
Το Επιμελητήριο 
Καβάλας σας 

ενημερώνει, ότι σε 
συνέχεια της από-
κτησης πιστοποιη-
τικού ποιότητος ISO 

9001: 2000, έχει αποκτήσει  και την επι-
βεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
κατά τη μεταβατική περίοδο.
Η ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης αφού εξέτασε την αίτησή μας 
διαπίστωσε ότι διαθέτουμε την ανάλο-
γη ικανότητα, την  κατάλληλη δομή και 
καλύπτουμε πλήρως τα κριτήρια επάρ-
κειας δικαιούχων.
Κατά την προγραμματική περίοδο 
2007-2013 επιδιώκεται η ενίσχυση 
της διοικητικής αποτελεσματικότητας 
των δικαιούχων συγχρηματοδοτού-
μενων έργων με τη θέσπιση κανόνων 
επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειάς 
τους πριν από την ανάληψη της ευθύ-
νης εκτέλεσης έργων σύμφωνα με την 
Ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.
Δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισμό 
μας να συμμετέχει σε έργα που θα προ-
κηρυχθούν κατηγορίας Β’ χωρίς τεχνι-
κό αντικείμενο στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 
2007-2013.

Επιχειρησιακό σχέδιο Βιοτεχνικού Πάρκου

Φιλανθρωπική εκδήλωση 
της Τράπεζας Αίματος 
«Απόστολος Μαρδύρης»
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»ε κάθε λεπτομέρεια ενημερώθηκε το Διοικητικό 
Συμβούλιο για το επιχειρησιακό σχέδιο του Βιο-
τεχνικού Πάρκου της Καβάλας, το απόγευμα της 

Τετάρτης 28 Ιανουαρίου στη διάρκεια της συνεδρίασης 
του Επιμελητηρίου. Με τη βοήθεια οπτικών μέσων και 
την ανάλυση του τεχνικού συμβούλου κ. Καμπούρη της 
εταιρείας ΜΕΝΤΟΡ ΑΕ και της πολεοδόμου κ. Χατζηνικο-
λάου, αλλά και με την παρουσία του προέδρου του ΒΙΟ-
ΠΑΚ Ανδρέα Μπαλίκα, παρατέθηκαν τα πλήρη στοιχεία 
του έργου κι εξηγήθηκε η επόμενη φάση εγκατάστασης 
των επιχειρήσεων. Η πρώτη παρουσίαση είχε προηγηθεί 
στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καβάλας. Παρόντα στην ίδια συνεδρίαση της Τετάρτης 
ήταν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομο-
σπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. 
Η προσπάθεια κατασκευής του ΒΙΟΠΑΚ άρχισε πριν από 
πολλά χρόνια και πλέον φτάνει στο τελευταίο της στάδιο. 
Είναι γνωστό ότι στο ΒΙΟΠΑΚ συμμετέχει η Νομαρχία Κα-
βάλας με ποσοστό 51%, ο Δήμος Καβάλας με ποσοστό 29% 
και το Επιμελητήριο Καβάλας με ποσοστό 20%. Το έργο 
ήταν πράγματι δύσκολο και κάποιες στιγμές έφτασε στο 
σημείο να βαλτώσει. Ωστόσο από τη στιγμή που ανέλαβε 
την αρμοδιότητα ο κ. Μπαλίκας, τα προβλήματα σταδια-
κά επιλύθηκαν και το αποτέλεσμα ήταν η παρουσίαση του 
επιχειρησιακού σχεδίου το απόγευμα της Τετάρτης.  
Πριν την παρουσίαση ο Ανδρέας Μπαλίκας σημείωσε ότι 
η αγαστή συνεργασία των τριών φορέων ήταν ο κινητήριος 
μοχλός για την υλοποίηση του έργου. Το  ΒΙΟΠΑ κατασκευ-
άστηκε για τους επαγγελματίες του νομού, οι οποίοι θα 
είναι οι χρήστες του και επιθυμία του Νομάρχη είναι οι 
μελλοντικές πρωτοβουλίες ν’ ανήκουν στο Επιμελητήριο. 
Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου θα συνεχιστεί με το ίδιο 
ενδιαφέρον μέχρι τη στιγμή που το Βιοτεχνικό Πάρκο θα 
παραδωθεί στην κοινωνία της Καβάλας.  
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Νέες ιδέες και ενδιαφέρουσες 
πρωτοβουλίες εκδηλώνει η 

διοίκηση της Τράπεζας Αίματος 
«Απόστολος Μαρδύρης» προ-
κειμένου να προσελκύσει ακόμη 
περισσότερους αιμοδότες και να 
αυξηθούν τα αποθέματα της σε 
μονάδες αίματος. Για το σχεδιασμό 
της διοίκησης μίλησε στην διάρ-
κεια της συνεδρίασης του Ιανουα-
ρίου ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο 
οποίος υπενθύμισε ότι η επόμενη 
προγραμματισμένη αιμοδοσία θα 
πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου. 
Παράλληλα όμως σχεδιάζεται η 
διοργάνωση φιλανθρωπικής εκ-
δήλωσης λίγες ημέρες ενωρίτερα 
και ειδικότερα στις 9 Μαΐου. 
Η είσοδος στην εκδήλωση θα έχει 
αντίτιμο προκειμένου τα έσοδα 
που θα συγκεντρωθούν να δι-

ατεθούν για τους σκοπούς του 
Συλλόγου ΠΝΟΗ. Εάν μάλιστα η 
ανταπόκριση είναι αυξημένη άρα 
και τα έσοδα θα είναι περισσό-
τερα, τότε θα βοηθηθούν ακόμη 
περισσότεροι σύλλογοι. Η διορ-
γάνωση θα πραγματοποιηθεί με 
την ενίσχυση και των υπολοίπων 
εταίρων της Τράπεζας Αίματος, 
ώστε η προσπάθεια να στεφθεί με 
επιτυχία. Εξετάζεται η πρόσκληση 
αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων 
που θα προσελκύσουν το ενδια-
φέρον των επιχειρηματιών. Ενώ 
εκείνο που επίσης σχεδιάζεται από 
τη διοίκηση της Τράπεζας Αίματος 
είναι ακόμη και η αποστολή μηνυ-
μάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, 
την προηγούμενη ημέρα της αιμο-
δοσίας ώστε να λειτουργήσει ως 
υπενθύμιση. 

Βεβαίωση Διαχειριστικής 
επάρκειας κατά τη 
μεταβατική περίοδο

Κωδικός
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Χωροθέτηση 
και καταλληλότητα
Ο κ. Καμπούρης ανέλαβε να 
παραθέσει τις επιμέρους λεπτο-
μέρειες οι οποίες αφορούσαν κυ-
ρίως στα ουσιαστικά ζητήματα, 
που αναδεικνύουν μια ανταγωνι-
στική υποδομή για την επιχειρη-
ματικότητα του νομού Καβάλας. 
Ένα από τα μεγάλα ζητήματα του 
ΒΙΟΠΑ ήταν η χωροθέτησή του, 
η οποία αποφασίστηκε κατόπιν 
μελέτης των υπολοίπων χρήσε-
ων γης και σε συνδυασμό με το 
χαρακτήρα της μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Η επιλεγόμε-
νη περιοχή δηλαδή έφερε τον 
χαρακτηρισμό του υποδοχέα 
παραγωγικών δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τον χωροταξικό 
σχεδιασμό της περιφέρειας κι 
επιπλέον διέθετε τη δυνατότητα 
της απαραίτητης επέκτασης. Ενώ 
το συγκεκριμένο σημείο γειτνιά-
ζει και με τα δίκτυα μεταφορών, 
προνόμιο που έχουν ελάχιστα 
βιοτεχνικά πάρκα της χώρας. 
Όταν υποβλήθηκε η πρόταση, η 
έκταση των 130 στρεμμάτων ήταν 
χαρακτηρισμένη ως 2 Ε, άρα ως 
υποδοχέας μεταποιητικών δρα-
στηριοτήτων ήπιας όχλησης. Ενώ, 
επιβλέπουσα υπηρεσία ορίστηκε 
η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ.    
Μεγάλη συζήτηση έγινε επίσης 
και για την καταλληλότητα του 
χώρου. Όπως εξήγησε ο κ. Κα-
μπούρης υπάρχει συγκεκριμένο 
έδαφος που προσαρμόζεται κα-
τάλληλα ανάλογα με τις επιθυμη-
τές χρήσεις. Έτσι ελήφθησαν όλα 
τα μέτρα κι εκπονήθηκαν όλες οι 
απαιτούμενες μελέτες, ώστε να 
διασφαλιστεί η προοπτική και η 
ασφάλεια του έργου. Κοντολογίς 
εκπονήθηκε και γεωλογική μελέ-
τη καταλληλότητας αλλά και η 
εδαφοτεχνική μελέτη. Αμφότε-
ρες έχουν εγκριθεί από την επι-
βλέπουσα υπηρεσία. Σε επίπεδο 
πολεοδόμησης, ακολουθήθηκε η 
σχετική νομοθεσία κι έτσι καθο-
ρίστηκε ο συντελεστής δόμησης 
από 0,9 έως 1,2. Το πρώτο νού-
μερο αφορά κυρίως στις ελα-
φρές κατασκευές, με φέροντα 
μεταλλικό οργανισμό με πάνελ 
σε τοιχοποιϊα. Ενώ το δεύτερο 
νούμερο αφορά σε συμβατικές 
κατασκευές. Άρα 82.500 τ.μ. 
μπορούν να οικοδομηθούν ώστε 
να εγκατασταθούν οι επιχειρή-
σεις και το διοικητήριο καλύπτει 
2.000 μέτρα. Η χρηματοδότηση 
προερχόταν από το ΠΕΠ ΑΜΘ με 
ιδία συμμετοχή σε ποσοστό 50%, 

προσφερόμενη από τη Νομαρχία, 
το Δήμο και το Επιμελητήριο.

Εγκατάσταση
και κοστολόγηση
Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε 
την εγκατάσταση 80 – 90 επιχει-
ρήσεων. Η αρχική εκδήλωση εν-
διαφέροντος πριν από 2,5 χρόνια 
προήλθε από 104 επιχειρήσεις. 
Ωστόσο κατόπιν της τελευταίας 
έρευνας που διενεργήθηκε, 130 
επιχειρήσεις εκδήλωσαν ενδια-
φέρον εγκατάστασης. Επί του 
παρόντος η διαθεσιμότητα του 
ΒΙΟΠΑΚ μειώθηκε στα 103,94 
στρέμματα εξαιτίας της διέλευ-
σης του αγωγού φυσικού αερίου 
της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ. Εκείνα που 
υπολείπονται είναι οι σοβάδες 
και κάποιες λεπτομέρειες του δι-
οικητηρίου, καθώς και η ασφαλ-
τόστρωση που καθυστέρησε εξαι-
τίας των καιρικών συνθηκών. 
Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέ-
πει δύο σενάρια για το κόστος 
εγκατάστασης. Το πρώτο αφο-
ρούσε μια μέση τιμή 18.000 ανά 
στρέμμα και το δεύτερο μια μέση 
τιμή 15.000  ευρώ ανά στρέμμα. 
Επειδή εκείνο που προέχει είναι 
η εξυπηρέτηση των επαγγελματι-
ών, αποφασίστηκε η φθηνότερη 
λύση της μέσης τιμής. Άρα η κα-
τώτερη τιμή ανάλογα με τη θέση 
του οικοπέδου, την κατάσταση 
του εδάφους και την προσπελα-
σιμότητα, διαμορφώθηκε στα 
9.750 ευρώ ανά στρέμμα και η 
ανώτερη στα 24.750 ευρώ. 
Σε επίπεδο κόστους των κατα-
σκευών, προβλέπεται ότι εκείνες 
με πάνελ σε τοιχοποιϊα τιμώνται 
200 – 250 ευρώ ανά τετραγωνι-
κό μέτρο. Δηλαδή 200 ευρώ 
κοστίζουν τα απλά πάνελς με 
υαλοβάμβακα, ενώ 250 κοστίζει 
η τοιχοποιϊα κι ενδιαμέσως πε-
ριλαμβάνονται οι κατασκευές με 
πετροβάμβακα. Ενώ η συμβατική 

κατασκευή κυμαίνεται σύμφωνα 
με την επιλεγόμενη μέθοδο. 
Τα οικόπεδα έχουν εξυγειανθεί, 
επομένως οι επιχωματώσεις αφο-
ρούν μόνο στις ελαφρές κατα-
σκευές που θα επιβαρυνθούν με 
πρόσθετη δαπάνη 3.000 – 3.500 
ευρώ ανά στρέμμα. Οι επιχωμα-
τώσεις δεν υλοποιήθηκαν διότι οι 
επαγγελματίες που θα επέλεγαν 
τις συμβατικές κατασκευές θα 
επιβαρύνονταν και με το κόστος 
απομάκρυνσης του χώματος. 
Το σύνολο του κόστους μετεγκα-
τάστασης χρηματοδοτείται και 
από τον αναπτυξιακό νόμο, αλλά 
και από το τομεακό πρόγραμμα 
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Δηλαδή η χρηματοδότηση περι-
λαμβάνει και την επιχωμάτωση 
και το οικόπεδο, αφού θα γίνει 
με μακροχρόνια σύμβαση και με 
δικαίωμα εξαγοράς. Επομένως 
όλο το κόστος μετεγκατάστασης 
δύναται να χρηματοδοτηθεί κατά 
50% ενώ υπάρχει και η πρόταση 
κάποιες ομάδες επιχειρήσεων, 
να ζητήσουν από τη ΒΙΟΠΑΚ την 
κατασκευή και παροχή έτοιμου 
κτιρίου. 
Το συνολικό οικόπεδο παραχωρή-
θηκε κατά κυριότητα στη Νομαρ-
χία Καβάλας, η οποία με τη σειρά 
της το εισέφερε στη ΒΙΟΠΑΚ ΑΕ 
ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. 
Σε επίπεδο μορφής «αγοράς» επι-
σημάνθηκε ότι επί μία 20ετία το 
ακίνητο δεν μπορεί να πουληθεί. 
Ωστόσο από την ημέρα πώλησης 
έχουν παρέλθει τέσσερα χρόνια, 
άρα για τα υπόλοιπα 16 χρόνια το 
οικόπεδο δεν μπορεί να πουληθεί, 
ωστόσο δύναται να ακολουθηθεί 
η διαδικασία της μακροχρόνιας 
μίσθωσης με ανέγκλητο δικαίω-
μα εξαγοράς του μισθωτή. Εκείνο 
που επίσης επισημάνθηκε ήταν 
η διπλή λύση που προσφέρεται 
στους επαγγελματίες. Όσοι θελή-
σουν μπορούν να στραφούν στις 

τράπεζες για τη λήψη δανείου 
αγοράς πάγιων εγκαταστάσεων, 
ενώ όσοι θελήσουν μπορούν να 
ζητήσουν την κατασκευή κτιρίων 
μαζικής εγκατάστασης. Καθορι-
στική ήταν η συμβολή του Νομάρ-
χη Καβάλας στη διατήρηση της 
φθηνής τιμής.  

Η επιλογή
και το χρονοδιάγραμμα
Αναφορικά με τη διαδικασία 
επιλογής επιχειρήσεων, οι απα-
ντήσεις των επαγγελματιών κατά 
την έρευνα αγοράς, ομαδοποιή-
θηκαν. Ο φορέας διαχείρισης με 
τη συνεργασία του Επιμελητηρί-
ου θα αποστείλει επιστολές στις 
επιχειρήσεις που απάντησαν σε 
ερωτηματολόγιο. Επίσης θα απο-
σταλεί ο χάρτης, ο δεσμευτικός κι 
εγκεκριμένος από το ΥΠΑΝ κανο-
νισμός λειτουργίας, ένα υπόδειγ-
μα της μακροχρόνιας μίσθωσης 
και η απάντηση θα αναμένεται 
εντός του επόμενου τριμήνου. Η 
υπεύθυνη δήλωση κάθε επιχεί-
ρησης θα περιλαμβάνει τη θέση 
του οικοπέδου, την αξία και την 
αποδοχή των συμβατικών όρων. 
Αυτά θα συμπεριληφθούν και 
στο συμφωνητικό. Αμέσως μετά 
την υπογραφή του και σε εύλογο 
διάστημα 15 ημερών περίπου, 
θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι 
να καταβάλλουν τρία μισθώ-
ματα. 
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει, 
ότι το Φεβρουάριο του 2009 θα 
τεθεί σε λειτουργία το διοικητή-
ριο, ώστε να υποδέχεται τους εν-
διαφερόμενους επιχειρηματίες. 
Την ίδια περίοδο θα αποσταλούν 
και οι προαναφερόμενες επιστο-
λές. Το Μάρτιο και Απρίλιο του 
2009 θα εκδηλώνεται το ενδιαφέ-
ρον εγκατάστασης προς το φορέα 
διαχείρισης και θα υπογράφονται 
τα πρώτα συμφωνητικά. Τον Ιού-
νιο του 2009 όσοι θα έχουν ήδη 

υπογράψει, θα μπορούν να εγκα-
τασταθούν στο Βιοτεχνικό Πάρ-
κο, αφού θα έχει τακτοποιηθεί το 
θέμα της ασφαλτόστρωσης. 
Φυσικά κάποιες από τις επιχειρή-
σεις που θέλουν να εγκαταστα-
θούν δε θα τα καταφέρουν σε 
πρώτο χρόνο. Εκεί προκύπτει το 
ζήτημα της επέκτασης. Ο νέος νό-
μος για τα επιχειρηματικά πάρκα 
επιτρέπει πλέον την εγκατάστα-
ση και σε επιχειρήσεις εμπορίου, 
μεταφορών, διανομής, συσκευ-
ασίας, ακόμη και παροχής υπη-
ρεσιών. Κοντολογίς επιπλέον επι-
χειρήσεις που βρίσκονται εντός 
του αστικού ιστού ίσως θελήσουν 
τη μετεγκατάστασή τους. Λύση 
αναδεικνύεται από όμορη έκταση 
260 στρεμμάτων, για την οποία 
ήδη κατατέθηκε πρόταση στο 
ΥΠΑΝ από τη ΒΙΟΠΑΚ. Αυτή η 
επέκταση ουσιαστικά θα δώσει 
τη δυνατότητα εγκατάστασης σε 
επιπλέον διακόσιες επιχειρήσεις 
και σε τριάντα εργαστήρια. 
Κατά την αναφορά ενδεικτικών 
τιμών σε βιοτεχνικά πάρκα ανά 
την Ελλάδα, προέκυψαν σημαντι-
κότατες διαπιστώσεις σχετικές με 
τις φθηνές τιμές του ΒΙΟΠΑΚ. Η 
σειρά προταιρεότητας θα τηρηθεί 
σύμφωνα με την κατάθεση των 
αιτήσεων εκ μέρους των επαγ-
γελματιών. Εκείνο που επίσης 
διευκρινίστηκε ήταν ότι οι κατα-
σκευές θα εξυπηρετηθούν για την 
ύδρευση κι αποχέτευσή τους, με 
τη σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΥ-
ΑΚ. Ο ΟΤΕ από την πλευρά του 
έχει ήδη υπογειώσει το δικό του 
δίκτυο, κάτι που δεν υλοποίησε 
η ΔΕΗ έτσι το δικό της δίκτυο θα 
είναι εναέριο. Τέλος, ως εκπρό-
σωπος του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας στη διοίκηση του ΒΙΟΠΑ 
πλην του Άγγελου Τσατσούλη που 
είναι και ο Β’ Αντιπρόεδρος, προ-
τάθηκε κι εγκρίθηκε ο Αβραάμ 
Δημητριάδης.     

Ιδιοκτησία: 
Επιμελητήριο Καβάλας

Επιμέλεια έκδοσης:
Κ. Τσίγκα & Σία Ε.Ε.
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¶πιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Άγγελος Τσατσούλης στον Υπουργό 
Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη στις 
20/1/09, με την οποία εξέφρασε 
την ανησυχία της Διοίκησης του 
Επιμελητηρίου για την δυνατότη-
τα υλοποίησης του προγράμματος 
δανειοδότησης από το ΤΕΜΠΜΕ 
ενώ ταυτόχρονα κατέθεσε προ-
τάσεις για την τροποποίηση των 
όρων ένταξης στο πρόγραμμα του 
ΤΕΜΠΜΕ. Στην επιστολή αναφε-
ρόταν τα ακόλουθα: 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας  και εγώ προσωπικά σας ευ-
χόμαστε θερμά συγχαρητήρια για 
την ανάληψη των νέων σας καθη-
κόντων ως Υπουργός Ανάπτυξης. 
Ευχόμαστε ολόψυχα, υγεία, δύ-
ναμη και κουράγιο για να αντα-
πεξέλθετε και να επιτύχετε στο 
έργο σας.
Είμαστε βέβαιοι, πως και από 
τη νέα σας θέση,  θα βρίσκεστε 
στο πλευρό του επιχειρηματικού 
κόσμου και θα συμβάλλετε στην 
οικονομική και επιχειρηματική 
αναβάθμιση της περιοχής.
Τόσο η Διοίκηση του Επιμελητη-
ρίου όσο και εγώ προσωπικά θέ-
λουμε για μια ακόμη φορά να εκ-
φράσουμε την ανησυχία μας και 
την αγωνία μας για την τύχη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένας 
κλάδος που αντιμετωπίζει τερά-
στιες δυσκολίες επιβίωσης υπό το 
βάρος της παρούσας γενικευμένης 
οικονομικής κρίσης.  
Με ικανοποίηση δεχτήκαμε την 
πρόσκληση του νέου προγράμματος 
δανειοδότησης από το ΤΕΜΠΜΕ 
που αδιαμφισβήτητα αποτελεί τό-
νωση ρευστότητας για τις μικρές 
και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αδιαμφισβήτητη όμως είναι και η 
ανησυχία της Διοίκησης του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας για την δυνατό-
τητα υλοποίησης του προγράμμα-
τος που έγγυται στις παραμέτρους 
που ζητούνται για την είσοδο των 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, κυ-
ρίως όσον αφορά την κερδοφορία 
των τελευταίων χρήσεων.
Το Επιμελητήριο Καβάλας επιθυμεί 
να καταθέσει ένα αίτημα – πρότα-
ση τροποποίησης των όρων έντα-
ξης στο πρόγραμμα επιδότησης του 
ΤΕΜΠΜΕ:

Επέκταση του προγράμματος χορή-
γησης ατόκων δανείων κεφαλαίου 
κίνησης ώστε να συμπεριλάβει και 
επιχειρήσεις που εμφανίζουν κερ-
δοφορία τουλάχιστον στη μια από 
τις τρεις χρήσεις.
Επιμονή του ΤΕΜΠΜΕ και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης στην εφαρ-
μογή του όρου περί “μη παροχής 
επιπλέον εξασφαλίσεων από την 
επιχείρηση στην τράπεζα” για το 
20% του δανείου. 
Απαλλαγή του συστήματος από την 
επιβάρυνση της εισφοράς 0,6% Ν. 
125/75, και πρόσθεση των 60 μονά-
δων βάσης στο επιτόκιο ώστε να 
γίνει αυτό ελκυστικότερο για τις 
τράπεζες 
Εισαγωγή του κύκλου εργασιών του 
2008 στις απαιτούμενες, για την 
ένταξη στο πρόγραμμα, χρήσεις 
εφόσον αυτό πιστοποιείται από 
τις καταβληθέισες περιοδικές δη-
λώσεις του ΦΠΑ για το έτος 2008 
δίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 
την δυνατότητα σε περισσότερες 
επιχειρήσεις να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα επιδότησης.
Δυνατότητα πρόσβασης στο πρό-
γραμμα του ΤΕΜΠΜΕ στις νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις, οι οποίες απο-
τελούν το εφαλτήριο ανάπτυξης 
της επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας καθώς και της 
διεύρυνσης της απασχόλησης.
Κατανοούμε απόλυτα τους λόγους 
και τις προϋποθέσεις που τίθενται 
ως προς το κριτήριο κερδοφορίας 
αλλά αν αυτό εξακολουθήσει να 
ισχύει τότε ουσιαστικά μειώνουμε 
δραματικά τον αριθμό ωφελουμέ-
νων με ότι αυτό συνεπάγεται για 
τις τοπικές οικονομίες.   
Επιτρέψετε μου επίσης να σας 
ενημερώσω ότι παρά τις ευοίωνες 
προσδοκίες μας αναφορικά με το 
πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ διαπιστώ-
νεται  ότι οι Τράπεζες καταστρα-
τηγούν τούς όρους ένταξης και 
αποθαρρύνουν τον επιχειρηματικό 
κόσμο για τον οποίο η ένταξη του 
στο εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί 
ζωτικής σημασίας στήριγμα. Πα-
ρακαλούμε για την παρέμβαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης προς συμ-
μόρφωση των Τραπεζών.
Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας 
πέρα από αναγκαίες είναι και 
εφικτές,  ζητούμε την αρωγή και 
τη συνεργασία σας και ελπίζουμε 
στη θετική σας ανταπόκριση. 

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 
Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.)
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με τον 

Ο.Α.Ε.Π., πραγματοποίησε ημερίδα προς ενημέ-
ρωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων μελών του. Το 
αντικείμενο της ημερίδας  ήταν “Ασφαλιστική Κά-
λυψη: Εξαγωγικών Πιστώσεων - Τεχνικών Έργων 
- Επενδύσεων” ενώ η παρουσίαση των προγραμ-
μάτων Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Π. έγινε από τον Δι-
ευθυντή του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης κ. 
Μωϋσίδη Παρασκευά. Για την πληρέστερη ενημέ-
ρωση των επιχειρήσεων σας παραθέτουμε την πα-
ρακάτω πληροφόρηση από την επίσημη ιστοσελί-
δα του Ο.Α.Ε.Π. ( www.oaep.gr ).
Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσε-
ων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Ν.1796/88, είναι αυ-
τόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή 
Ν.Π.Ι.Δ, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβού-
λιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο 
ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ (500 δις. Δρχ). 
Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολι-
τικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πι-
στώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε 
πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊό-
ντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών 
έργων. Ο Ο.Α.Ε.Π. ασφαλίζει επίσης, έναντι πολι-
τικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματο-
ποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό. 
Τα προϊόντα του Ο.Α.Ε.Π. είναι:
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
EΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕ-
ΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΑΓΟΡΑΣΤΗ
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩ-
ΤΕΡΙΚΟΥ 
Το πρώτο βήμα για να ασφαλιστείτε στον Ο.Α.Ε.Π. 
είναι να συμπληρώσετε την αντίστοιχη αίτηση. 

Η αίτηση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορ-
φή (PDF) και διατίθεται άμεσα μέσω του κόμβου. 
Υπάρχουν διαθέσιμα τα παρακάτω έντυπα:
Αίτηση ασφάλισης μεμονωμένων φορτώσεων
Αίτηση καθολικής ασφάλισης εξαγωγών
Πίνακας κωδικοποίησης προϊόντων
Πίνακας Ασφαλιζόμενων Κινδύνων
Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Π. υπάρχει επίσης ενδιαφέ-
ρουσα ενημέρωση με τη μορφή ερωτήσεων – απα-
ντήσεων. Περιεχόμενα ερωτήσεων:
*  Με ποιο τρόπο μπορώ να προφυλαχτώ από τον κίν-
δυνο μη πληρωμής των τιμολογίων μου;
*  Τι είναι ο Ο.Α.Ε.Π.; Και που βρίσκεται;
*  Με ποιο τρόπο μπορώ να έλθω σε επαφή με τον 
Ο.Α.Ε.Π.;
*  Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους οποίους μπορώ να 
ασφαλιστώ στον Ο.Α.Ε.Π.;
*  Ποια είναι τα κυριότερα «Προγράμματα Ασφάλι-
σης» που προσφέρει ο Ο.Α.Ε.Π.;
*  Πως μπορώ να αποκτήσω Συμβόλαιο Ασφάλισης 
Εξαγωγικών Πιστώσεων για την κάλυψη των κινδύνων 
μη πληρωμής των τιμολογίων εξωτερικού;
*  Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης της αίτησής 
μου; Και σε πόσες ημέρες υπογράφεται το Ασφαλι-
στήριο Συμβόλαιο;
*  Τι σημαίνει «πιστωτικό όριο» για κάθε ξένο αγο-
ραστή; 
*  Ο Ο.Α.Ε.Π. προτίθεται να με ασφαλίσει, θα μου κα-
λύψει το 100% της αξίας των τιμολογίων; 
*  Ποιο είναι το κόστος ασφάλισης; 
*  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου προς τον Ο.Α.Ε.Π.;
*  Ποια είναι η διαδικασία διαπίστωσης της επέλευ-
σης ασφαλισμένου κινδύνου, εκκαθάρισης της ζημιάς, 
έγκρισης και καταβολής της αποζημίωσης;
*  Σε περίπτωση που χρηματοδοτηθώ από εμπορική 
τράπεζα για την εκτέλεση εξαγωγικής παραγγελίας, 
ή την κατασκευή τεχνικού έργου, μπορώ να εκχωρή-
σω το δικαίωμά μου για αποζημίωση, σαν εγγύηση 
(collateral) προς τη χρηματοδοτούσα τράπεζα; 

Επιστολή 
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Τη διαχειριστική του επάρκεια εξασφάλισε το Επιμελητήριο Καβάλας, γεγονός 
ιδιαιτέρως σημαντικό αφού τρία και μόνο Επιμελητήρια σε πανελλήνια κλίμακα 

επέτυχαν κάτι παρόμοιο. Άμεσα λοιπόν κατατίθενται δύο προτάσεις στο πρόγραμ-
μα «Κοινωνία της Πληροφορίας» για τις οποίες αναμένεται η έγκριση. Μία από 
τις προτάσεις αφορά στο Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο και στην ψηφιοποίηση των 
εγγράφων του φορέα. Αυτό σημαίνει ότι το 80% των παρεχομένων υπηρεσιών 
θα υλοποιείται με ηλεκτρονικό τρόπο. Άρα, όλα τα έγγραφα θα ψηφιοποιηθούν 
και τα αρχεία θα είναι διαθέσιμα για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες.   
Συνάντηση με τον Πρόεδρο και τη νέα διοίκηση του ΤΕΙ Καβάλας παραγματοποί-
ησε ο Άγγελος Τσατσούλης, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των δύο φορέων. 
Εκείνο που εξετάσθηκε ήταν η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης, που δεν 
έχει αξιοποιηθεί  αρκετά από τους καβαλιώτες επιχειρηματίες. Εξετάσθηκε λοιπόν 
η δυνατότητα λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω του ΚΕΠΑ. Το ενδε-
χόμενο αντιμετωπίσθηκε θετικά από τη διοίκηση του ΤΕΙ με τον σχεδιασμό ένα 
άτομο του ιδρύματος να επιφορτισθεί με τη λειτουργία του. Έτσι θα διευκολυνθεί 
ο εντοπισμός εξειδικευμένου προσωπικού.  
Στις 23 Φεβρουαρίου το Επιμελητήριο Καβάλας με τη συνεργασία του τοπικού 
παραρτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και της Νομαρχίας Καβάλας, θα 
διοργανώσει στο εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» μια ημερίδα όπου θα 
αναλυθεί το ΕΣΠΑ και το πλαίσιο χρηματοδοτήσεων για μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις. Μέχρι τότε υπάρχει η προσδοσκία ότι θα προκηρυχθούν τα περιφερειακά 
προγράμματα για τη μεταποίηση, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Παρόν 
στην ημερίδα θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, ενώ είναι πιθανή 
και η παρουσία του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

Διαχειριστική επάρκεια 
και συνεργασία με το ΤΕΙ

¦τώση από 4,39% έως και 
11,30% αναμένεται να 
σημειώσουν οι αφίξεις 

ξένων τουριστών φέτος στη 
χώρα, σύμφωνα με στοιχεία 
της πρώτης εξαμηνιαίας έκ-
θεσης ανάλυσης των τουρι-
στικών τάσεων του ελληνικού 
τουρισμού και τις προβλέψεις 
για το 2009, που έδωσε στη 
δημοσιότητα η Ακαδημία 
Τουριστικών Μελετών και 
Ερευνών (ΑΤΕΜ). 
Κατά τη διάρκεια παρουσίας 
της έκθεσης, ο πρόεδρος και 
ο επιστημονικός συνεργάτης 
της Ακαδημίας Μ. Βασιλό-
πουλος και Γ. Παπανίκος, 
ανέφεραν ότι σύμφωνα με 
το χειρότερο σενάριο ο ει-
σερχόμενος τουρισμός στην 
Ελλάδα φέτος θα ανέλθει στα 
13,32 εκατ., ενώ σύμφωνα με 
το πιο αισιόδοξο σενάριο στα 
14,36 εκατ. τουρίστες. 
Με βάση τα επίσημα διαθέ-
σιμα στοιχεία για το 2007 οι 
συνολικές αφίξεις ανήλθαν 
στα 15,5 εκατ. τουρίστες. Για 
το 2008, οι ανεπίσημες εκτι-
μήσεις δίνουν πτώση σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος, 
ενώ η πτώση στις αφίξεις 
αλλοδαπών που διέμειναν 
σε ξενοδοχεία ήταν 6%.

Σύμφωνα με τον κ. Παπανί-
κο, αν η πτώση αυτή ανέλθει 
τελικά στο 3%, όπως δείχνουν 
τα στοιχεία από τις αφίξεις 
στα αεροδρόμια, τότε η ποσο-
στιαία πτώση στις αφίξεις για 
το τρέχον έτος συγκριτικά με 
πέρυσι στην καλύτερη πτώση 
θα κυμανθεί στο 4,39% και 
στη χειρότερη στο 11,30%. Το 
μέσο σενάριο προβλέπει πτώ-
ση της τάξης του 8,11%. Θα 
πρέπει να τονισθεί ότι και τα 
τρία σενάρια υποθέτουν ότι 
η τουριστική πολιτική δεν θα 
μεταβληθεί σημαντικά.
Ο πρόεδρος του Ξενοδοχεια-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
κ. Φωκάς χαρακτήρισε ως 
ακραίο το σενάριο που προ-
βλέπει πτώση της τάξης του 
11,30%. Ωστόσο επισήμανε 
ότι η μέση διαμονή στη χώρα 
μας αναμένεται να σημειώσει 
πτώση γύρω στο 10%. Παράλ-
ληλα, τόνισε ότι η κρίση δεν 
έχει έρθει ακόμη στη χώρα 
μας, αλλά θα κάνει αισθητή 
την παρουσία της κατά την 
περίοδο Απριλίου - Μαΐου. 
Σύμφωνα με την έκθεση, ο 
εισερχόμενος τουρισμός της 
Ελλάδας εξαρτάται από το 
εισόδημα των χωρών προέ-
λευσης, τις διαφοροποιήσεις 

άλλων μακροοικονομικών 
δεικτών, όπως η ανεργία και 
ο πληθωρισμός, η συναλλαγ-
ματική ισοτιμία του ευρώ με 
τα άλλα νομίσματα (κυρίως 
δολαρίου και στερλίνας), η 
απόσταση της χώρας προέ-
λευσης από την Ελλάδα και το 
κόστος ταξιδιού που συμπερι-
λαμβάνει το μεταφορικό κό-
στος και το κόστος διαμονής 
στη χώρα μας.
Ως απολύτως επείγοντα και 
αναγκαία κρίνονται τα 14 
μέτρα για τον τουρισμό που 
εξήγγειλε ο Κ. Καραμανλής, 
προς την άμεση θωράκιση 
όλων των επιχειρήσεων της 
χώρας που δραστηριοποι-
ούνται στο χώρο του τουρι-
σμού. 
Ωστόσο, σημαντικό είναι τα 
μέτρα αυτά να μην αντιμε-
τωπισθούν ως μία οριστική 
λύση, αλλά σαν μία πρώτη 
προσπάθεια ενίσχυσης του 
τουριστικού κλάδου. Με την 
προοπτική να εφαρμοσθούν 
και νέα μέτρα σε βάθος χρό-
νου, ώστε να μην κινδυνέψει 
η βιωσιμότητα των επιχει-
ρήσεων, οι οποίες άμεσα ή 
έμμεσα ζουν από τον τουρι-
σμό. 

Πτώση στις αφίξεις
τουριστών το 2009
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Tην  ικανοποίησή του για την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου στους 
ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες δήλωσε ο Πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου κ.  Άγγελος Τσατσούλης, επισημαίνοντας ότι επανέρχεται  η 
φορολογική ισορροπία και η ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση όλων των 
κοινωνικών ομάδων. Το αίτημα  ικανοποιήθηκε αφού το σύνολο του επιχει-
ρηματικού κόσμου ήταν αντίθετο στην  άρση του αφορολόγητου ορίου. Από 
την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ σημείωσε, ότι η διόρθωση του «λάθους» με την 
επαναφορά σε ισχύ του αφορολόγητου ορίου από τον υπουργό Ι. Παπαθα-
νασίου, ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με το Yπουργείο Οικονομίας και τη συ-
ζήτηση για ένα πιο σύγχρονο, φιλικό και διακριτό φορολογικό σύστημα για 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

 Οικονομικές Ειδήσεις | |

Περίπου 4.500 δάνεια και αντίστοιχα 4.500 μικρές επιχειρήσεις χρηματο-
δοτήθηκαν μέχρι τις αρχές του Φλεβάρη μέσω του Ταμείου Εγγυοδο-

σίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Συνολικά διατέθη-
καν περί τα 450 εκατομμύρια ευρώ με στόχο να φθάσουν τα 2,5 δις ευρώ. 
Με βάση την συμμετοχή των τραπεζών μέσω της Εθνικής έχουν διατεθεί 
172 εκατ. ευρώ σε δάνεια, από την ΑΤΕ 152 εκατ. ευρώ, την Alpha 43 εκατ. 
ευρώ , την Πειραιώς 33 εκατ, ευρώ, την Eurobank 22 εκατ. ευρώ, την Attica 
bank 15 εκατ. ευρώ την Millennium bank 3 εκατ. ευρώ, την FBBank 4,5 
εκατ. ευρώ, την Παγκρήτια Τράπεζα 4 εκατ. ευρώ την Marfi n  2 εκατ. ευρώ 
και τις συνεταιριστικές τράπεζες Έβρου και Λήμνου από 300 χιλιάδες ευρώ. 
Από τα υφιστάμενα στοιχεία προκύπτει ότι σταδιακά αυξάνεται η συμμετο-
χή των τραπεζών στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, αν και ορισμένες τράπεζες 
θα μπορούσαν να κινηθούν επιθετικότερα. Την ίδια στιγμή διευρύνονται οι 
τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων ΕΤΕπ με στόχο να διατεθούν στην ελληνική οικονομία και ειδικά στις 
επιχειρήσεις, περί τα 600 εκατ.  ευρώ αν και δεν αποκλείεται και αύξησή του. 
Μέχρι τώρα συμμετέχουν 5 τράπεζες ενώ ο στόχος είναι 8 τράπεζες από την 
Ελλάδα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  Την τρέχουσα περίοδο μετέχουν  η 
Alpha bank η οποία θα διαθέσει περί τα 250 εκατ. ευρώ , ενώ περίπου 350 εκατ. 
ευρώ θα διατεθούν μέσω της Eurobank, Πειραιώς, Emporiki και Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας.
Τα  δάνεια που θα διαθέσουν οι τράπεζες θα αφορούν σε επενδύσεις και κεφάλαια 
κίνησης  και θα κατευθύνονται στην προώθηση άυλων επενδύσεων. Το  περιθώ-
ριο αποπληρωμής των δανείων είναι 2 χρόνια, δεν υπάρχει κατώτερο πλαφόν στο 
δάνειο, χρηματοδοτείται και η αγορά μεταχειρισμένων παγίων και καλύπτεται με 
δάνειο έως και το 100% του κόστους του έργου. Το όφελος για το δανειολήπτη 
είναι ότι σε αυτά τα δάνεια δεν πληρώνει το 0,6% της εισφοράς του νόμου 128. 
Η Alpha bank φαίνεται ότι θα διαθέσει τα περισσότερα δάνεια από το πρό-
γραμμα της ΕΤΕπ. 
Συνολικά κεφάλαια ύψους 250 εκατ. ευρώ με την μορφή δανείου, θα αντλήσει 
ο όμιλος της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειμέ-
νου να στηριχθούν οι εγχώριες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το επόμενο 
διάστημα που θα ξεκινήσει η διάθεση των δανείων σε συνδυασμό με το πρό-
γραμμα του ΤΕΜΠΜΕ και το πακέτο των 28 δις ευρώ, αναμένεται να υπάρξει μια 
σχετική αναθέρμανση της δανειοδότησης των επιχειρήσεων που το τελευταίο 
διάστημα έχει σχετικώς παγώσει. Με βάση πρώτες πληροφορίες το ενδιαφέρον 
που εκδηλώνει για τα προγράμματα της ΕΤΕπ είναι αυξημένο.

Αυξάνονται οι τραπεζικές χορηγήσεις 
με στήριξη από ΤΕΜΠΜΕ και ΕΤΕπ;

Θετική υποδοχή 
από τους επαγγελματικούς φορείς

Καθυστερεί η υλοποίηση 
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου

Τη διαμαρτυρία της για την κα-
θυστέρηση υλοποίησης του Γε-

νικού Εμπορικού Μητρώου εξέ-
φρασε η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Υπαλλήλων Επιμελητηρίων με επι-
στολή της προς τους συναρμόδιους 
υπουργούς. Υποστήρξε ότι η κα-
θυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να 
ακυρώνεται αυτή η σημαντική αρ-
μοδιότητα των Επιμελητηρίων, που 
αποτέλεσε αίτημα των Επιμελητη-
ριακών Υπαλλήλων, των επιμελη-
τηριακών διοικήσεων και γενικό-
τερα του επιχειρηματικού κόσμου.
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται 
επίσης διότι βασικές αρμοδιότη-
τες και υπηρεσίες των Επιμελη-
τηρίων που αφορούν στην ίδρυση 
των επιχειρήσεων, ανατίθενται 
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ) μέχρι την πλήρη λει-
τουργία του Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου. Εκτιμούν μάλιστα ότι 
εκτός των τεράστιων τεχνικών 
προβλημάτων που πρέπει να αντι-

μετωπιστούν (εισπράξεις, έλεγχος 
επωνυμιών, επαγγελματική ταξι-
νόμηση, επιμελητηριακή κατάτα-
ξη) αυξάνεται η ταλαιπωρία των 
επιχειρηματιών. Επίσης φορτώ-
νεται με περισσότερες αρμοδιό-
τητες ένας φορέας όπως τα ΚΕΠ 
που ήδη είναι κορεσμένος ενώ 
παράλληλα προεξοφλείται ότι 
θα καθυστερήσει για πολύ χρόνο 
ακόμη η λειτουργία του ΓΕΜΗ’. 
Οι εργαζόμενοι τέλος καταγγέλουν 
ότι ενώ με απόφαση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης (Κ1-2022, ΦΕΚ 
461/5-11-08) σε εφαρμογή της παρ. 
1 του άρθρου 3 του ν. 3419/2005 
που αφορά στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ), συγκροτήθηκε 
το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο 
και παρά την παρέλευση τριών μη-
νών, ακόμη δεν έχει συνεδριάσει 
ούτε μια φορά με αποτέλεσμα όλα 
τα θέματα που αφορούν στην υλο-
ποίηση του Γ.Ε.Μ.Η να βρίσκονται 
σε εκκρεμότητα.

Το Επιμελητηρίου Καβάλας, μέλος του δικτύου επιχειρηματικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«ENTERPRISE EUROPE NETWORK», επιθυμώντας να συμβάλλει στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της 

περιοχής,  σας ενημερώνει για τη λειτουργία Βάσης Δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας που στοχεύει 
στην αναζήτηση συνεργατών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες. 
Η Βάση Δεδομένων Επιχειρηματικής Συνεργασίας απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και η κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αναζήτησης επιχειρηματικής συνεργασίας (εμπορική, τεχνολογική, οικονομική 
κτλ.) και την καταχώριση του εταιρικού της προφίλ συμπληρώνοντας μια τυποποιημένη αίτηση. Στην ιστοσελίδα 
του Επιμελητηρίου (www.kcci.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΓΟΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΠΡΟΣ-
ΦΟΡΕΣ & ΖΗΤΗΣΕΙΣ θα βρεθείτε σε δύο επιλογές.  Οι προσφορές και ζητήσεις που προέρχονται από διάφορες 
πηγές πληροφόρησης όπως γραφεία εμπορικών ακολούθων και πρεσβείας, αλλοδαπά Επιμελητήρια ακόμα και 
μεμονωμένους ιδιώτες συμπεριλαμβάνονται στο τμήμα της ιστοσελίδας ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΕΣ. 
Το Επιμελητήριο δημοσιεύει τις προσφορές αυτές στη μορφή που τις παραλαμβάνει.
Η επιλογή «BUSINESS COOPERATION DATABASE» θα σας οδηγήσει στα πρόσφατα αιτήματα επιχειρηματικής συνερ-
γασίας που περιλαμβάνουν τον κωδικό του αιτήματος και σύντομη περίληψη της προσφερόμενης συνεργασίας.  
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε  παράδειγμα από το έντυπο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1/2009»: 

Αριθμός Προφίλ Σύντομη περιγραφή

20090101001 Επιχείρηση από το Ισραήλ που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού διοίκησης ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς και σε καινοτόμα συστήματα προσλήψεων αναζητά εμπορικούς εταίρους.

20081224008 Γαλλική εταιρεία ειδικευμένη σε συσκευές μαγειρικής αναζητά εταιρείες πωλήσεων.

20081222042 Ιταλική εταιρεία παραγωγής και πώλησης υψηλής ποιότητας κρασιών αναζητά εισαγωγείς ή / και 
εμπορικούς αντιπροσώπους για την πώληση και διανομή τους.

Επικοινωνώντας με την υπηρεσία μας, σας γίνεται διαθέσιμο το πλήρες κείμενο του αιτήματος συνεργασίας.  Στο 
ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας υπάρχει και το «ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» όπου οι επιχειρήσεις 
της περιοχής μας μπορούν να δηλώσουν το δικό τους επιχειρηματικό ενδιαφέρον.
Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεσή σας. Σημεία επικοινωνίας: Σούζυ Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 
4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2).

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Επιχειρηματικές συνεργασίες 
προσφορές - ζητήσεις

Το Επιμελητήριο Καβάλας προ-
τίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν 
για τα μέλη του (τακτοποιημένα 
οικονομικά για το έτος 2009), 
σεμινάρια για την επιμόρφωση 
των εργοδοτών και των εργα-
ζομένων επιχειρήσεων μικρής 
και μεσαίας επικινδυνότητας 
που απασχολούν μικρό αριθμό 
εργαζομένων προκειμένου οι 
εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να 
έχουν τη δυνατότητα να αναλαμ-
βάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφαλείας. Συγκεκριμένα θα 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια 
διάρκειας 35 ωρών για επιχει-
ρήσεις που υπάγονται στη Β 
κατηγορία και είναι: 
- Επιχειρήσεις επισκευής και συ-
ντήρησης μεταφορικών μέσων
- Πρατήρια υγρών και αέριων 
καυσίμων
- Επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών
- Επιχειρήσεις κατασκευής πα-
ντός είδους από ξύλο
- Επιχειρήσεις κατασκευής και 

επισκευής παντός είδους από 
μέταλλο
- Επιχειρήσεις παραγωγής κλω-
στοϋφαντουργικών υλών, κατερ-
γασίας δερμάτων και γουναρι-
κών και κατασκευής παντός 
είδους από ύφασμα, δέρμα και 
γούνα
- Οικοδομικά και άλλα παρόμοια 
τεχνικά επαγγέλματα
Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, το-
ποθετήσεις υαλοπινάκων, κλι-
ματιστικών κλπ. και σεμινάρια 
διάρκειας 10 ωρών για επιχειρή-
σεις που υπάγονται στη Γ κατη-
γορία και είναι:
γεωργικές, κτηνοτροφικές, 
εμπορικές, εστιατόρια, ξενοδο-
χεία, επικοινωνίες, μεταφορές, 
αποθηκεύσεις, τράπεζες, λοιπά 
οικονομικά ιδρύματα, ασφάλει-
ες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, 
ενοικιάσεις κινητών και ακινή-
των, διοικητικές και οικονομικές 
υπηρεσίες όλων των κλάδων της 
οικονομικής δραστηριότητας.

Από τις παραπάνω εξαιρούνται 
και εντάσσονται στη Β κατηγορία 
οι επιχειρήσεις μεταφοράς και 
αποθήκευσης υγρών και αερίων 
καυσίμων και οι αποθήκες μετά 
ψύξεως, οι υπηρεσίες περισυλλο-
γής, μεταφοράς, επεξεργασίας 
και τελικής διάθεσης ακαθάρ-
των.  Τα μεταφορικά μέσα και 
οι αποθήκες που ανήκουν σε συ-
γκεκριμένη επιχείρηση και εξυ-
πηρετούν αποκλειστικά αυτήν, 
κατατάσσονται στην αυτή με την 
κατηγορία επιχείρηση.
Παρακαλούμε τα μέλη μας που 
ενδιαφέρονται να καταθέσουν 
αιτήσεις μέχρι  10 Μαΐου 2009, 
ώστε να προγραμματιστούν τα 
τμήματα για την έναρξη των σε-
μιναρίων επιμόρφωσης. Αιτήσεις 
διατίθενται από το Επιμελητή-
ριο, 2ος όροφος, γραφείο ΚΕΠΑ.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 
222212 κ. Στ. Γκαϊντατζή (εσωτ. 
13), κ. Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 
4) και Θάσο 25930 22095 κ. Χρ. 
Προδρομίδης.

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας


