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Χρονιά � σταθμός για την 
έκθεση του Επιμελητηρίου 

Οι σκέψεις του Προέδρου….

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Π
έρασαν κιόλας 16 χρόνια 
από τότε που το Επιμελη�
τήριό μας διοργάνωσε 
την πρώτη του έκθεση 

στο φουαγέ της Νομαρχίας. Μια έκθε�
ση που ξεκίνησε με ένα Ευρωπαϊκό πρό�
γραμμα I������G  έχοντας σα στόχο την 
προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων 
στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, αλλά 
και για να αποκτήσουν  εξωστρέφεια.

Οι επιχειρηματίες μέλη μας την αγκά�
λιασαν και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε 
ετήσια έκθεση παραμένοντας στον ίδιο 
στενό χώρο χωρίς δυνατότητες σημα�
ντικών επεκτάσεων. Παρά τις δυσκολίες   
που αντιμετωπίζαμε, η έκθεσή μας κατά�

φερνε κάθε  χρόνο να είναι όλο και κα�
λύτερη και η υπόσχεση που είχαμε λάβει 
από την πολιτεία για την κατασκευή νέου 
Εκθεσιακού κέντρου γινόταν όλο και πιο 
επιτακτική. Προσπαθήσαμε όταν αναλά�
βαμε τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου να 
την αναβαθμίσουμε και να  βρούμε με�
γαλύτερο χώρο για να ικανοποιήσουμε 
τις ανάγκες των επιχειρήσεων, και έτσι τα 
δύο προηγούμενα χρόνια  η έκθεσή μας 
διοργανώθηκε στο λιμάνι της Καβάλας 
με απόλυτη επιτυχία. 

Φέτος έχουμε τη χαρά να βρισκόμα�
στε επιτέλους στον φυσικό μας χώρο στο 
νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο 
Καβάλας στη Νέα Καρβάλη.

Είναι χρονιά ορόσημο για το Επιμε�
λητήριό μας γιατί μαζί με τα 90 χρόνια 

του διοργανώνουμε την έκθεση “ΚΑΒΑ�
ΛΑ 2008” σ’ αυτόν τον καταπληκτικό 
χώρο. Μας δίνετε έτσι η δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουμε ένα ακόμη όνειρό  
μας να γίνει η έκθεση Βαλκανική και πα�
ράλληλα να συμμετέχουν και επιχειρή�
σεις από όλους τους κλάδους της οικο�
νομικής δραστηριότητας.  Οι συμμετοχές 
φέτος ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο 
αφού πλέον μπορούν να συμμετέχουν 
επιχειρήσεις, όχι μόνο από την Περιφέ�
ρεια μας αλλά και από τις  Βαλκανικές  
χώρες,  προβάλλοντας τα προϊόντα και 
τις δυνατότητες τους.  

 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευ�
χαριστήσω δημόσια όλους όσους βοή�
θησαν για να υλοποιηθεί το όνειρο του 
Απόστολου Μαρδύρη (αυτό το εξαιρετι�

κό κτήριο) και να δηλώσω τη βούληση 
της  Διοίκησης του Επιμελητηρίου  να 
αναλάβει τη διαχείρισή του. 

�� έκθεση μας από φέτος αλλάζει σε�
λίδα. Απομένει σε μας τους επιχειρηματί�
ες να αποδείξουμε ότι αυτό το έργο εκτός 
από αναγκαίο για την προώθηση της επι�
χειρηματικότητας είναι και αναπτυξιακό. 
Καλώ τους πολίτες του νομού Καβάλας  
να στηρίξουν τον θεσμό και να ανακαλύ�
ψουν τις δυνατότητες του τόπου.

Άγγελος Τσατσούλης 

Για τα όποια μικροπροβλήματα 
και τις δυσκολίες που αυτονόη�
τα θα αντιμετώπιζε το Επιμελη�

τήριο Καβάλας ενόψει της φετινής ετή�
σιας διοργάνωσής του, ενημερώθηκαν 
τα μέλη της διοίκησης το βράδυ της Πέ�
μπτης 18 Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά φυσικά 
εξαιτίας του γεγονότος ότι ύστερα από 
χρόνια αγωνίας και προσμονής, έφτασε 
πια η στιγμή που όλοι περίμεναν. Να 
περιηγηθούν στα περίπτερα της 16ης Έκ�
θεσης ΚΑΒΑΛΑ 2008, τα οποία θα ήταν 
τοποθετημένα στο νέο εκθεσιακό κέντρο 
του νομού. Εκεί που επί χρόνια ονειρευ�
όταν να τα δει ο αείμνηστος πρόεδρος 
Απόστολος Μαρδύρης. �� ουσία είναι 
πως με πολύ δουλειά από το προσωπι�
κό του Επιμελητηρίου και με την καλή 
συνεργασία της Νομαρχίας, όλες οι εκ�
κρεμότητες τακτοποιήθηκαν. 

Το σημαντικότερο που αναφέρθη�
κε στην διάρκεια της ενημέρωσης, ήταν 
βεβαίως η εξαιρετικά μεγάλη συμμετο�
χή εκθετών. Να σημειωθεί ότι φέτος για 
πρώτη φορά ο θεσμός άνοιξε και προς 
το εμπόριο, επομένως οι συμμετοχές 
αυξήθηκαν κατακόρυφα και μάλιστα 
ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από εκθέ�
τες όμορων νομών. Μέχρι το βράδυ της 
Πέμπτης ο αριθμός των συμμετοχών είχε 
φτάσει στις 120 και οι αιτήσεις συνέχιζαν 
να καταφθάνουν. Κάποια στιγμή όμως 
θα έπρεπε ο κατάλογος των εκθετών 
και κλείσει. Μεταξύ των 120 συμμετο�
χών συμπεριλαμβάνονταν κι εκείνες των 
επτά ξένων χωρών που θα στείλουν τις 
αποστολές τους. 

Στην τελετή των εγκαινίων, το απόγευ�
μα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, επιβε�
βαιώθηκε ότι θα παραστούν ο Υπουργός 

Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος 
και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος 
Καλαφάτης. �� διαδικασία προβολής της 
διοργάνωσης τόσο εντός όσο κι εκτός 
του νομού δρομολογήθηκε στα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης. Επίσης, για την δωρε�
άν μεταφορά του κοινού από και προς το 
εκθεσιακό κέντρο εξασφαλίστηκαν δρο�
μολόγια λεωφορείων, τα οποία θα διε�
ξάγονται ανά 20λεπτό, θα ξεκινούν από 
τον Δημοτικό Κήπο και θα επιβιβάζουν 
κόσμο από τρεις ακόμη στάσεις.  Εκείνο 
που επίσης τονίστηκε κατά την διάρκεια 
της ενημέρωσης ήταν πως ο στεγασμέ�
νος χώρος δεν επαρκούσε για το σύνο�
λο των εκθετών. Έτσι εκ των πραγμάτων 
νοικιάστηκε τέντα η οποία και τοποθετή�
θηκε σε εξωτερικό χώρο προκειμένου 
καλύπτει την επιπλέον έκταση των χιλί�
ων τετραγωνικών μέτρων. 

Ενημέρωση στην συνεδρίαση 
του Επιμελητηρίου

Μια ανάσα πριν από την έκθεση

Συνάδελφοι, 

μην λησμονήσετε 

την επόμενη εθελοντική 

αιμοδοσία 

της Τράπεζας Αίματος 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΔΥΡΗΣ», 

την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 

στο κτίριο του Επιμελητηρίου

¸ëá 
& åóý 

Εθελοντική 
Αιμοδοσία



Ν
έες δραστηριότητες προγραμματίζει αρ�
κετό καιρό τώρα το Επιμελητήριο Κα�
βάλας και ειδικότερα προετοιμάζει την 
απονομή επιχειρηματικών βραβείων και 

την χορήγηση υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές οι�
κονομικής κατεύθυνσης, των οποίων ένας εκ των δύο 
γονέων είναι μέλος του επιχειρηματικού φορέα. Για 
την προετοιμασία των δράσεων αυτών είχαν συσταθεί 
αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες το βράδυ της Πέμπτης 
18ης Σεπτεμβρίου παρουσίασαν τις προτάσεις τους στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Την παρουσίαση της πρότασης εκ μέρους της επι�
τροπής απονομής επιχειρηματικών βραβείων (Ζησίμου, 
��λιάδης, Μιχαηλίδου, Οθωναίος, Σαχινίδης) ανέλαβε 
ο Αλέξανδρος Οθωναίος. Το πρώτο που αναφέρθηκε 
ήταν πως έκαστη επιχείρηση που θα ενδιαφερθεί να 
μετέχει στην διαδικασία αξιολόγησης και να θέσει υπο�

ψηφιότητα για κάποιο βραβείο, πρέπει οπωσδήποτε να 
καταθέσει την αίτησή της. 

Το έντυπο αξιολόγησης που θα πρέπει να συμπλη�
ρωθεί θα περιλαμβάνει γενικά στοιχεία της εταιρείας, 
μία σύντομη παρουσίαση της επιχείρησης και κάποια 
πληροφοριακά στοιχεία (κύκλος εργασιών της τελευ�
ταίας 5ετίας, καθαρά κέρδη, μεταβολή της απασχόλη�
σης, εξαγωγική δραστηριότητα την τελευταία 5ετία αν 
υπάρχει, εφαρμογή συστήματος ποιότητας, πολιτική σε 
θέματα περιβάλλοντος, πιστοποίηση προτύπου, προϊ�
όντα οικολογικής σήμανσης, επώνυμα προϊόντα). 

Οι υποψήφιες προς βράβευση επιχειρήσεις θα πρέ�
πει να προσκομίσουν απαραιτήτως και οικονομικά 
στοιχεία, τα οποία θα επαληθεύσουν τα όσα δήλωσαν 
στην αίτησή τους. 

Ενώ όποια επιχείρηση βραβευθεί, αυτομάτως τί�
θεται εκτός υποψηφιότητας για την επόμενη τριετία. �� 

απονομή των επιχειρηματικών βραβείων θα γίνει σε 
επίσημη τελετή, η οποία προσδιορίζεται για την περίο�
δο Μαΐου – Ιουνίου. 

Ποικίλοι ήταν οι προβληματισμοί που τέθηκαν στην 
διάρκεια συζήτησης του θέματος αυτού. Για παράδειγ�
μα ο Γιώργος Σταμπουλής αναρωτήθηκε εάν τα ετήσια 
βραβεία θα δοθούν ανά κλάδο οικονομίας ή ανά τμή�
μα του Επιμελητηρίου, διότι σε παρόμοια περίπτωση 
θα πρέπει να είναι και διαφορετικά τα κριτήρια που θα 
θεσπιστούν. 

Εκείνο που επίσης τέθηκε προς συζήτηση ήταν εάν 
θα υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα βαθμολόγησης των 
επιχειρήσεων. Το σημαντικό πάντως που τονίσθηκε 
πως θα πρέπει να επιδιωχθεί είναι η πλήρης αντικειμε�
νικότητα της αξιολόγησης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε 
να τεκμηριώσει η αρμόδια επιτροπή τις επιλογές της και 
να μην υπάρξουν τα οποιαδήποτε παράπονα. 
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Για τα βραβεία και τις υποτροφίες 
του Επιμελητηρίου

Εξετάστηκαν οι προτάσεις των επιτροπών

Με προεδρεύουσα 
την Ελένη Γαρυφάλλου

Η τακτική συνεδρίαση της διοίκησης

�� έτερη δράση που συζητήθηκε το βράδυ 
της Πέμπτης ήταν η χορήγηση υποτροφιών 
πρωτοετών φοιτητών οικονομικής κατεύθυν�
σης, για την οποία εργάστηκε η αρμόδια επι�
τροπή (Γράσσου, Καραγιαννίδης, Παπαϊωάν�
νου, Σαπουτζής, Σεϊτανίδης). Την παρουσίαση 
των προτάσεων ανέλαβε ο Γιάννης Παπαϊωάν�
νου, ο οποίος έθεσε σειρά ζητημάτων και προ�
βληματισμών. 

Για παράδειγμα προβληματισμός υπήρξε 
για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλεγούν οι 
φοιτητές, για τις οικονομικές σχολές όπου επέ�
τυχαν την εισαγωγή τους, για το πλήθος των 
ατόμων που θα λάβουν τις υποτροφίες, το αν 
οι εισακτέοι θα ανήκουν στα ΑΕΙ ή στα ΤΕΙ, σε 
ποια θέση της σειράς κατάταξης θα βρίσκονται 
και φυσικά ποιο χρηματικό ύψος θα έχουν οι 
υποτροφίες. 

Εκείνο που προτάθηκε ήταν η επιλογή των 
οικονομικών σχολών, να εξασφαλίζει οπωσ�
δήποτε την μετέπειτα αποδοχή των πτυχιούχων 
ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

Μία ακόμη ιδέα που ακούστηκε ήταν πως 
οι υποτροφίες θα πρέπει να δοθούν στους 
τρεις πρώτους εισακτέους του νομού Καβά�
λας, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν το υψηλό�
τερο σύνολο μορίων, ανεξαρτήτως όμως των 
σχολών στις οποίες επέτυχαν. 

Τα μέλη της επιτροπής ανάλαβαν να ερευ�
νήσουν τις καταστάσεις των εισακτέων, προ�
κειμένου να εντοπισθούν τα τρία άτομα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και να καταρτί�
σουν την λίστα με τα ονόματα. Φυσικά η τελι�
κή πρόταση θα εξετασθεί περαιτέρω μέχρι την 
στιγμή που θα τεθεί προς ψήφιση στην συνε�
δρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Υποτροφίες 
πρωτοετών
φοιτητών

�� καθυστέρηση της αεροπορικής πτήσης κρά�
τησε μακριά από την αίθουσα συνεδριά�
σεων τον πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη το 

βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, έτσι τα καθήκο�
ντά του ανέλαβε η Α’ Αντιπρόεδρος Ελένη Γαρυφάλ�
λου. �� οποία ενημέρωσε το σώμα για τις διαδικασίες 
που ήδη δρομολογήθηκαν, ώστε το Επιμελητήριο να 
λάβει την διαχειριστική επάρκεια και να μπορέσει να 
εξασφαλίσει κοινοτικά κονδύλια και προγράμματα. Με 
δεδομένο ότι το Επιμελητήριο συστηματικά ασχολεί�
ται με ανάλογα προγράμματα, οφείλει να εξασφαλίσει 
τις προϋποθέσεις του φορέα διαχείρισης. Το σώμα με 
την ψήφο του ενέκρινε τις δρομολογούμενες ενέργει�

ες προκειμένου η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης να αναγνωρίσει στο Επιμελητήριο Καβάλας 
την διαχειριστική του επάρκεια.  

Αναφορικά με τη ρύθμιση των χρεών των επιχει�
ρήσεων, η κ. Γαρυφάλλου ενημέρωσε το σώμα ότι το 
υπουργείο αποφάσισε η Α’ δόση να μην καταβληθεί, 
αλλά να κεφαλαιοποιηθεί και να καταβληθεί ισόποσα 
μαζί με την καταβολή των επομένων δόσεων. 

Ωστόσο οι τόκοι της Α’ δόσης που έληγε στις 
30/6/2008 πρέπει να καταβληθούν, αφού δεν κεφα�
λαιοποιούνται. Αυτή η απόφαση θα λύσει το πρόβλη�
μα αρκετών επιχειρήσεων που δεν είχαν καταφέρει να 
ανταποκριθούν. 
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Κ
ατόπιν συνεργασίας το Επιμελητή�
ριο προχωρά στην υλοποίηση σε�
μιναρίων τα οποία θα διεξαχθούν 
στην Καβάλα, στη Θάσο, στις Κρη�

νίδες, στην Χρυσούπολη και στην Ελευθερούπο�
λη. Πρόκειται για σεμινάρια που μπορούν να τα 
παρακολουθήσουν είτε στελέχη επιχειρήσεων, 
είτε οι ίδιοι οι επιχειρηματίες, έχουν χρονική δι�
άρκεια 40 ωρών και η επιδότηση είναι 5 ευρώ 
ανά ώρα. �� θεματολογία τους είναι οι τεχνικές 
πωλήσεων. 

Επιπλέον το Επιμελητήριο συνεχίζει την συμ�
βουλευτική στο πλαίσιο των τοπικών πρωτοβου�
λιών απασχόλησης. Δύο γκρουπ έχουν δημιουρ�
γηθεί. Το μεν πρώτο θα αποτελείται από άνερ�
γους, οπότε η θεματολογία της συμβουλευτικής 
είναι γενικότερη και αφορά σε εργασιακά ζητή�
ματα. Το δε δεύτερο γκρουπ θα αποτελείται από 
νέους επιχειρηματίες που μόλις άρχισαν την δρά�
ση τους. Το Επιμελητήριο ζήτησε την συνεργασία 
των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Ειδικό�
τερα από την κ. Νεστορίδου Διευθύντρια της Α’ 
ΔΟΥ, την κ. Πέπα Διευθύντρια του ΟΑΕΔ, τον κ. 
Σαμαρά Προϊστάμενο της Επιθεώρησης Εργασίας, 
καθώς και την κ. Μελισσοπούλου Διευθύντρια 
του ΙΚΑ. �� συνεργασία στοχεύει στην συμβου�
λευτική κυρίως επί φορολογικών θεμάτων, ενώ 
τα γκρουπ είναι ολιγομελή επομένως εξασφαλί�
ζεται η εχεμύθεια των όσων θα διατυπωθούν. Για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθυνθούν στο Επιμελητήριο, 
όπου θα καταθέσουν και τις αιτήσεις τους.   

Σεμινάρια και 
συμβουλευτική

Τέλος ο Γιώργος Σταμπουλής θύμισε ότι πριν 
από κάποια χρόνια το Επιμελητήριο είχε τοποθετή�
σει στο νησί της Θάσου ένα �nfok�o�k, το οποίο θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες. 
Ωστόσο ο αριθμός των πιστοποιητικών που εκδόθη�
καν από αυτό φαίνεται πως είναι μηδενικός, άρα το 
�nfok�o�k δεν εξυπηρετεί και μάλιστα σήμερα που 
στη Θάσο λειτουργεί το υποκατάστημα του φορέα. 

Έτσι ο κ. Σταμπουλής πρότεινε την μεταφορά του σε 
νέο σημείο ώστε να καλύψει τις ανάγκες άλλων επι�
χειρηματιών. Το σώμα ενέκρινε την μεταφορά του 
σε πρώτη φάση, ενώ αργότερα κι αφού το θέμα 
μελετηθεί στις τεχνικές του λεπτομέρειες, θα λη�
φθεί απόφαση σχετικά με το κατάλληλο σημείο 
του χερσαίου τμήματος όπου θα τεθεί εκ νέου σε 
λειτουργία.     

Μεταφορά του ��FOK�OSK

Στο Επιμελητήριο Καβάλας 
πραγματοποιήθηκε την Κυρια�
κή 7 Σεπτεμβρίου συνάντηση 

εργασίας μεταξύ του Προέδρου Άγγε�
λου Τσατσούλη και του Αντιπροέδρου 
του Επιμελητηρίου του Τσανάκαλε 
Hayreddin  Dereli καθώς και Τούρκων 
και Ελλήνων επιχειρηματιών όπως και 
εκπροσώπων του Λιμένα Τσανάκαλε.  

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέ�
λεσε η επικείμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση 
των λιμανιών της Καβάλας και του Τσα�
νάκαλε. Το θέμα που είχε απασχολήσει 
τα δυο Επιμελητήρια και στο παρελθόν 
φαίνεται τώρα να προχωρά με γοργούς 
ρυθμούς τη στιγμή μάλιστα που οι υπο�
ψήφιοι επενδυτές είναι σε ετοιμότητα με 
πλοίο χωρητικότητας 40 φορτηγών, 80 
επιβατικών και 140 περίπου επιβατών. 

Βασικός σκοπός της επίσκεψης ήταν 
η ενημέρωση του Επιμελητηρίου για την 
ανεύρεση επενδυτών και την πρόοδο 
του εγχειρήματος.

Επίσης,  συνάντηση πραγματοποιή�
θηκε την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου με τον  
Πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένα Κα�
βάλας κ. Πέτρο Παναγιώτου και τα μέλη 
της Τούρκικης αποστολής.

Ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας – Τσανάκαλε
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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007
Μεγαλύτερη σε έκταση από κάθε προηγούμενη 

χρονιά αφού επεκτάθηκε σε 3.900 τ.μ. και πλαισιωμέ�
νη από το Σαλόνι Αυτοκινήτου, η 15η έκθεση του Επι�
μελητηρίου Καβάλας άνοιξε το απόγευμα του Σαββά�
του 22 Σεπτεμβρίου τις πύλες της για το κοινό. Παρά 
το τσουχτερό βοριαδάκι που φυσούσε, πλήθος επω�
νύμων παρουσιών και πλήθος κόσμου, κατέκλυσαν 
τον χώρο του τελωνείου, για να υποστηρίξουν τους 
ντόπιους επαγγελματίες και τα προϊόντα τους. 

�� επίσημη τελετή των εγκαινίων ακολούθησε το 
καθιερωμένο εθιμοτυπικό. Ο αγιασμός αρχικά, ο χαι�
ρετισμός του προέδρου Άγγελου Τσατσούλη στην συ�
νέχεια, το πανηγυρικό κόψιμο της κορδέλας από τον 
γενικό γραμματέα της περιφέρειας Μιχάλη Αγγελόπου�
λο και φυσικά η παραδοσιακή επίσκεψη στα περίπτερα 
των εκθετών. �� βραδιά έκλεισε με την δεξίωση που 
παρέθεσαν οι διοργανωτές στον περιβάλλοντα χώρο 
της έκθεσης και τα πυροτεχνήματα. 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007
Τα αποτελέσματα της μελέτης που διενεργήθη�

κε από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜΘ του 
ΤΕΙ Καβάλας παρουσιάστηκαν το βράδυ της Τρίτης 
23 Οκτωβρίου στην συνεδρίαση της διοίκησης του 
Επιμελητηρίου. �� μελέτη αφορούσε στην 15η έκθεση 

του φορέα, διενεργήθηκε σε επίπεδο εκθετών κι επι�
σκεπτών, ενώ τα αποτελέσματα παρουσίασαν ο επι�
στημονικός υπεύθυνος Δρ. Στάθης Δημητριάδης και η 
συνεργάτιδά του Ζωή Μπασούρη. 

�� έρευνα για την διοργάνωση του Επιμελητηρίου 
βασίστηκε στις συγκρίσεις μεταξύ  των δειγμάτων του 
2006 και του 2007. Γενική διαπίστωση ήταν πως η αύ�
ξηση των συμμετοχών κυμάνθηκε στο 16%. Αφού το 
2006 έλαβαν μέρος 61 επιχειρήσεις, 55 καβαλιώτικες 
και 6 από άλλους νομούς, ενώ το 2007 μετείχαν 71 
επιχειρήσεις, 65 καβαλιώτικες και 6 από άλλους νο�
μούς. Για τη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορε�
τικά ερωτηματολόγια, ένα για τους εκθέτες κι ένα για 
τους επισκέπτες. 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007
Την τελευταία του επίσκεψη στην Καβάλα, με την 

ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα  της Περιφέρειας Ανα�
τολικής Μακεδονίας & Θράκης, πραγματοποίησε το 
μεσημέρι της Πέμπτης 11ης Οκτωβρίου ο Μιχάλης Αγ�
γελόπουλος. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης επισκέ�
φθηκε αποκλειστικά το Επιμελητήριο όπου και τον πε�
ρίμεναν ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης, τα μέλη της 
διοικητικής επιτροπής Βασίλης Λεμονίδης και Ντίνος 
Χατζηγιαννάκης, καθώς κι αρκετοί δημοσιογράφοι.

�� συνάντηση με τον Άγγελο Τσατσούλη πραγμα�

τοποιήθηκε ενώπιον των εκπροσώπων του τύπου. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ευχαρίστησε τον Μ. 
Αγγελόπουλο για τη συνεργασία που υπήρξε στην 
διάρκεια των 3,5 ετών παραμονής του στη θέση του 
γενικού γραμματέα της Περιφέρειας. �� Καβάλα, δή�
λωσε ο Άγγελος  Τσατσούλης, ζητάει ισονομία. Εσείς 
μας βοηθήσατε να ενταχθούμε στη Δ’ Ζώνη Κινήτρων. 
Προσωπικά απέκτησα ένα φίλο, αφού όλο αυτό το δι�
άστημα πάντα σας νιώθαμε δίπλα μας, συμπλήρωσε ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Ικανοποιημένος από τα λόγια που άκουσε και ψύ�
χραιμος αν και αποχωρούσε από την περιοχή, ο Μι�
χάλης Αγγελόπουλος επανέλαβε τις προσπάθειες που 
κατέβαλε. Ειδικά το πρώτο διάστημα, όταν βρέθηκε 
στην περιφέρεια, στοχεύοντας στην περιφερειακή ανά�
πτυξη, στην ισορροπία και συμπόρευση όλων των 
νομών. �� ανάπτυξη, παρατήρησε ο κ. Αγγελόπουλος, 
δεν επιτυγχάνεται όταν κάποιες  περιοχές αναπτύσσουν 
μητροπολιτικές τάσεις. �� συγκεκριμένη αναφορά ήταν 
φανερό πως σχετιζόταν με το ρόλο που επεδίωξε και 
επιδιώκει να παίξει η πόλη της Κομοτηνής. Ο Μιχάλης 
Αγγελόπουλος μίλησε επίσης για την εξωστρέφεια την 
οποία επεδίωξε σαν περιφερειάρχης, αφού με αυτήν 
κατακτάται το αποτέλεσμα. Αυτή η εξωστρέφεια επε�
τεύχθη επί των ημερών μου και τα πράγματα προχώ�
ρησαν, επεσήμανε ο απερχόμενος περιφερειάρχης.

Μια ματιά στην χρονιά 
που κύλησε…

Μ
ια ολόκληρη χρονιά κύλησε ήδη από τον Σεπτέμβρη 

του 2007 όταν το Επιμελητήριο Καβάλας εγκαινίαζε 

την ετήσια έκθεσή του. Έκτοτε πολλά έχουν συμβεί, 

αγώνες δόθηκαν με αίσια έκβαση, τοπικά αιτήματα του επιχειρηματικού 

κλάδου ικανοποιήθηκαν, το επιμελητηριακό παράρτημα της Θάσου είναι 

πλέον σε λειτουργία, η Τράπεζα Αίματος «Απόστολος Μαρδύρης» δι�

ευρύνεται συνεχώς και κυρίως η φετινή έκθεση ΚΑΒΑΛΑ 2008 επιτέλους 

στεγάζεται στο νέο εκθεσιακό – συνεδριακό κέντρο του νομού, επομέ�

νως ένα από τα μεγάλα όνειρα του αείμνηστου Προέδρου Απόστολου 

Μαρδύρη πήρε σάρκα και οστά. �� ακόλουθη αναδρομή κλείνει μέσα της 

όσα σημαντικότερα εξελίχθηκαν στην διάρκεια των δώδεκα περασμένων 

μηνών. 

2007
2008
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  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
Δράση ανέλαβε η διοίκηση του Επιμελητηρίου 

Καβάλας για το πρόβλημα των μειωμένων δρομο�
λογίων από το πορθμείο της Καβάλας. Εξάλλου ο 
πρόεδρος είχε δώσει το παρόν στην κινητοποίηση που 
είχε πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Νοεμβρίου, στην 
διάρκεια της συμβολικής κατάληψης του λιμανιού. 
Τότε ο κ. Τσατσούλης δεν είχε διστάσει να χρησιμοποι�
ήσει σκληρή γλώσσα, υπογραμμίζοντας ότι η λογική 
του «πάρτα όλα» εκ μέρους των ναυτιλιακών εταιρει�
ών θα έπρεπε κάποια στιγμή να σταματήσει. Επιπλέον 
είχε θυμίσει ότι υπάρχει περιθώριο αντιδράσεων στα 
αποφασιζόμενα από τις εταιρείες, είτε μέσω καθημερι�
νών καταγγελιών είτε μέσω πίεσης στους αρμόδιους  
φορείς, όπου μετέχουν το Επιμελητήριο, ο Εμπορικό 
Σύλλογος και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών.

Δρομολογώντας τις υποσχόμενες πιέσεις, το Επιμε�
λητήριο απέστειλε σχετική επιστολή προς την Ένωση 
Πορθμείων Εσωτερικού. Για την επιστολή ενημερώθη�
καν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου το βράδυ της 
Πέμπτης 22 Νοεμβρίου από τον Άγγελο Τσατσούλη, 
στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης. Μάλιστα ο πρό�
εδρος εξήγησε ότι η συμπεριφορά των ναυτιλιακών 
εταιρειών ήταν η αιτία, για την αποχή του από συσκέ�
ψεις ανάλογου περιεχομένου, αφού δεν ανεχόταν να 
αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν.

12/2007

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Μία από τις λαμπρότερες εκδηλώσεις των τελευταί�

ων ετών αποδείχθηκε η κοπή της πίτας του Επιμελη�
τηρίου Καβάλας, η οποία φιλοξενήθηκε το βράδυ του 
Σαββάτου 5 Ιανουαρίου στην αίθουσα «��������� του��������� του�� του 
πολυχώρου �����. �� συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπέ������. �� συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπέ�. �� συγκεκριμένη διοργάνωση ξεπέ�
ρασε κάθε προηγούμενο, σε όλα τα επίπεδα. 

Το εθιμοτυπικό τηρήθηκε «κατά γράμμα��, με τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Άγγελο Τσατσούλη να 
εκφωνεί τον καθιερωμένο λόγο, παραθέτοντας τον 
απολογισμό του 2007 και αναφέροντας τα προβλήμα�
τα που εκκρεμούσαν στην αρχή του 2008 για το νομό 
μας. Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους υψηλούς κα�
λεσμένους, οι οποίοι παίρνοντας το κομμάτι της πίτας 
που τους αντιστοιχούσε, παράλληλα απηύθυναν το 
δικό τους χαιρετισμό. 

Οι διοργανωτές μερίμνησαν προκειμένου να υπάρ�
χει η βασική πίτα των πολιτικών αλλά και τα καθιερω�
μένα πιτάκια για το σύνολο των καλεσμένων. Το παι�
χνίδι της τύχης ωστόσο κρίθηκε σχετικά νωρίς, αφού 
ο τέταρτος ομιλητής και νεοεκλεγμένος βουλευτής 
της Ν.Δ  Νίκος Παναγιωτόπουλος βρήκε το φλουρί 
στο δικό του κομμάτι. Μάλιστα ο Άγγελος Τσατσού�
λης έκανε λόγο για ιδιαίτερη σύμπτωση και τύχη του 
πολιτικού γραφείου Παναγιωτόπουλου, αφού και το 
φλουρί από τα πιτάκια βρήκε ο κ. Ζήσου. Το μεν γούρι 
του κ. Παναγιωτόπουλου αντιστοιχούσε σε ασημένιο 
διακοσμητικό αντικείμενο, ενώ το γούρι του κ. Ζήσου 

αντιστοιχούσε σε μία χρυσή λίρα.
Το ιδιαίτερο στοιχείο της εκδήλωσης αφορούσε στη 

βράβευση των τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
για τη συμβολή τους στην προβολή του σημαντικού 
έργου που επιτελεί η Τράπεζα Αίματος «Απόστολος 
Μαρδύρης��. Ο εργασιακός εκπρόσωπος των δημο�
σιογράφων της  Καβάλας Σάκης Ασβεστάς έλαβε εκ 
μέρους των συναδέλφων του την τιμητική πλακέτα 
από τη σύζυγο του αείμνηστου προέδρου Απόστολου 
Μαρδύρη. Επίσης, η Εύα Πασαλίδου εκ μέρους του 
τοπικού τηλεοπτικού σταθμού ������, έλαβε ανάλο�������, έλαβε ανάλο�, έλαβε ανάλο�
γη πλακέτα από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ. 
Προκόπιο, για τη δωρεάν προβολή διαφημιστικού 
σποτ της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

Στην πρόσκληση των διοργανωτών ανταποκρίθη�
καν μαζικά οι πολιτικοί άρχοντες του νομού, οι εκπρό�
σωποι του επιχειρηματικού κόσμου, τα μέλη του φο�
ρέα, αποδεικνύοντας εκ νέου ότι η κοπή της πίτας του 
Επιμελητηρίου παραμένει το κορυφαίο κοινωνικό και 
οικονομικό γεγονός σε επίπεδο νομού Καβάλας. 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Άμεση και δυναμική ήταν η συμμετοχή του Επιμε�

λητηρίου Καβάλας στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η 
τοπική κοινωνία του νομού μας. Για την προτεινόμενη 
από την ΔΕ�� κατασκευή της μονάδας καύσης λιθάν�

θρακα ο λόγος, που αναστάτωσε το σύνολο των τοπι�
κών φορέων και τους πολίτες, οδηγώντας στο συλλα�
λητήριο της Τετάρτης 27ης Φεβρουαρίου. �� διοίκηση 
του Επιμελητηρίου και ειδικότερα ο πρόεδρος Άγγε�
λος Τσατσούλης, έλαβε μέρος σε όλες τις προπαρα�
σκευαστικές συσκέψεις, αποτελώντας το πέμπτο μέλος 
της 5μελούς οργανωτικής γραμματείας. Του άτυπου 
οργάνου δηλαδή, το οποίο μερίμνησε και διοργάνωσε 
το πανκαβαλιώτικο συλλαλητήριο. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος απέστειλε σχετική επιστολή 
στον Υπουργό Ανάπτυξης Χρήστο Φώλια, η οποία κοι�
νοποιήθηκε στον Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Ε.��. κ. Π. Αθανα�
σόπουλο. �� πλέον άρτια ενημέρωση ήταν εκείνη που 
έλαβε το Επιμελητήριο Καβάλας για την πολύκροτη 

πλέον εγκατάσταση καύσης λιθάνθρακα, στην διάρ�
κεια της συνεδρίασης του διοικητικού του συμβουλίου 
την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου. Την εμπεριστατωμένη πα�
ρουσία ανέλαβε το μέλος του ΔΣ, χημικός μηχανικός 
και μέλος του ΤΕΕ Αλέξανδρος Οθωναίος. Ο οποίος 
συνόδευσε την ανάλυση του και με παρουσίαση οπτι�
κών μέσων. Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν ήταν τόσο 
κατανοητές, ώστε ομόφωνα η διοίκηση απέρριψε την 
πρόταση εγκατάστασης και προετοιμάσθηκε για δυνα�
μικές κινητοποιήσεις. 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
Στιγμές δόξας έζησε η κεντρική πλατεία της Καβά�

λας το μεσημέρι της Τετάρτης 27ης Φεβρουαρίου, όταν 
κατακλύστηκε από χιλιάδες πολιτών που οργανωμένα 
και μαζικά βροντοφώναξαν ΟΧΙ στην εγκατάστασης 
μονάδας καύσης λιθάνθρακα. Κανείς δεν κατάφε�
ρε 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 ΔΕ�� και γενικότερα στην κυβέρνηση. Πάντως οι 
διοργανωτές δήλωσαν ότι στην συγκεκριμένη  κινητο�
ποίηση συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα. Να θυμί�
σουμε ότι το Επιμελητήριο Καβάλας μετείχε ενεργά και 
πρωταγωνιστικά στην καβαλιώτικη κινητοποίηση, είτε 
αποτελώντας το πέμπτο μέλος της οργανωτικής γραμ�
ματείας αγώνα, είτε δίνοντας βροντερό παρόν την ημέ�
ρα της κινητοποίησης.   

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

Το πλήθος άκουσε τις τοποθετήσεις των διοργανω�
τών, δύο ωστόσο ήταν τα πρόσωπα που προσέλκυ�

σαν το ενδιαφέρον των παραβρισκόμενων και κατα�
χειροκροτήθηκαν 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 Βα�
σιλειάδης ανέγνωσε των ψήφισμα της τοπικής κοινωνί�
ας, το οποίο εγκρίθηκε δια βοής από όλους. Του συλ�
λαλητηρίου 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.

1/2008
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 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Επιχειρηματική 

Αποστολή που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Καβά�
λας στη Νότια Βουλγαρία στα πλαίσια του προγράμ�
ματος «��������� ���, Ελλάδα�Βουλγαρία».��������� ���, Ελλάδα�Βουλγαρία». ���, Ελλάδα�Βουλγαρία».���, Ελλάδα�Βουλγαρία»., Ελλάδα�Βουλγαρία».  Επικεφα�
λής της αποστολής ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί�
ου κ. Άγγελος Τσατσούλης.  �� διοργάνωση διάρκειας 
τριών ημερών, ξεκίνησε την Πέμπτη 3 Απριλίου και 
ολοκληρώθηκε το Σάββατο 5 Απριλίου 2008.  

Στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχε εκπρό�
σωπος της Νομαρχίας Καβάλας, ο Αντινομάρχης Κίμων 
Παπαδόπουλος, εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, ο 
Αντιδήμαρχος Χριστόδουλος Μιχαλάκης. Επίσης συνό�
δευαν ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μάρκος 
Δέμπας και ο Οικονομικός Επόπτης Γιάννης Παναγιω�
τίδης, η διευθύντρια Σ. Μαυρομμάτη και στελέχη του 
Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών 
μέσων ενημέρωσης.  Προορισμός της επιχειρηματικής 
αποστολής ήταν οι πόλεις Σμόλιαν, Φιλιππούπολη και 
Χάσκοβο με στόχο την ανάπτυξη βιομηχανικών, εμπο�
ρικών και τουριστικών σχέσεων.  

 ΜΑΪΟΣ 2008
Το Δίκτυο Διασυνοριακής Συνεργασίας Νομαρχιών 

Ελλάδας � Βουλγαρίας � Τουρκίας με το Επιχειρημα�
τικό Συνέδριο που διοργάνωσε, εγκαινίασε ατύπως το 
Σάββατο 10 Μαΐου την λειτουργία του Εκθεσιακού 
Κέντρου Καβάλας. Άπαντες έμειναν πλήρως ικανοποι�
ημένοι από την λειτουργία του χώρου, όπως επίσης 
και από την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Οι χώ�
ροι του Εκθεσιακού Κέντρου που χρησιμοποιήθηκαν, 
λειτούργησαν με τον καλύτερο τρόπο. Το ίδιο ίσχυσε 
τόσο στο εκθεσιακό μέρος του εγχειρήματος όσο και 
στο συνεδριακό.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος 
Τσατσούλης στην δική του τοποθέτηση, εξέφρασε την 
ιδιαίτερη συγκίνησή του για τον πρώτο του λόγο από 
το βήμα του νέου Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου, 
το οποίο και αποτελούσε το όνειρο του αείμνηστου 
Απόστολου Μαρδύρη. Αυτό το όνειρο ολοκληρώθη�
κε και άνοιξε τις πόρτες του χάρη στο πείσμα και την 
εργατικότητα του Νομάρχη Καβάλας Θόδωρου Καλλι�
οντζή, υπογράμμισε ο κ. Τσατσούλης. Ο οποίος μίλησε 
για έναν καταπληκτικό χώρο, ιδανικό να φιλοξενήσει 
όχι μόνο εκθέσεις αλλά και συνεδριακές εκδηλώσεις. 
Με την ευκαιρία, ο πρόεδρος μετέφερε την βούληση 
και την επιθυμία του Επιμελητηρίου Καβάλας να ανα�
λάβει την διαχείριση των εγκαταστάσεων. 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
Το πρωί της Πέμπτης 12 Ιουνίου στο γραφείο του 

Νομάρχη Καβάλας πήρε σάρκα και οστά ένα μακρο�
χρόνιο όραμα των επιχειρηματιών του νομού μας με τις 
υπογραφές της ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ και της αναδόχου εταιρείας 
επί της συμβάσεως του έργου. Αυτονόητα ο Νομάρχης 
Καβάλας Θόδωρος Καλλιοντζής διατύπωσε την ικανο�
ποίηση του γιατί η μακρά περίοδος ταλαιπωρίας έφτα�
σε στο τέλος της κι ένας σημαντικός κύκλος έκλεισε. 

Διαδικασίες άγνωστες από τις ελληνικές δημόσιες 
υπηρεσίες απαιτήθηκε να δρομολογηθούν, αφού ποτέ 
στο παρελθόν ανάλογο σχήμα σύμπραξης δεν είχε 
υποβάλλει αίτημα ίδρυσης Βιοτεχνικού Πάρκου. Παρά 
τις όποιες αντιξοότητες, η επιμονή νίκησε και μέχρι τα 
τέλη του Οκτώβρη η ανάδοχος εταιρεία Δ��Μ��ΤΡΙΟΣ 
ΑΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα έργα υποδομής. 
Το συνολικό κόστος του Βιοτεχνικού Πάρκου ανέρχε�
ται στο ποσό των 2.650.000 ευρώ εκ των οποίων το 
50% προέρχεται από το πρόγραμμα και το υπόλοιπο 
ποσοστό από την ιδία συμμετοχή των τριών φορέων. 
Δηλαδή της Νομαρχίας με 51%, του Δήμου Καβάλας 
με 29% και του Επιμελητηρίου με 20%.

Με έκδηλη συγκίνηση ο πρόεδρος του Επιμελητη�
ρίου Άγγελος Τσατσούλης θύμισε την χρονολογία κατά 
την οποία ο αείμνηστος προκάτοχός του οραματίσθηκε 
την δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου. 103 θέσεις 
στέγασης μικροεπαγγελματιών θα δημιουργηθούν 
και ήδη υπάρχουν 150 αιτήσεις οι οποίες σύντομα θα 
συζητηθούν, προκειμένου να διευθετηθούν ζητήματα 
όπως τα οικόπεδα, οι τίτλοι ιδιοκτησίας τους και η πλη�
ρωμή αυτών. Ο πρόεδρος απέδωσε τα εύσημα στον 
Θόδωρο Καλλιοντζή για την επιτυχία που κατάφερε 
στο δικό του προσωπικό στοίχημα. 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
Την απολογιστική συνέντευξη τύπου για τα δύο 

χρόνια της διοίκησής του στο Επιμελητήριο Καβάλας 
παραχωρούσε το μεσημέρι της Τετάρτης 9ης Ιουλίου ο 
πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης, πλαισιωμένος από 
τα μέλη της διοικητής επιτροπής. Όταν έφτασαν τα 
πλέον ευχάριστα νέα που ικανοποιούσαν μία ακόμη 
διεκδίκηση του νομού Καβάλας και ειδικότερα του Επι�
μελητηρίου. Αίσιο τέλος αποδείχθηκε τελικά πως είχε 
η υπόθεση της επιδότησης κόστους εργασίας 12%. 

Αυτό φυσικά σημαίνει ότι αποκαθίσταται μια αδικία 
για τους επιχειρηματίες των νομών Καβάλας και Δρά�
μας. Έστω κι αν ορισμένοι φορείς της Ροδόπης εξέφρα�
σαν την ντροπή τους για την θετική εξέλιξη προς όφε�
λος των επιχειρήσεων της  Ανατολικής Μακεδονίας. 

Πλέον όλα αυτά μικρή σημασία μπορεί να έχουν, 
από την στιγμή που ο αγώνας του Επιμελητηρίου στέ�
φθηκε με πλήρη επιτυχία. �� συνέχιση της επιδότησης 

του κόστους εργασίας δεν θα ευεργετήσει μόνο τους 
επιχειρηματίες, αλλά κυρίως τους εργαζόμενους οι 
οποίοι δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Ευτυχώς που 
η διοίκηση του Επιμελητηρίου δεν κατέθεσε εύκολα τα 
όπλα, αγωνίστηκε σκληρά κυρίως σε αθηναϊκό επίπε�
δο, μέχρι την αίσια κατάληξη της υπόθεσης.

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008
Στο καινούργιο και καλόγουστο υποκατάστημα της 

Θάσου βρέθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης 30ης Ιου�
λίου τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου, προ�
κειμένου να πραγματοποιήσουν την τακτική μηναία 
συνεδρίασή τους. Ο χώρος που βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο του Λιμένα γέμισε από τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και τους εκπροσώπους των τοπικών φο�
ρέων. Εξάλλου ένα από τα θέματα που αναπτύχθηκε 
στην διάρκεια της συνεδρίασης, ήταν και η τουριστική 
ανάπτυξης του νησιού. Τοποθετήσεις επ’ αυτού υπήρ�
ξαν από τον Δήμαρχο Θάσου Λευτέρη Μερέση, τον 
πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Δημήτρη Πιπίνη 
και τον κ. Γκλαβά, που μίλησε ως πρόεδρος των ιδιο�
κτητών ενοικιαζόμενων δωματίων Θάσου κι ευρύτερα 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.  

Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης εξέφρασε την 
βαθιά συγκίνησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση 
κέρδισε το στοίχημα που είχε βάλει, κάνοντας πράξη 
την υπόσχεση για την ίδρυση του παραρτήματος της 
Θάσου. Έστω κι αν αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε 
την δημιουργία ενός μικρού γραφείου για την απο�
κλειστική εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου. 
Στην πορεία ωστόσο αποφασίστηκε ότι το νησί της Θά�
σου άξιζε κάτι περισσότερο. 

Κάπως έτσι προέκυψε το παράρτημα του φορέα, 
το οποίο χαρακτηρίστηκε και ως κόσμημα. Ο χώρος 
παραδόθηκε στην τοπική κοινωνία, ώστε να χρησιμο�
ποιείται από τα σωματεία του νησιού και από τον δήμο. 
Εκείνο που επιδιώκεται είναι η αναβάθμιση των παρερ�
χομένων υπηρεσιών στα μέλη του Επιμελητηρίου, τα 
οποία δραστηριοποιούνται στη Θάσο. Ο πρόεδρος 
σημείωσε ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, 
τα μέλη δεν θα χρειαστεί να μεταβούν στην Καβάλα, 
αλλά θα έχουν την δυνατότητα να ψηφίσουν στο δικό 
τους πλέον παράρτημα. 
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας υποδέχτηκε τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Επιμε�
λητηρίου Λέσκοβατς της Σερβίας Γκόραν Γιόβιτς, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 20/8.  

�� πρωτοβουλία του Σέρβικου Επιμελητηρίου εντασσόταν στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προ�
ετοιμασία αποστολής από τη Σερβία που θα επισκεπτόταν την Καβάλα στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
που διοργανώνει το Επιμελητήριο από 27 Σεπτεμβρίου μέχρι 2 Οκτωβρίου 2008.  �� πολιτική της Διοίκησης 
του Επιμελητηρίου να παραχωρήσει περίπτερα σε ορισμένες ξένες αποστολές βρήκε ένθερμο αποδέκτη 
το Επιμελητήριο του Λέσκοβατς, το οποίο εξέφρασε την επιθυμία να στελεχώσει περίπτερο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Έκθεσης.  
Οι δύο Πρόεδροι παρουσίασαν αντίστοιχα τις περιοχές αρμοδιότητάς των Επιμελητηρίων τους με στόχο 
να βρεθούν κοινά σημεία επιχειρηματικών επαφών.  Το Λέσκοβατς είναι μία περιοχή στη Νότιο Σερβία με 
βαριά βιομηχανία (επεξεργασία μετάλλων, φάρμακα), με πολλές βιοτεχνίες τροφίμων, με έντονη εμπορική 
δραστηριότητα, ιδίως των καπνών, και με πολλές επιχειρήσεις στο στάδιο της ιδιωτικοποίησης.  �� πόλη 
του Λέσκοβατς έχει 70.000 κατοίκους, πολλοί από τους οποίους επισκέπτονται την περιοχή μας.
Το Επιμελητήριο Καβάλας συντονίζει την επίσκεψη της επιχειρηματικής αποστολής στην Έκθεση και ανα�
μένεται να διεξαχθούν πολλές και  ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές συναντήσεις.

Η πρωτοβουλία του 
Σέρβικου Επιμελητηρίου

�o δημοσιονομικό έλλειμμα πα�
ρουσίασε διόγκωση κατά 0,7% 
το 2008, όπως δείχνουν τα νέα 

στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, τα 
οποία προβλέπουν επιπλέον αύξηση, 
κατά 700 εκατ. ευρώ, των δαπανών για 
την αποπληρωμή τόκων. 

Τα αναθεωρημένα στοιχεία (μετά και 
από τον πρόσφατο έλεγχο της �uro����) 
προβλέπουν αύξηση του ελλείμματος 
στο 2,3% του ΑΕΠ έναντι της αρχικής 
πρόβλεψης του προϋπολογισμού για 
κλείσιμο του ελλείμματος στο 1,6% του 
ΑΕΠ. Για το 2009 οι αρχικές εκτιμήσεις 
είναι περισσότερο αισιόδοξες, καθώς 
προβλέπουν αποκλιμάκωση του δημο�
σιονομικού ελλείμματος στο 1,7% του 
ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά θα οριστικοποιη�
θούν –ως προ τις λεπτομέρειές τους– εν 
όψει της κατάθεσης του προσχεδίου του 
νέου προϋπολογισμού στη Βουλή στις 6 
Οκτωβρίου.

�� επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυ�
ξης λόγω της διεθνούς κρίσης αλλά και 
η απρόβλεπτη εκτίναξη των δαπανών για 
την αποπληρωμή τόκων δημιουργούν 

επιβαρύνσεις στην εξέλιξη του φετινού 
προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα:

�� αύξηση των δαπανών για τόκους, 
που αναμένεται να φτάσει για φέτος τα 
700 εκατ. ευρώ (0,22% του ΑΕΠ) λόγω 
της ανόδου των επιτοκίων δανεισμού, 
αλλά και της γενικότερης επιδείνωσης 
στην αγορά χρήματος. Συνεπώς, οι δα�
πάνες για τόκους αναμένεται να φτάσουν 
στα 11,2 δισ. ευρώ από 10,5 δισ. ευρώ 
που προβλέπονταν αρχικά, γεγονός που 
συνάδει με την πρόβλεψη για αύξηση 
του προγράμματος δανεισμού από τα 
37,5 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στα 
41 ή ακόμη και τα 43 δισ. ευρώ. 

Αναμένεται επιβράδυνση κατά 0,5% 
του εφετινού ρυθμού ανάπτυξης λόγω 
της διεθνούς κρίσης. �� αρχική εκτίμηση 
της κυβέρνησης ήταν για αύξηση του 
ΑΕΠ κατά με ρυθμό 4% εφέτος. 

Στον αντίποδα, ελάφρυνση στο εφετι�
νό έλλειμμα αναμένεται να ασκήσουν:

– �� μη επανάληψη των δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν το 2007 για τις 
καταστροφικές πυρκαγιές (ελάφρυνση 

0,3% του ΑΕΠ).
– Οι αυξημένες καταβολές στον κοι�

νοτικό προϋπολογισμό λόγω της περυ�
σινής αναθεώρησης του ΑΕΠ (0,6% του 
ΑΕΠ).

Παράγοντες του υπουργείου Οικονο�
μίας θεωρούν εφικτό τον εφετινό στόχο 
για αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 
13% και η αύξηση των πρωτογενών δα�
πανών κατά 7,1%.

Για τον προϋπολογισμό του 2009 τί�
θεται στόχος για μείωση του ελλείμμα�
τος στο 1,7% του ΑΕΠ, δηλαδή προσαρ�
μογή κατά 0,6% του ΑΕΠ σε ένα χρόνο. 
Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι 
το υπουργείο Οικονομίας, ανεπισήμως, 
έχει θέσει ως ορόσημο το 2012 για τον 
μηδενισμό του ελλείμματος.

�σον αφορά το προσχέδιο του προϋ�
πολογισμού για το 2009:

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα 
έσοδα αναμένεται να καταγράψουν αύ�
ξηση κατά 9,5% με μια ονομαστική μεγέ�
θυνση του ΑΕΠ στο 7,3%�7,5% φτάνο�
ντας τα 60,75 δισ. ευρώ από 54,65 δισ. 
ευρώ φέτος (υπολογίζεται ελαστικότητα 

συν ή πλην 1% στην αύξηση του ονο�
μαστικού ΑΕΠ το 2009). Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι το όφελος στον τομέα των 
εσόδων από το νέο πακέτο των φορο�
λογικών μέτρων υπολογίζεται περίπου 
στο 2% και αφορά κυρίως τα έσοδα από 
τη φορολόγηση επιτηδευματιών, την πε�
ραίωση των υποθέσεων 2000�2006 και 
τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
παλαιότερων ετών.

Οι τακτικές δαπάνες αναμένονται επί�
σης αυξημένες κατά 10% το 2009. Υπο�
λογίζεται να φθάσουν τα 65 δισ. ευρώ 
από 59 δισ. ευρώ. Και αυτό για δύο λό�
γους: 

Ο πρώτος είναι ότι πολλές από τις δα�
πάνες των ειδικών λογαριασμών ενσω�
ματώνονται στον προϋπολογισμό. Δα�
πάνες που αφορούν πληρωμές επιδομά�
των και πρόσθετων αμοιβών δημοσίων 
υπαλλήλων και μοιραία θα αυξήσουν 
ισόποσα τις πρωτογενείς δαπάνες. 

Ο δεύτερος είναι ότι, λόγω της αύξη�
σης του χρέους, θα αυξηθούν ανάλογα 
και οι υποχρεώσεις για την εξυπηρέτηση 
πληρωμών σε τόκους.

Στο 2,3% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα

Την επιχορήγηση 3.000 ανέργων ηλικίας 22 έως 
32 ετών, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση, προβλέπει το πρόγραμμα «Νέοι & Επιχει�
ρηματικότητα�� του ΟΑΕΔ.  Σκοπός του προγράμματος 
είναι η προώθηση στην απασχόληση μέσω της οικο�
νομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.  �� 
υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστο�
σελίδα του Οργανισμού (www.o���.gr) και η προθε�
σμία θα ισχύει έως ότου καλυφθεί ο προβλεπόμενος 
αριθμός των υποψήφιων νέων επιχειρηματιών (θα 
υπάρξει σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ).  Το ύψος της 
επιχορήγησης καθορίζεται στα 18.000 Ευρώ ενώ υπό 
προϋποθέσεις μπορεί να ανέλθει έως και στο ποσό 
των 21.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι νέοι θα πρέπει: 
1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου  και να έχουν 

ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης πα�
ρέμβασης.

2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρη�
ματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης 
(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.  

3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα 
άλλου Κράτους�Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς 
που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη 
χώρα μας.

4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου 
(ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώ�
σει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υπο�
χρεώσεις. 

5. Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας 
τους και να είναι μέχρι 32 ετών.

Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, μέχρι και 
δύο (2) μέλη νέας εταιρίας (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ) με την προϋπό�
θεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμ�
μα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 40% στο εταιρικό 
κεφάλαιο της. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ προωθεί και άλλα 
προγράμματα για την ενίσχυση της απασχόλησης.  Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά 
τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ και στο Επιμελητήριο.

Πρόγραμμα Νέων 
Επαγγελματιών 

από τον ΟΑΕΔ
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Εκδότης�Διευθυντής: Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. 
(υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 
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Γιάννης Παναγιωτίδης, Οικονομικός Επόπτης 

Επιμέλεια Εντύπου: Βούλα Θασίτου � Δεληγιάννη

Διεύθυνση Επιμελητήριου: Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα 
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Ηλεκτρονική Σχεδίαση�Εκτύπωση:  ΛΟΓΟΣ Α.Ε. � Κασσάνδρου 15, Καβάλα 

Íïµïý ÊáâÜëáòÍïµïý ÊáâÜëáò
Μηνιαίο Δελτίο του Επιμελητήριου Καβάλας

Τ
ο περασμένο καλοκαίρι 

πραγματοποιήθηκε στην 

Καβάλα η Περιφερειακή 

Συνδιάσκεψη του Ευρωπαϊ�

κού Κοινοβουλίου Νέων από τις 30 Ιου�

λίου έως τις 5 Αυγούστου. Σε αυτή τη 

συνδιάσκεψη παραβρέθηκαν 170 νέοι 

από 23 χώρες της Ευρώπης και συζή�

τησαν θέματα επίκαιρα ευρωπαϊκού και 

παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλά�

δας, το οποίο είναι σωματείο μη κερδο�

σκοπικό και μη κυβερνητικό με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη στο οποίο συμμετέχουν 

νέοι έως 24 ετών. Σκοπός του σωματεί�

ου είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων για 

την Ευρώπη και αποτελεί μέρος του δι�

κτύου των εθνικών αντιπροσωπειών, 35 

συνολικά των αριθμό, που συγκροτούν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων. 

Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να 

βιώσουν οι νέοι μια μοναδική κοινο�

βουλευτική εμπειρία στα πρότυπα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά ταυ�

τόχρονα να διασκεδάσουν μέσα από τις 

παράλληλες εκδηλώσεις που συνόδευ�

αν το συνέδριο και να αισθανθούν το 

πνεύμα συνεργασίας και ομόνοιας που 

θα πρέπει να κυριαρχεί στην Ενωμένη 

Ευρώπη. 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ο 

κάθε σύνεδρος έχει έναν ρόλο. Συγκε�

κριμένα, υπάρχει η ομάδα των Προ�

έδρων των επιτροπών (�h��r�), των 

Οργανωτών (�rg�n�z�r�), των Δημοσι�

ογράφων (Journ�l����) και η τελευταία 

και πολυπληθέστερη, αυτή των μελών 

των επιτροπών (D�l�g����). Οι επιτρο�

Παράταση της Δράσης 2.10.2 που 
αφορά την επιδότηση του κόστους 
των εγγυημένων από την ΤΕΜΠΜΕ 
Α.Ε. δανείων και χρηματοδοτικών 
μισθώσεων και αύξηση της επιδό�
τησης του κόστους δανεισμού σε 6 
μονάδες. 
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημε�
ρώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Ταμείου Εγγυοδο�
σίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι�
χειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) ισχύουν 
τα εξής:

1. �� επιδότηση του κόστους των 
εγγυημένων δανείων αυξάνεται σε 
6 μονάδες (αντί των 4 μονάδων που 
ίσχυε). �� νέα επιδότηση θα ισχύσει 
για τις αιτήσεις των επιχειρήσεων 
που υποβάλλονται στις Τράπεζες 
και από τις Τράπεζες στην ΤΕΜΠΜΕ 
από 1 Σεπτεμβρίου 2008 έως την 30 
Νοεμβρίου 2008. 

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρή�
σεις θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν 
τους ότι οι δανειακές συμβάσεις θα 
πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί (να 
έχει γίνει η πρώτη εκταμίευση) το 
αργότερο έως την 31.12.2008. 

2. �� επιδότηση των χρηματοδο�
τικών μισθώσεων (l����ng) είναι ίση 
με το 10% της Καθαρής Αγοραίας 
Αξίας των Παγίων. 

Οι αιτήσεις για την επιδότηση 
των χρηματοδοτικών μισθώσεων 
θα μπορούν να υποβάλλονται από 
τις εταιρείες l����ng/Τράπεζες στην 
ΤΕΜΠΜΕ έως την 30 Σεπτεμβρίου 
2008. 

Για τις συμβάσεις l����ng, του�
λάχιστον το ισόποσο του 10% της 
αξίας των παγίων στοιχείων θα πρέ�
πει να έχει καταβληθεί με τη μορφή 
μισθωμάτων έως 31.12.2008. 

3. Επιλέξιμες προς επιδότηση 
θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεο�
ϊδρυόμενες επιχειρήσεις που απα�
σχολούν λιγότερους από 50 ερ�
γαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατ. €, καθώς και οι επιχειρη�
ματικές δραστηριότητες όλων των 
κλάδων και τομέων της οικονομίας 
εκτός αυτών που εξαιρεί ο Κανονι�
σμός 1998/2006. 
Το κατώτατο ποσό δανείου ή χρη�
ματοδοτικής μίσθωσης που επιδο�
τείται ανέρχεται σε 10.000 €, ενώ το 
ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 500.000 
€. Αρμόδιος Φορέας είναι η:   ΓΕΝΙ�
Κ�� ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜ��ΧΑΝΙΑΣ 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ταμείο Εγ�
γυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) Διεύ�
θυνση:   Λ. Αμαλίας 26, Αθήνα 105 
57, Τηλέφωνο:   210 3311201�4, 
Ιστοσελίδα: h��p://www.��mpm�.
gr . Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
θα απευθύνονται για την υποβολή 
της αίτησης ένταξης στο πρόγραμ�
μα, στις συνεργαζόμενες με την 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε Τράπεζες ή Εταιρείες 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.Άμεσες υπηρεσίες υποστήριξης 

για την επιχείρησή σας

Περιφερειακή Θερινή 
Συνδιάσκεψη της Καβάλας 2008

πές στο συνέδριο της Καβάλας ήταν 10 

σε αριθμό όμοιες με αυτές του Ευρωπα�

ϊκού Κοινοβουλίου και σκοπό είχαν την 

εκπόνηση πορισμάτων στο θέμα που η 

καθεμία εξέταζε.

Χρονικά το συνέδριο χωρίζεται σε 
τρεις κύριες φάσεις:

Α) Το “���mbu�l��ng” (1/8/2008 

� Νέστος): είναι το πρώτο κύριο και 

απαραίτητο συστατικό κάθε συνόδου 

και περιλαμβάνει ειδικά παιχνίδια δεξι�

ότητας, συνεργασίας και επίλυσης προ�

βλημάτων, με στόχο τη δημιουργία του 

κατάλληλου κλίματος στα πλαίσια κάθε 

Επιτροπής, για την επίτευξη του σκοπού 

των επόμενων  ημερών.

Β) Το “�omm����� Work” (2�3/8/2008 

– 5ο Γυμνάσιο Καβάλας): είναι οι εργασί�

ες των επιτροπών και τα μέλη τους υπό 

την καθοδήγηση των έμπειρων Προέ�

δρων των Επιτροπών, καταλήγουν με το 

τέλος του �omm����� Work σε ένα ομό�

φωνο πόρισμα (���olu��on) το οποίο 

και αποτελεί τις καταγεγραμμένες πλέον 

θέσεις της εκάστοτε Επιτροπής πάνω στο 

θέμα που συζητήθηκε.

Γ) Το  “G�n�r�l A���mbl�” (5/8/2008 

– Αμφιθέατρο Ιατρικής Εταιρείας Καβά�

λας, Αμυγδαλεώνας): �� τελευταία  και 

επισημότερη ημέρα της Συνόδου περι�

λαμβάνει για όλη τη διάρκειά της, τη Γε�

νική Συνέλευση των Επιτροπών . Οι Επι�

τροπές προετοιμασμένες πλέον κατάλ�

ληλα, παρουσιάζουν – εκ περιτροπής 

� στη Γενική Συνέλευση τα πορίσματά 

τους, τα οποία γίνονται αντικείμενο ανοι�

κτής συζήτησης. Ακολουθεί ψηφοφορία 

και τα πορίσματα είτε γίνονται αποδεκτά 

από τη Γενική Συνέλευση, είτε απορρί�

πτονται. Τα ψηφίσματα αρχειοθετούνται 

και αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη 

και εξετάζεται η μετέπειτα αξιοποίησή 

τους.

Οργανωτικά και ακαδημαϊκά το συ�

νέδριο της Καβάλας, με βάση τις κριτικές 

που έγιναν, ήταν πολύ υψηλού επιπέ�

δου και μάλιστα με δεδομένο ότι ήταν 

το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα που 

οργανώθηκε σε πόλη της Περιφέρειας. 

Ήταν επίσης, πολύ πλούσιο σε εκδηλώ�

σεις (�urov�ll�g�, �uroconc�r�, Θεματικό 

πάρτυ κ.α.) που η καθεμία έδωσε ρυθμό 

στη ζωή των συνέδρων την εβδομάδα 

που έμειναν στην Καβάλα. Σημαντικό εί�

ναι επίσης να αναφερθεί, ότι στόχος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλά�

δας επί πολλά χρόνια  ήταν μία τέτοια 

οργάνωση, στην οποία μάλιστα δοκιμά�

στηκαν πολλά καινοτόμα στοιχεία και 

βγήκαν ιδιαίτερης σημασίας συμπερά�

σματα για τη μελλοντική οργάνωση και 

διάδοση του θεσμού στην Ελλάδα και 

στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Οι φορείς της Καβάλας αποδείχθη�

καν τελικά αντάξιοι των περιστάσεων 

και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση 

αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος βο�

ηθώντας οικονομικά και με την παροχή 

υποδομών. Το ουσιαστικότερο όμως  εί�

ναι,  ότι στους νέους που συμμετείχαν, 

έμεινε εντυπωμένη η εικόνα μιας δρα�

στήριας, πανέμορφης, σύγχρονης και 

οργανωμένης Καβάλας και μιας Ελλά�

δας ενεργής συμμετέχουσας στις Ευρω�

παϊκές εξελίξεις. 

Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς 

και υποστηρικτές και ιδιαίτερα το Επι�

μελητήριο Καβάλας, το οποίο από την 

πρώτη στιγμή στήριξε ηθικά και συνέ�

βαλε οικονομικά στην υλοποίηση του 

«��g�on�l �umm�r �����on of K�v�l� 

2008��.

Εκ μέρους της 

Οργανωτικής Επιτροπής,

Θωμάς Βύζικας

ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.


