ήταν
το νόημα της παρέμβασης του
Προέδρου της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδας
Γιώργου Κασιμάτη στην πρώτη
συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων, η
οποία πραγματοποιήθηκε στις
14 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες,
παρουσία του Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose
Manuel Barroso, τον οποίο
υποδέχθηκε ο κ. Κασιμάτης με
την ιδιότητα του Αναπληρωτή
Προέδρου του Ευρωεπιμελητη-
ρίου, στην αίθουσα της ολομέλ-
ειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου.
Περισσότεροι από 750 επιχειρη-
ματίες από διαφορετικούς
παραγωγικούς τομείς, από 45

ευρωπαϊκές χώρες, συζήτησαν
και ψήφισαν για σημαντικά
πολιτικά ζητήματα, συγκεντρώ-
νοντας τις ανησυχίες 23
εκατομμυρίων επιχειρήσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παρώνστηνπρώτη συνεδρίαση
ήταν και ο Πρόεδρος του
Επ ιμελη τηρ ίου Καβάλας

ΆγγελοςΤσατσούλης.
Εξέχον ζήτημα της συνάντησης
ήταν η συνεχιζόμενη οικονομι-
κή κρίση. Τα μέλη του ΕΚΕ
έδειξαν με την ψήφο τους ότι ο
απόηχος της κρίσης στις
π ιστωτ ικές αγορές έχε ι
ξεκινήσει να εξαπλώνεται στον
επιχειρηματικό κόσμο: το 66%
των συμμετεχόντων είναι
πλέον υποχρεωμένοι να
αναθεωρήσουν την επενδυτική
τους πολιτική και οι μισοί από
αυτούς, ακόμα και σε αυτό το
πρώιμο στάδιο, αντιμετωπί-
ζουν στενότερες συνθήκες
δανεισμού. Πέρα από την
χρηματοπιστωτική κατάσταση,
οι επιχειρηματίες συζήτησαν
και άλλα θέματα που αντιμετω-
πίζει σήμερα η Ευρώπη, τα
οποία θεωρούνται κλειδιά για
την οικονομική ανάπτυξή της,
συμπεριλαμβανομένου του
διεθνούς εμπορίου, της
κλιματικής αλλαγής και των
δημογραφικώναλλαγών.

Θερμές ευχαριστίες απ-
ευθύνει το Διοικ. Συμβούλιο
της Τράπεζας Α ίματος
«Απόστολος Μαρδύρης» σε
όλους τους επαγγελματίες της
Καβάλας που στήριξαν και τη
5 εθελοντική αιμοδοσία με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Το μήνυμα που απευθύνεται
είναι το ίδιο κι επαναλαμ-
βανόμενο: «Φίλε επαγγελμα-
τία, σε θέλουμε κοντά μας σε
αυτή την ιερή προσπάθεια.
Γίνε μέτοχος στην πρώτη
Τράπεζα Αίματος του Νομού
Καβάλας, δίνοντας μόνο
πέντε λεπτά από το χρόνο
σου. Έλα κι εσύ μαζί μας σ'
αυτόν τον ωραίο αγώνα ζω-
ής». Οι συνάδελφοι που τον
Οκτώβριο πρόσφεραν το
χρόνο τους και το πολύτιμο αί-
μα τους είναι οι εξής:

1) ΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
3) ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΗΣΑΪΑ
4) ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΕΛΛΑ
5) ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
6) ΓΙΟΣΤ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
7) ΓΟΡΓΟΝΙΔΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
8) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9) ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10) ΔΕΛΗΜΠΑΜΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
11) ΔΕΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
12) ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
13) ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
14) ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΝΙΑΣ
15) ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
16) ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
17) ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18) ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
19) ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

21) ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22) ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23) ΚΟΥΤΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
24) ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25) ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
26) ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
27) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΡΑΣΙΜΙΡΑ
28) ΜΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
29) ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30) ΜΕΤΣΙΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
31) ΜΗΛΙΑΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
32) ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
33) ΜΠΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34) ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
35) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
36) ΝΙΜΤΣΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
37) ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΦΙΛΩΤΑΣ
38) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
39) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
41) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
42) ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
43) ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ
44) ΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
45) ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
46) ΣΕΡΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ
47) ΣΠΟΥΡΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
48) ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
49) ΤΟΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
50) ΤΣΑΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
51) ΧΑΡΠΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
52) ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
53) ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
54) ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑ
55) ΨΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ

η

Τράπεζα Αίματος «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ»

Κατάλογος αιμοδοτών
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ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- 20084

Ιδιοκτήτης Επιμελητήριο Καβάλας:

Εκδότης Διευθυντής- :

Συντακτική επιτροπή:

Επιμέλεια Εντύπου:

Διεύθυνση Επιμελητηρίου:

Άγγελος Τσατσούλης, . .Πρόεδρος Δ Σ
( )υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο

Άγγελος Τσατσούλης Πρόεδρος Δ Σ, . .

Ελένη Γαρυφάλλου Α Αντιπρόεδρος Δ Σ, ’ . .

Μάρκος Δέμπας Β Αντιπρόεδρος Δ Σ, ’ . .

Βασίλειος Λεμονίδης Γεν Γραμματέας Δ Σ, . . .

Γιάννης Παναγιωτίδης Οικονομικός Επόπτης,

Ομονοίας Καβάλα50, 653 02

Τηλ. 2510 223 325, Fax: 2510 835 946

e-mail: info@chamberofkavala.gr

www. chamberofkavala.gr

Βούλα Θασίτου Δεληγιάννη-

Τα προβλήματα και τα αναπάντητα
ερωτήματά τους μετέφεραν στη
σύσκεψη που πραγματοποίησαν
στις αρχές του Οκτώβρη οι
επαγγελματίες του δήμου Ελευθε-
ρών και ειδικότερα εκείνοι που δια-
τηρούν καταστήματα στη Νέα Ηρα-
κλείτσα και τη Νέα Πέραμο. Προ-
βλήματα και ερωτήματα απορρέο-
ντα από την περσινή αμετάκλητη
απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας, σχετική με την τοποθέτη-
ση κατασκευών σε κοινόχρηστους
χώρους και την κατάληψή τους με
τραπεζοκαθίσματα. Η υπόθεση άρ-
χισε από το δήμο Αλεξανδρούπο-
λης, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο
ανακάλεσε προηγούμενη πράξη
του, με την οποία είχε επιτραπεί η
κατασκευή και η εγκατάσταση
σταθερού προστεγάσματος με
κάθετα στηρίγματα επί πεζοδρομί-
ου προς εξυπηρέτηση καταστήμα-
τος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για την έκδοση της απόφασής του
επικαλέσθηκε διατάξεις της πολεο-
δομικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν
ανάλογες κατασκευές σε κοινόχρη-
στους χώρους. Ως λόγους για την
ανάκληση ανέφερε ιδίως την παρα-
βίασή τους, την παρεμπόδιση της
ομαλής διέλευσης των πεζών από
το πεζοδρόμιο και τη διασφάλιση
της ελεύθερης χρήσης του ως
κοινόχρηστου χώρου.
Η απόφαση επισημαίνει επίσης «το
φαινόμενο της μετατροπής των
προστεγασμάτων σε κλειστό χώρο
είτε με πλαστικά φύλλα (νάιλον) είτε
με τζάμι είτε με άλλο υλικό, επεκτεί-
νοντας με τον τρόπο αυτό το χώρο
των καταστημάτων». Στη συνέχεια
ο καταστηματάρχης προσέφυγε
στη δικαιοσύνη αλλά το απο-
τέλεσμα δικαίωσε τον Δήμο. Το ΣτΕ
με την υπ' αριθμ. 3447/2007 απέρ-
ριψε αίτηση καταστηματάρχη της
Αλεξανδρούπολης, που ζητούσε να
ακυρωθεί απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με την οποία ανακλή-
θηκε προγενέστερη απόφαση που
χορηγούσε στον καταστηματάρχη
άδεια κατασκευής προστεγάσμα-
τος (τέντας) σε κοινόχρηστο χώρο
επί της οδού Έλλης της πρωτεύου-
σας του νομούΈβρου.Δέχτηκε επί-
σης ότι νόμιμα επιβλήθηκε η αφα-
ίρεσή τους με δαπάνες του ιδιοκτή-
τη και όλων των κατασκευών που
μετέτρεψαν τα προστεγάσματα σε
κλειστό χώρο (με νάιλον και τζάμια).
Αυτονόητα η απόφαση αφορά
στους επαγγελματίες ολόκληρης
της χώρας. Οι οποίοι διατηρούν κα-
τασκευές ουσιαστικά αυθαίρετες,
για την τοποθέτηση τους έχουν
επενδύσει χρήματα, παράλληλα κα-
ταβάλουν τα τέλη κατάληψης
κοινόχρηστων χώρων κι ωστόσο,
βρίσκονται κυριολεκτικά εκτεθειμέ-
νοι. Αφού από την 1/1/2009 δεν θα
μπορούν να εξασφαλίσουν από το
δήμο την απαιτούμενη άδεια λει-
τουργίας κι έτσι θα αναγκαστούν να
κλείσουν τα καταστήματά τους.
Αυτή τους την ανησυχία μετέφεραν
αρκετοί καταστηματάρχες στο δημο-
τικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης
και πρόεδρο του Επαγγελματικού
Τμήματος Επιμελητηρίου Καβάλας
ΧρήστοΠριονίδη. Εκείνος με τησει-
ρά του διοργάνωσε τη σύσκεψη σε
κατάστημα της Περάμου, καλώντας
τους εμπλεκόμενους φορείς, προκ-
ειμένου να υπάρξει ενημέρωση κι
εκτενέστερος διάλογος επί τουπρο-
βλήματος. Στην πρόσκληση αντα-
ποκρίθηκαν οπρόεδρος του Επιμε-
λητηρίουΆγγελοςΤσατσούλης και ο
νομικός σύμβουλος Νίκος Κακουλί-
δης, ο οικονομικός επόπτης Γιάν-
νης Παναγιωτίδης και ο Δήμαρχος
Ελευθερών Χαράλαμπος Χρυσανί-
δης, καθώς και ο Υποδιοικητής του
Α.Τ. Ελευθερουπόλεως Νίκος Κα-
ραγιαννίδης. Παρόντες ήταν φυσι-
κά και πολλοί επαγγελματίες των

δύο τουριστικών δημοτικών διαμερι-
σμάτων.
Σαφέστατα και κανείς δεν περίμενε
την επίλυση του σημαντικότατου αυ-
τού προβλήματος κατά την πραγμα-
τοποίηση της συγκεκριμένης σύσκε-
ψης. Ωστόσο λύθηκαν αρκετές απο-
ρίες επαγγελματιών και διατυπώθη-
καν προτάσεις, οι οποίες υπέδειξαν
τουλάχιστον κάποιες κατευθύνσεις
και κάποιες ενέργειες που μπορούν
να γίνουν. Κάθε εμπλεκόμενοςφορέ-
ας από την πλευρά του υποσχέθηκε
να βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο εγκαίρως και οι καταστημα-
τάρχες να δρομολογήσουν τις κινήσ-
εις τουςπριν την επόμενη τουριστική
περίοδο.

Το Επιμελητήριο από την πλευρά
του δεσμεύθηκε να στείλει επιστολές
αρμοδίως μήπως και καταφέρει να
επιτύχει αναστολή της απόφασης,
δεσμεύθηκε να θέσει το θέμα προς
συζήτηση στη γενική συνέλευση της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
ενώ σύστησε στους επαγγελματίες
να οργανωθούν, να συσπειρωθούν
και να αντιδράσουν συλλογικά. Η
Αστυνομία δεσμεύθηκε να εφαρμό-
σει κατά το δυνατόν ηπιότερα το
νόμο, προκειμένου να μην υπάρ-
ξουν περιπέτειες των καταστημα-
ταρχώνμε αυτόφωρες διαδικασίες.
Ο δήμος θύμισε ότι υπάρχει η εναλ-
λακτική λύση της μελέτης για την ανά-
πλαση κοινόχρηστων χώρων, που
μπορεί να εφαρμοστεί αρκεί να απο-
μακρυνθούν όλες οι υφιστάμενες κα-
τασκευές και να γίνουν νέες που θα
είναι πλέον νόμιμες. Σιωπηλή παρά-
ταση θα δοθεί μέχρι το τέλος του
έτους, αν και κάποια στιγμή θαπρέπ-
ει να ξεθαφτεί επιτέλους από το συρ-
τάρι του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης η εισήγηση τουΝομάρχη
Καβάλας, με την οποία από το 2004
ζητάται να χαρακτηρισθεί η Νέα Πέ-
ραμοςως τουριστικήπεριοχή.
Εκείνο που εξαρχής διευκρίνισε ο
πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Άγγελος Τσατσούλης ήταν πως η
απόφαση εκδόθηκε το 2007 κι ότι μέ-
χρι στιγμής δενπροέκυψε κάποιο σο-
βαρό πρόβλημα, αφού δεν κατατέ-
θηκε κάποια καταγγελία. Εκείνο που
επίσης ξεκαθάρισε ο πρόεδρος ήταν
πως η απόφαση του ΣτΕ μπορεί να
ανατραπεί μόνο με νομοθετική
ρύθμιση. Το θέμα αγγίζει όχι μόνο
τους δήμους του νομούΚαβάλας, αλ-
λά ουσιαστικά όλους τους δήμους
της χώρας. Μάλιστα δήλωσε ότι θα
επικοινωνούσε άμεσα με τον ομό-
λογό του στο Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο της Αθήνας, όπου το πρό-
βλημααυτό είναι οξύτατο.
Ο Δήμαρχος Ελευθερών Χαράλα-
μπος Χρυσανίδης παρατήρησε ότι η
δημοτική αρχήβρίσκεται μεταξύσυμ-
πληγάδων, αφού από τη μία η νο-
μοθεσία πρέπει να επιβληθεί δια-
φορετικά θα βρεθεί μπλεγμένος με
τη δικαιοσύνη κι από την άλλη, πρέπ-
ει να ενισχύσει τους επαγγελματίες
του δήμου του. Πάντως ο Δήμαρχος
σημείωσε ότι ορισμένοι καταστημα-
τάρχες μετέτρεψαν εντελώς αυθα-
ίρετα τις υπαίθριες κατασκευές τους

σε κανονικά μαγαζιά, οπότε ανά-
λογες υπερβολές οδήγησαν στην
απόφαση τουΣτΕ.
Ο νομικός σύμβουλος του Επιμελη-
τηρίου Νίκος Κακουλίδης τόνισε ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι
ουσιαστικά το ανώτατο δικαστήριο
και οι αποφάσεις του έχουν τεράστια
ισχύ. Η επίμαχη απόφαση προ-
σπαθεί να προστατεύσει τους πο-
λίτες από τη μη ορθή χρήση των
κοινόχρηστων χώρων. Το δημιουρ-
γούμενο πρόβλημα πάντως αγγίζει
όλους τους δήμους της χώρας, άρα
οι αντιδράσεις θα πρέπει να έχουν
ομαδικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να ει-
σακουσθούν ευκολότερα. Ενώ ο
Υποδιοικητής του Α.Τ. Ελευθε-
ρουπόλεως Νίκος Καραγιαννίδης
υποσχέθηκε ήπια εφαρμογή του
νόμου, μεταφέροντας ωστόσο τις
πληροφορίες του σύμφωνα με τις
οποίες στο νομό Κιλκίς ήδη άρχισαν
να ξηλώνουν τις αυθαίρετες κατα-
σκευές.

Οι επαγγελματίες βρήκαν την ευκαι-
ρία να εκφράσουν την αγανάκτησή
τους για την άνιση μεταχείριση τους,
σε σύγκριση με τους συναδέλφους
τους οι οποίοι διατηρούν καταστή-
ματα σε δημοφιλείς τουριστικούς
προορισμούς. Όπως είναι η Μύκο-
νος, η Σαντορίνη και η Κρήτη. Οι κα-
ταστηματάρχες συμπλήρωσαν ότι
πρόβλημα δεν υφίσταται μόνο με τις
κατασκευές, αλλά και με τα τραπεζο-
καθίσματα, τα οποία και θα πρέπει
να αλλάξουν εκ νέου εάν τελικά εφαρ-
μοστεί η απόφαση τουΣτΕ.
Οι επαγγελματίες έμαθαν επίσης ότι
η αλλαγή της απόφασης μπορεί να
προέρθει μόνο από συνδυασμένη
νομοθετική ρύθμιση του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Προς την κατεύθυνση επίλυσης αυ-
τού του φαύλου κύκλου, θα πρέπει
να πιέσουν και οι τοπικοί βουλευτές.
Πάντως για την ανατροπή των δεδο-
μένων θα απαιτηθεί μια συντονισμέ-
νη κι έξυπνη αντίδραση. Μέχρι και
φωτογραφίες με τις κατασκευές που
υπάρχουν σταΗλύσιαΠεδία τουΠα-
ρισιού είχαν οι καταστηματάρχες,
προκειμένου να αποδείξουν ότι ακό-
μη και σε ευρωπαϊκές χώρες παρα-
τηρείται η κατάληψη κοινόχρηστων
χώρων και μάλιστα με όχι και τόσο
καλόγουστες κατασκευές.
Ο κ. Χρυσανίδης εξήγησε ότι τον
περασμένοΑπρίληστάλθηκε στο δή-
μο το έγγραφο με το οποίο ζητήθηκε
η άμεση εφαρμογή της απόφασης,
ωστόσο η διοίκηση έδωσε περιθώ-
ριο στους επαγγελματίες, ώστε να
δουλέψουν στη διάρκεια της τουρι-
στικής περιόδου. Η Διεύθυνση Υγεί-
ας ζητά την ανάκληση των αδειών
και την έκδοση νέων, ενώ ζητά επι-
πλέον την έκδοση ξεχωριστής άδει-
ας και για το χώρο όπου βρίσκονται
οι κατασκευές.Με δεδομένο ότι οΔή-
μαρχος αναμένει την αποστολή κι άλ-
λων εγγράφων από τις νομαρχιακές
υπηρεσίες, ίσως ακόμη και την επι-
βολή προστίμων εκ μέρους της Πολ-
εοδομίας, απευθυνόμενος στους κα-
ταστηματάρχες δήλωσε: «Συμμαζ-
ευτείτε στις κατασκευές σας και μην
προκαλείτε επεκτεινόμενοι».

Επιστολή σε Νομάρχη &

Δημάρχους για το παραεμπόριο

Ε
πιστολές στο Νομάρχη Καβάλας και στους ένδεκαΔη-

μάρχους απέστειλε η διοίκηση του Επιμελητηρίου,

τηρώντας τα όσα υποσχέθηκε στη διάρκεια της σχετι-

κής σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Οκτω-

βρίου με θέμα την πάταξη του παραεμπορίου. Οι επιστολές

προς τους αιρετούς ανέφεραν τα ακόλουθα:

«Το Επιμελητήριο Καβάλας μέσα στα όρια της αρμοδιότητας

του, στοχεύει στην προστασία και στην ανάπτυξη του εμπορί-

ου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του

τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με

τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για

την ανάπτυξη και τηνπρόοδοαυτής.

Δεδομένης αυτής της αρμοδιότητας αλλά και ευθύνης θέ-

λουμε να σας μεταφέρουμε ένα σημαντικό θέμα που απα-

σχολεί τις επιχειρήσεις μέλη μας, την εκτεταμένη ανάπτυξη

του παραεμπορίου. Είναι προφανές ότι το παραεμπόριο δεν

καταβάλει φόρους, τέλη, δασμούς, ενοίκια κ.α. και συνεπώς

ανταγωνίζεται αθέμιτα το υγιές εμπόριο, περιορίζει τα κρατικά

έσοδα και αποτελεί απειλή για την υγεία και την ασφάλεια του

καταναλωτή.

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την αντιμετώπιση του

παραεμπορίου την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου πραγματοποιή-

σαμε στο χώρο του Επιμελητηρίου σύσκεψη παρουσία των

εμπλεκόμενωναρχών.

Κοινός στόχος όλων όσων παρευρέθησαν ήταν η προστασία

των επιχειρηματιών από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που επιδ-

εινώνει την ήδη άσχημη οικονομική κατάσταση, αλλά και των

πολιτών από τους ενδεχόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν

σε προϊόντα που πωλούνται χωρίς άδεια, αμφιβόλου ποιότη-

τας και προέλευσης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και δεδομένου ότι και η νο-

μοθεσία είναι σαφής και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς

επιπτώσεις που παράγει το παράνομο υπαίθριο εμπόριο

στης τάξεις των μελών του Επιμελητηρίου, ζητάμε από τους

Δημάρχους τουΝομούμας να ενημερώσουν με τονπλέον επί-

σημο τρόπο τα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα –

Διευθύνσεις και να τους ζητηθεί η δραστική επέμβασή τους

για την καταπολέμηση τουπαράνομου υπαιθρίου εμπορίου.

Παρακαλείστε για την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων

κατασταλτικών μέτρων, ούτωςώστε η ΕλληνικήΑστυνομία να

πράξει τα δέοντα για να επανέλθει η νομιμότητα.

Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση σας για οποιαδή-

ποτε μορφής στενότερη συνεργασία ή και διευκρινήσεων για

τηνωςάνωπρότασημας».

Οι επαγγελματίες Ηρακλείτσας και Περάμου

Αναζήτησαν μορφές αντίδρασης

ΚΑΘΕΝΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ

Σχεδίαση - Εκτύπωση : Εκδόσεις Ξυράφι - Γ. Γανίτης
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