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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2010

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Η Γενική Συνέλευση της Ο κ. Αρσονιάδης προτείνει από Στη συνάντηση έδωσε το Οι φίλοι που ενίσχυσαν την 

Η δεύτερη και τελευταία τροποποίηση 
του προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2010 εγκρίθηκε το απόγευμα της Δευ-
τέρας 29 Νοεμβρίου στη διάρκεια της συνε-
δρίασης που πραγματοποίησε η διοίκηση 
του Επιμελητηρίου. Στο πλαίσιο της ίδιας 
συνεδριάσεως εγκρίθηκε από το σώμα και 
ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς που 
δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές. 

Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης ανα-
φερόμενος στις επιμελητηριακές εκλογές 
θύμισε πως αν και είχαν προσδιορισθεί για 
το διάστημα 15-3 / 15-4, ωστόσο ο αρμό-
διος Υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης ακόμη δεν 
έχει απαντήσει οριστικά για την ημερομη-
νία διεξαγωγής τους. Παράλληλα όλες οι 
πληροφορίες που έρχονται από το υπουρ-
γείο παραμένουν θολές και αντιφατικές. 
Από την πλευρά της η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας έχει αποστείλει 
σχετική επιστολή και ζητά διευκρινίσεις 
όχι μόνο για την ημερομηνία, αλλά και για 
πλήθος άλλων λεπτομερειών που αφορούν 
στη συμμετοχή επιπλέον επαγγελματικών 
κλάδων, όπως οι μεταφορικές εταιρίες, οι 

Το πρόγραμμα αποτελεί το κύριο 
εργαλείο χρηματοδότησης της 
Έρευνας και Ανάπτυξης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχει διάρ-
κεια 7 ετών. 

Η δράση «digi-content» αφορά 
στην ενίσχυση της δημιουργίας 
δυναμικού και πλούσιου ελληνι-
κού ευρυζωνικού περιεχομένου, 
το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. 
Η δράση «digi-retail» αφορά 
στην «ψηφιακή ενίσχυση» επι-
χειρήσεων λιανικού εμπορίου. 

Παρουσίαση των Προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ: «digi-retail & digi-
content» την Τετάρτη 12 Ιανουα-
ρίου  2011 και ώρα 6:30 μ.μ. στο 
Επιμελητήριο Καβάλας.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
o Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αιμοδοτών 
Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», στέλνουν παρά την 
κρίση ένα μήνυμα αισιοδοξίας κι εύχονται ολόψυχα σε όλα τα μέλη 
Καλά Χριστούγεννα κι ένα ευτυχισμένο και παραγωγικό Νέο Έτος.

στην μη κερδοσκοπική εταιρεία 
που θα δημιουργήσει μόνιμο 
εκθετήριο στην Μόσχα.

Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος πραγματοποιήθηκε στα 
Ιωάννινα.

κοινού δράση για την αποτελε-
σματικότερη αντιμετώπιση του 
παραεμπορίου.

παρόν ο νέος διοικητής του 
Νοσοκομείου Καβάλας Δημήτρης 
Παπαδόπουλος.

επιτυχημένη 9η εθελοντική αιμο-
δοσία.

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Προκήρυξη προγραμμάτων  
Δράσεις «digi-content» και 
«digi-retail»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

Νέα διοίκηση στο Σύλλογο Αιμοδοτών

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Επιμελητηρίου 
Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» πραγ-
ματοποίησε τακτική γενική συνέλευση και 
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο 
χώρο του Επιμελητηρίου. Κατά την διάρ-
κεια της συνέλευσης ο πρόεδρος Σίμος 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος:          Καραγιαννίδης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος:  Σπανίδης Αργύρης
Γραμματέας:       Κυριακίδης Παναγιώτης
Ταμίας:                 Μάγος Στυλιανός
Έφορος:               Χάϊδος Ιωάννης
Μέλη:                    Γιαγκουδάκης Χαρίλαος
                                Μήλιος Νικόλαος

Ορίστηκαν με απόφαση του Δ.Σ.  
Υπεύθυνος Νεολαίας:         
Σαμουηλίδης  Χαράλαμπος
Υπεύθυνος Σωματείων:      
Καϊλάρης Δημήτριος            

Μπέλος αναφέρθηκε διεξοδικά στα αποτε-
λέσματα των εθελοντικών αιμοδοσιών που 
πραγματοποίησε ο Σύλλογος την χρονιά 
που μας πέρασε, καθώς και στην εκδήλω-
ση με ομιλητή τον κ.  Άρη Σταθάκη.  Κοι-
νή διαπίστωση όλων ήταν  ότι ο Σύλλογος 
έχει ένα σημαντικό έργο να επιδείξει κατά 
την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε. Όσοι 
έθεσαν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. έδω-
σαν την υπόσχεσή τους ότι θα  συνεχίσουν 
να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο έτσι ώστε 
να είναι πετυχημένο και το νέο Δ.Σ. Την συ-
νέλευση τίμησε με την παρουσία του και ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος 
Τσατσούλης. Τόνισε δε σε παρέμβασή του 
ότι ο Σύλλογος, αναδεικνύει καθημερινά  
την ευαισθησία του επιχειρηματία σε κοι-
νωνικά ζητήματα και δήλωσε την συμπαρά-
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ιδιοκτήτες ταξί και λεωφορείων, οι πράκτο-
ρες ΟΠΑΠ.

Δυσκολίες παρουσιάζονται και στην 
εφαρμογή του ΓΕ.ΜΗ., ένα ζήτημα που 
πλέον χρονίζει και μάλιστα προκαλεί προ-
βλήματα λόγω εμπλοκής της τρόικας, τα 
μέλη της οποίας προειδοποίησαν πως εάν 
η εφαρμογή δεν υλοποιηθεί έως τις 30/3 

τότε θα προκύψει πρόβλημα με την κατα-
βολή της δόσης του Απριλίου στη χώρα 
μας. Φαίνεται ότι η εφαρμογή του ΓΕ.ΜΗ. 
έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα εξαιτίας 
εσωτερικής διαμάχης που εκδηλώνεται με-
ταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

ΣΕΛ. 2 ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 3

Σιδηροδρομική Εγνατία
Όταν ξεκίνησε στο σχεδιασμό, ο δρό-

μος της Εγνατίας Οδού, εξετάσθηκε και 
η ανάγκη δημιουργίας ενός παράλληλου 
σιδηροδρομικού δικτύου με την ονομα-
σία «Σιδηροδρομική Εγνατία», που θα 
ενώνει (όπως ο αυτοκινητόδρομος) το 
Πύθιο του Έβρου με την Ηγουμενίτσα.

Ενός παράλληλου σιδηροδρομικού 
άξονα δηλαδή. Το έργο δεν μπήκε ποτέ 
στα προγράμματα των υπουργείων. Ήδη 
ξεκίνησαν οι μελέτες για την σύνδεση 
της Ηγουμενίτσας με τη Καλαμπάκα.
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σταση όλου το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου στο 
έργο του Συλλόγου.



Τη συμμετοχή του στην αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία που θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει μόνιμο εκ-
θετήριο στην πρωτεύουσα του ρωσικού κράτους ενέκρινε 
το απόγευμα της Δευτέρας 29 Νοεμβρίου το διοικητικό 
συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας. Όπως διευκρίνισε 
ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης, οι λεπτομέρειες του 
καταστατικού ελέγχθηκαν από το νομικό σύμβουλο και με 
δεδομένο ότι ήδη κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις του νομού 
Καβάλας εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους, η διοίκηση έλα-
βε την έγκριση να συνεχίσει την πρωτοβουλία. 

Υπενθυμίζεται ότι τις δυνάμεις τους και προσπάθειές 
τους ένωσαν τα τέσσερα Επιμελητήρια Καβάλας - Σερρών 
- Χαλκιδικής - Καστοριάς, με κοινό στόχο την προώθηση 
τοπικών προϊόντων προς τις αγορές της Ρωσίας. Η συνερ-
γασία δεν ήταν τυχαία αλλά βασίστηκε στην κοινή συνι-
σταμένη των σχέσεων με τη συγκεκριμένη αγορά. Ειδικό-
τερα η Καστοριά με τις γούνες, η Καβάλα και οι Σέρρες με 
τα τρόφιμα και η Χαλκιδική με τον τουρισμό.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει τη εξωστρέφεια 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις αντίστοι-
χες περιοχές. Ενδιαφέρον συμμετοχής έχει ήδη επιδειχθεί 
και από άλλα Επιμελητήρια, ωστόσο αρχικά τα τέσσερα 
ιδρυτικά μέλη θα στεγάζονται σε μόνιμο εκθεσιακό κέντρο 
που θα βρίσκεται στη Μόσχα. 

Το παρόν και το μέλλον της ανάπτυξης της χώρας απα-
σχόλησαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος που πραγματοποιήθη-
καν στα Ιωάννινα στις 26 & 27 Νοεμβρίου με τη συνεργασία 
και τη φιλοξενία του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, και οι οποί-
ες χαρακτηρίστηκαν από την αθρόα συμμετοχή Προέδρων 
και εκπροσώπων. Η αποτύπωση της εικόνας της πραγματι-
κής οικονομίας σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς και 
οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και η επιδείνωση των 
δεικτών της αγοράς, όπως την καταγράφουν τα Επιμελητή-
ρια της χώρας, αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης κατά 
την πρώτη μέρα της συνέλευσης, ενώ θέματα της συνέλευ-
σης αποτέλεσαν επίσης το ΕΣΠΑ, η υλοποίηση του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου (one – stop – shop) και το «Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη Οργανωμένων Υπο-
δοχέων για τη Βιομηχανία – Επιχειρηματικότητα 2010-
1025». Στο επίκεντρο της συνέλευσης ήταν ακόμη και η 
παρουσία του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του 
Υφυπουργού, κ. Παναγιώτη Ρήγα. 

Οι εκπρόσωποι των 59 Επιμελητηρίων της χώρας χτύπη-
σαν «καμπανάκι» κινδύνου στην Κυβέρνηση και ανέλυ-
σαν τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν. Συγκεκριμένα 
επισήμαναν στον Υπουργό ότι δεν υπάρχει ρευστότητα 
στην αγορά, η οποία έχει βαλτώσει, δεν υλοποιούνται άμε-
σα έργα ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει επικίνδυ-
νη στασιμότητα, η γραφειοκρατία καθυστερεί σημαντικά 
τις όποιες επενδύσεις γίνονται και άλλα προβλήματα που 
απασχολούν τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο της 
χώρας. Παράλληλα, τονίστηκε η μεγάλη καθυστέρηση του 
Αναπτυξιακού Νόμου, ο οποίος χαρακτηρίστηκε δυσκίνη-
τος, αφού θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2011 και οι 
πρώτες προτάσεις θα αξιολογηθούν – και θα ενταχθούν 
τον Ιούνιο – τη στιγμή που άγνωστο παραμένει αν και πότε 
θα δοθούν στους επιχειρηματίες τα κίνητρα που δικαιού-
νται. Τέλος, έγινε σαφές ότι οι επιχειρηματίες ακούνε καθη-
μερινά τις γενικές δεσμεύσεις και ότι το ζήτημα δεν είναι 
να δίνονται υποσχέσεις πως όλα είναι υπό έλεγχο, αλλά να 
δούμε τι προτίθεται να κάνει άμεσα η Κυβέρνηση για να 
ξεκολλήσει η οικονομία. Είναι ζήτημα πρώτης προτεραιό-
τητας. 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων κ. Γεώργιος Κασιμάτης, εξέφρασε 
την ανησυχία του για την πορεία της οικονομίας, σημειώ-
νοντας πως τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην έλλει-
ψη ρευστότητας, στην απουσία κινήτρων για επενδύσεις, 
αλλά και στην πολύ χαμηλή εξαγωγική δραστηριότητα. 
Επανέλαβε τη θέση του ότι ενδεχομένως σύντομα θα πρέ-
πει να προχωρήσει η αναθεώρηση του μνημονίου, σημειώ-
νοντας μάλιστα τη σημασία της ανάταξης και αναθέρμαν-
σης της οικονομίας μέσω αναπτυξιακών κινήτρων. Ακόμη ο 
κ. Κασιμάτης αναφερόμενος στην τραγική κατάσταση της 
οικονομίας είπε ότι: «Είμαστε εδώ για να προσπαθήσου-
με να αναστήσουμε ένα νεκρό! Την οικονομία μας». Ενώ 
για τα χιλιάδες λουκέτα σε καταστήματα και επιχειρήσεις, 
που δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα με την ανεργία είπε 
ότι: «Κάθε λουκέτο σε επιχείρηση αυτομάτως σημαί-
νει και αύξηση της ανεργίας», ζητώντας λύσεις από τον 

Η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις 
και τα συμμετέχοντα Επιμελητήρια, όπως νομικές - φορο-
τεχνικές συμβουλές - logistics - έρευνες αγοράς - εκδηλώ-
σεις - επισκέψεις - αποστολές. Τα συμμετέχοντα μέλη θα 
έχουν τη δυνατότητα ενοικίασης σταντ για την προβολή 
των προϊόντων, τα οποία θα βρίσκονται σε μόνιμο εκθεσι-
ακό χώρο εμβαδού 500 τετραγωνικών μέτρων σε κεντρικό 
σημείο της Μόσχας.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία θα διαθέτει 7μελες διοικη-
τικό συμβούλιο όπου θα μετέχουν εκπρόσωποι των Επιμε-
λητηρίων κι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, θα διαθέτει 3μελή 
εποπτική επιτροπή, θα απασχολεί 4 - 5 άτομα επί ρωσικού 
εδάφους, ενώ προβλέπεται η ύπαρξη διευθυντού στο εκ-
θεσιακό κέντρο. Τέλος, ένα άτομο θα βρίσκεται και στην 
Ελλάδα προκειμένου να ασχολείται με αιτήσεις και παροχή 
ενημέρωσης. 

Πλήρης θα είναι η μηχανογράφηση, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα υλοποίησης τηλεδιασκέψεων Ρωσίας - Ελ-
λάδας με τους υποψήφιους αγοραστές προϊόντων. Μέσω 
διαδικτύου θα παρέχονται σε όλα τα μέλη οι απαραίτητες 
πληροφορίες.   

Το αρχικό κεφάλαιο που θα συμβάλει έκαστο Επιμελη-
τήριο ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ, το οποίο θα 
καλύπτει τα πάγια και την αρχική εταιρική λειτουργία. Ακό-

Υπουργό, «όπως η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επι-
χειρήσεων, η προώθηση της καινοτομίας και της αντα-
γωνιστικότητας και η βελτίωση των συνθηκών ανταγω-
νισμού στην εσωτερική αγορά». 

Συμμετοχή στο μόνιμο ρωσικό εκθετήριο 

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στα Ιωάννινα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20102

λουθα, έκαστο μέλος - εταιρεία θα καταβάλει ετησίως το 
ποσό των 2.200 ευρώ προκειμένου να απολαμβάνει το σύ-
νολο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ένα πλαίσιο επιπλέον 
επ’ αμοιβή υπηρεσιών θα μπορούν επίσης να εκμεταλλεύ-
ονται τα μέλη.   

Βάσει της αρχικής εκτιμήσεως κόστους, τα προβλε-
πόμενα έσοδα ενός αριθμού 120 επιχειρήσεων που θα 
μπορούν να στεγαστούν εντός του εκθεσιακού χώρου 
θα ανέρχονται 345.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι τα αρχικά 
έξοδα διαμορφώνονται στις 320.400 ευρώ, αυτονόητα το 
ποσό υπερκαλύπτεται. Ζωηρό ενδιαφέρον επαφής με το 
εκθεσιακό κέντρο έδειξαν όχι μόνο κάποιες τράπεζες, αλλά 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης που ίσως πριμοδοτήσει την 
προσπάθεια. Φυσικά θα προηγηθούν οι επιχειρήσεις - μέλη 
των τεσσάρων ιδρυτικών Επιμελητηρίων. Ενδιαφέρον άρ-
χισε να εκδηλώνεται και από επιχειρήσεις άλλων περιοχών.  

Το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας 
ενέκρινε τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία, προκειμένου να ενισχυθεί η εξωστρέ-
φεια των ντόπιων επιχειρήσεων και να παραμείνουν βιώσι-
μες τόσο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, όσο και 
μετά τη λήξη της. Εξάλλου, η ρώσικη αγορά είναι τεράστια 
και περιλαμβάνει πληθυσμό διακοσίων και πλέον εκατομ-
μυρίων καταναλωτών.      

Κεντρική ήταν η παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και του Υφυπουργού κ. Παναγιώτη 
Ρήγα, από τους οποίους οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των 
Επιμελητηρίων ζήτησαν «να τρέξουν» αναπτυξιακά προ-
γράμματα για να ξεκολλήσει η ελληνική οικονομία. 

Στην τοποθέτησή του από το βήμα της συνέλευσης 
της ΚΕΕΕ ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έστειλε 
μήνυμα συστράτευσης στην επιχειρηματική κοινότητα, 
προκειμένου να γίνει άμεσα η ανάπτυξη πράξη. Συνέχισε 
λέγοντας ότι: «Το μέγεθος των προβλημάτων και το εύ-
ρος των απαιτούμενων αλλαγών είναι τέτοιο που δεν 
αφήνει την παραμικρή αμφιβολία. Η Πολιτεία όση βού-
ληση κι αν έχει, όση προσπάθεια κι αν καταβάλει, είναι 
αδύνατο να φέρει μόνη της εις πέρας αυτό το στόχο. 
Δεν μπορούμε να αναζωογονήσουμε την αγορά μόνο 
με κυβερνητικές αποφάσεις και νόμους. Η έξοδος από 
την κρίση και η δημιουργία μιας νέας, δυναμικής οικο-
νομίας απαιτεί τη συνεργασία ευρύτερων κοινωνικών 
δυνάμεων. Χρειαζόμαστε την εμπειρία, τις γνώσεις, τη 
συνεργασία των ίδιων των κοινωνικών φορέων και ει-
δικά των φορέων της επιχειρηματικότητας, όπως είναι 
κατεξοχήν τα Επιμελητήρια». Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφε-
ρε επίσης ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στις αρχές του 
2011 σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος, αναλύοντας τους πέντε άξονες πάνω 
στους οποίους στηρίζεται η πολιτική του, οι οποίοι είναι: 

• Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
• Η προώθηση της νέας και νεανικής επιχειρηματικό-

τητας και της καινοτομίας. 
• Η μείωση του συνολικού επιπέδου των τιμών μέσα 

από την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού. 
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και προώθηση των 

στρατηγικών επενδύσεων. 
• Η αναθέρμανση της οικονομίας μέσα από την αξι-

οποίηση των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων και 

Με ομόφωνες αποφάσεις της η Γενική Συνέλευση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κατέληξε στα 
ακόλουθα ψηφίσματα:

• Τα Επιμελητήρια ζητούν διέξοδο στη χρηματοδότη-
ση των ΜΜΕ

1. Έχει διαπιστωθεί σήμερα ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότησή τους από τις 
τράπεζες. 

2. Οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν τις εγγυήσεις που 
δίνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός 
ότι οι ίδιες τις αξιοποιούν προς όφελός τους για την 
απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους από την ΕΤΕΠ. 

3. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων πρέ-
πει να αναδιαρθρωθούν λόγω της οικονομικής κρίσης. 

4. Άμεση χρηματοδότηση από τις τράπεζες των εγκε-
κριμένων σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299 που 
αφορούν στο μέρος του δανείου ή της εκχώρησης της 
επιδότησης. 

5. Η οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά των τρα-
πεζών προς τις επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξει. Ειδικό-
τερα σήμερα που το επιχειρείν καλείται να δραστηριο-
ποιηθεί σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. 

6. Παράταση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
ΤΕΜΠΜΕ – τουλάχιστον για ένα χρόνο – με άμεση 

απόφαση του υπουργού.

O Υπουργός απάντησε

Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ

την ενίσχυση της ρευστότητας. 
Ο Υπουργός τόνισε ακόμη, ότι το σχέδιο αυτό ήδη υλο-

ποιείται και προανήγγειλε τη δημιουργία νέων χρηματο-
δοτικών εργαλείων για την διεθνοποίηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων και τη βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστό-
τητα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας ότι το 
ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) βρίσκεται ήδη σε δημόσια δια-
βούλευση. Παράλληλα, προωθούνται το Ταμείο Επιχειρη-
ματικότητας, το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», το Ταμείο Αλι-
είας, για τη σύσταση του οποίου έχει ήδη υπογραφεί κοινή 
υπουργική απόφαση, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικό-
τητας, του οποίου η σύσταση θα υπογραφεί εντός των ημε-
ρών, τα ευρωπαϊκά προγράμματα Jeremie και Jessica τα 
οποία ενισχύονται ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις υψηλής 
τεχνολογίας και τις αστικές αναπλάσεις, ενώ προωθείται 
σύντομα η δημιουργία και νέων ταμείων όπως το Ταμείο 
Κοινωνικής Οικονομίας. 

Τέλος ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι θα γίνουν πα-
ρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του κόστους δραστη-
ριοποιήσεως των εταιρειών στην εγχώρια αγορά. Στο πλαί-
σιο αυτό θα προχωρήσει στην πλήρη εφαρμογή του νόμου 
για την ίδρυση επιχειρήσεων σε μία μέρα με ολοκλήρωση 
του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων, ενώ θα προχωρήσει 
στην ψήφιση νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας 
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και της 
βιομηχανίας, αλλά και την δραστική απλοποίηση της διαδι-
κασίας αδειοδότησης των Τεχνικών Επαγγελμάτων. Ειδικά 
για την ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων 
(ΓΕ.ΜΗ.) είπε ότι η Κυβέρνηση πρέπει οπωσδήποτε να 
κλείσει αυτήν την εκκρεμότητα που υπάρχει από το 2005, 
το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2011, καθώς αυτή είναι 
η καταληκτική ημερομηνία που τίθεται και με το επικαιρο-
ποιημένο Μνημόνιο. 



Συνάντηση του Προέδρου της ΟΕΒΕΚ με το 
Δήμαρχο Καβάλας για το παραεμπόριο Σιδηροδρομική Εγνατία
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Συνάντηση Συλλόγων Αιμοδοτών Ν. Καβάλας
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Όταν ξεκίνησε στο σχεδιασμό, ο δρόμος της Εγνατί-
ας Οδού, εξετάσθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός 
παράλληλου σιδηροδρομικού δικτύου με την ονομα-
σία «Σιδηροδρομική Εγνατία», που θα ενώνει (όπως ο 
αυτοκινητόδρομος) το Πύθιο του Έβρου με την Ηγου-
μενίτσα.

Ενός παράλληλου σιδηροδρομικού άξονα δηλαδή. 
Το έργο δεν μπήκε ποτέ στα προγράμματα των υπουρ-
γείων. Ήδη ξεκίνησαν οι μελέτες για την σύνδεση της 
Ηγουμενίτσας με τη Καλαμπάκα.

Αυτό το διάστημα εκπονείται μία σειρά μελετών, που 
έχουν ανατεθεί από τον ΟΣΕ για την υλοποίηση του 
λεγόμενου Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα. Ο άξονας 
αυτός έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφο-
ρών και θα ενώνει, όταν κατασκευαστεί, τα δυτικά λι-
μάνια της χώρας με τον κορμό της σιδηροδρομικής 
υποδομής της χώρας. Το σιδηροδρομικό δίκτυο θα γί-
νει έτσι πραγματικό δίκτυο και θα αποκτήσει σύνδεση 
μέσω των λιμανιών Ηγουμενίτσας και Πάτρας και των 
διαδρόμων με τα λιμάνια της Ιταλία.

Σε όλη τη σύγχρονη Ευρώπη ο σιδηρόδρομος παίζει 
κυρίαρχο ρόλο στις μεταφορές. Ανθρώπων και εμπο-
ρευμάτων. 10 πανευρωπαϊκοί διάδρομοι από το Ελσίν-
κι και τη Μόσχα έως τα Δυτικά της Ευρώπης ενώνουν 
τον κόσμο και τον πολιτισμό τους. Ο 11ος διάδρομος 
που θα ενώσει την Ανατολή με τη Δύση, στη Νότια Ευ-
ρώπη περιμένει αυτούς που θα τον σχεδιάσουν.

Που θα σχεδιάσουν ένα σιδηροδρομικό κόμβο που 
δε θα ενώνει απλά της παράλιες πόλεις της Β. Ελλάδας, 
αλλά με τους κάθετους άξονές της, θα υπάρχει πρό-
σβαση στο Πόγραδετς, τα Σκόπια και την περιοχή της 
Νότιας Βουλγαρίας.

Περιμένει αυτούς που θα τολμήσουν.
Ήδη το ΤΕΕ Β. Ελλάδος ξεκίνησε εδώ και χρόνια τις 

συζητήσεις για το θέμα. Θα αναρωτηθείτε τι κάνουμε 
εμείς εδώ;

Ίσως θελήσετε να μάθετε, ποιες είναι οι σκέψεις της 
Περιφέρειας ΑΜΘ. Ποιες είναι οι ενέργειες της Περιφέ-
ρειας…. Της Νομαρχίας….

Εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τη Σιδηροδρο-
μική Εγνατία. Ο νέος Περιφερειάρχης και φίλος, Άρης 
Γιαννακίδης έχει το λόγο.

Καλημέρα σας.

 Την Πέμπτη 25/11/2010, ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕ Καβάλας Παναγιώτης Αρσονιάδης με πρωτοβουλία του ζήτησε και 
συνάντησε το Δήμαρχο Καβάλας κ. Κωστή Σιμιτζής ώστε να συζητήσουν την από κοινού δράση για την αποτελεσμα-
τικότερη αντιμετώπιση του παραεμπορίου. Ο κ. Αρσονιάδης πρότεινε πιο συγκεκριμένα τη δημιουργία συντονιστικού 
τηλεφωνικού κέντρου στη Δημοτική Αστυνομία, το οποίο θα δέχεται καταγγελίες για το παραεμπόριο και τη μαύρη ερ-
γασία (άσκηση επαγγέλματος χωρίς άδεια) και θα συντονίζει τις κινήσεις των υπεύθυνων ελεγκτικών υπηρεσιών, ανάλογα 
με την τοποθεσία ύπαρξης της παράνομης πράξης (Δημοτική Αστυνομία, Αστυνομικά τμήματα, Λιμενική Αστυνομία). 
Επίσης ο κ. Αρσονιάδης πρότεινε το συντονιστικό κέντρο που θα λειτουργεί στη Δημοτική Αστυνομία Καβάλας, να συ-
ντονίζει καταγγελίες από και σε όλο το Νομό Καβάλας. Να μπορεί δηλαδή ένας επαγγελματίας από την Ν. Πέραμο να κα-
ταγγείλει στο συντονιστικό κέντρο της Δημοτικής Αστυνομίας Καβάλας πράξη παράνομης δραστηριότητας και κατόπιν 
η Δημοτική Αστυνομία να καλεί το Αστυνομικό τμήμα της Ν. Περάμου ώστε να επιληφθεί επί του θέματος.

Η συγκεκριμένη δράση, η οποία βρήκε κατ’ αρχήν θετικό το Δήμαρχο Καβάλας, θα έχει πολύ έντονα διαφημιστικά 
χαρακτηριστικά με διανομή χιλιάδων εντύπων σε όλο το Νομό Καβάλας, στα οποία θα αναγράφονται οδηγίες για την εν 
λόγο δράση καθώς και το τηλέφωνο του συντονιστικού κέντρου καταγγελιών. Η διαφήμιση θα είναι τόσο έντονη ώστε 
ακόμη και ο υποψήφιος παράνομος να σκέφτεται επιτέλους σοβαρά ότι στο Νομό Καβάλας δεν μπορεί να παρανομήσει.

«Πρέπει επιτέλους αυτοί που παρανομούν να διώκονται και να τιμωρούνται, για να καταλάβουν όλοι οι υπο-
ψήφιοι παράνομοι ότι δεν χωράνε στο Νομό Καβάλας» ανέφερε ο κ. Αρσονιάδης και συμφώνησε με το Δήμαρχο 
Καβάλας να υπάρξει νέα συνάντηση και με τους Διευθυντές της Δημοτικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Καβάλας και της Λιμενικής Αστυνομίας ώστε να συντονιστεί η νέα δράση.

Τέλος σημειώνεται πως το «κυνήγι» του παραεμπορίου και της μαύρης εργασίας είναι συνεχώς στο στόχαστρο της 
διοίκησης της Ομοσπονδίας. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ΔΕΝ είμαστε ρατσιστές. Είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες 
για τους συνανθρώπους μας αλλά πρωτίστως για τις οικογένειές μας!!!

Στο χώρο του Επιμελητηρίου Καβάλας συναντήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 8 Δεκεμβρίου οι αιμοδοτικοί σύλλο-
γοι του νομού, ανταποκρινόμενοι στην πρωτοβουλία του Συλλόγου Αιμοδοτών «Απόστολος Μαρδύρης» περί συνενώ-
σεως των συναφών φορέων. Ο νέος φορέας που προτείνεται να δημιουργηθεί θα είναι η Ένωση Αιμοδοτικών Συλλόγων 
Ν. Καβάλας και σκοπό θα έχει την καλύτερη οργάνωση των αιμοληψιών, την καλύτερη σχέση με το Νοσοκομείο Καβάλας 
και γενικότερα την αποτελεσματικότερη προώθηση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης που εκ μέρους του Συλλόγου «Απόστολος Μαρδύρης» προωθεί την πρωτοβουλία, μας 
εξήγησε πως σε όλη την έκταση του νομού δραστηριοποιούνται 25 αιμοδοτικοί σύλλογοι και ανάλογες ομάδες. Καμία 
άρνηση δεν σημειώθηκε στην πρόταση συνένωσης και ύπαρξης μιας αιμοδοτικής ένωσης. Ίσως διότι τα μέλη των συλ-
λόγων κατανόησαν πως η ισχύς εν τη ενώσει θα βοηθήσει πολύ περισσότερο το σκοπό της εθελοντικής αιμοδοσίας. Οι 
μεν σύλλογοι θα συνεχίσουν τη δράση τους, ωστόσο θα έχουν την ενεργή στήριξη της ένωσης, ακόμη και σε επίπεδο 
οικονομικής βοήθειας. 

Στη συνάντηση της Τετάρτης έδωσε το παρόν ο νέος διοικητής του Νοσοκομείου Καβάλας Δημήτρης Παπαδό-
πουλος, ο οποίος ως γνωστό επί 20ετία είναι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού - Αιμοδοτικού Συλλόγου Ακροβουνίου. Το 
«προνόμιο» της διοικητικής θέσης του κ. Παπαδόπουλου θα είναι οι τάχιστες επιλύσεις των όποιων προβλημάτων θα 
προκύπτουν. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο ξανθιώτης αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Εθελοντών Αιμοδοτών, καθώς και ο πρόεδρος μίας αντίστοιχης ενώσεως που υπάρχει ήδη στο νομό Έβρου. Εκείνο που 
αποφασίστηκε στη διάρκεια της συναντήσεως ήταν η σύσταση μιας 5μελούς προσωρινής επιτροπής, η οποία θα εξε-
τάσει το εγχείρημα και ενόψει της επόμενης συναντήσεως θα προετοιμάσει, ολοκληρωμένη πρόταση για την ίδρυση 
της Ενώσης Αιμοδοτικών Συλλόγων. Η συνάντηση και η συζήτηση χαρακτηρίστηκε από τον Αντώνη Καραγιαννίδη ως 
εποικοδομητική κι άκρως χρήσιμη για όλα όσα προγραμματίζονται.  

Τζανίδης Ιωάννης             tzanidisjohn.blogspot.com

Οι φίλοι που ενίσχυσαν την επιτυχημένη 9η εθελοντική 
αιμοδοσία είναι:

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ - ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΑΝΕΡΓΟΣ
ΑΛΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΑΒΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΚΟΜΜΩΤΗΣ
ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ ΜΟΤ/ΤΩΝ
ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ
ΓΙΟΣΤ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΕΜΠ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΤΗΝΟΠΩΛΕΙΟ
ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΥΜ.ΕΠΙΧΕΙΡ
ΔΕΛΗΜΠΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΕΜΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ - ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΠΙΔ.ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

ΚΑΛΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΥΠΑΛ. ΔΕΗ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - ΨΙΛΙΚΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΙΡΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΕΛΓΙΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΔΙΟΤ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΥΡΜΟΥΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΥΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΡΑΣΙΜΙΡΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΚΩΤΣΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΛΑΪΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΑΝΤΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΖΑΧ/ΣΤΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ - ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΙΣΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΜΙΣΤΙΛΙΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ - ΑΝΕΡΓΟΣ
ΜΠΑΡΔΟΤΣΙ ΛΟΡΕΤΖΟ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΝΟΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΞΗΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΣΥΜΒ.ΕΠΙΧΕΙΡ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΕΜΠ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΙΒΛΙΟΘΕΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΠΙΠΛ.
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - ΑΓΡΟΤΗΣ/ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ - ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΙΔΙΩΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Ξ. ΚΑΡΠΟΙ
ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΥΠΑΛ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΕΡΓΟΣ
ΡΕΜΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΕΡΓ.ΕΛΕΥ.ΣΠΟΥΔ ΣΥΜ.ΕΠΙΧ
ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΜΕΣΙΤΗΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΣΑΡΗΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΝΘΩΠΟΛΗΣ
ΣΕΒΤΑΛΗ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΣΕΡΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΣΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΓΕΙΡΑΣ
ΣΟΓΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚ.
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΥΝΤ/ΧΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ
ΤΟΡΜΠΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΣΑΝΗΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΣΙΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΤΣΙΟΛΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΕΜΠΟΡΟΣ(ΕΠΙΔ.ΡΟΥΧΩΝ)
ΤΣΙΡΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ - ΙΔΙΟΤ.ΥΠΑΛ. ΠΩΛΗΤΡΙΑ
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΟΙΚΙΑΚΑ
ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΕΜΠΟΡΟΣ
ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΦΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΨΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ



Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise Europe Network  σας ενημερώ-
νει ότι, ο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική 
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύ-
γκλιση», ανακοινώνουν την έναρξη των νέων δράσεων κρατικών ενισχύσεων «digi-
content» και «digi-retail», οι οποίες απευθύνονται σε περισσότερες από 200.000 ελ-
ληνικές επιχειρήσεις. 

Οι δύο δράσεις αξιοποιούν πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013, συνολικού ύψους €120 
εκατ. ευρώ, προκειμένου να συνδράμουν σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικο-
νομίας που πλήττονται από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, με νέες ψηφιακές 
δυνατότητες. 

Η δράση «digi-content» αφορά στην ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και 
πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου, το οποίο αξιοποιείται εμπορικά. 
Απευθύνεται σε κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες (εκδόσεις βιβλίων, επιστη-
μονικών και Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις τύπου) 
καθώς και σε παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου, σε εταιρίες διαχείρισης έντυ-
που κλπ. Σκοπός της είναι να εμπλουτίσει το ελληνικό περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, 
ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή του διάθεση μέσα από πολλαπλά τεχνολογικά 
κανάλια (ψηφιακοί αναγνώστες βιβλίων, tablet pc, συσκευές κινητής επικοινωνίας). Η 
δράση διαθέτει συνολικά πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 20 εκατ. ευρώ για να 
ενισχύσει κατά 50% τεχνολογικές επενδύσεις σε ευρυζωνικό περιεχόμενο, συνολικού 
προϋπολογισμού €40 εκατ. ευρώ. 

Η δράση «digi-retail» αφορά στην «ψηφιακή ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού 
εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους διαχείρισης και τη μείωση 
του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης απο-
θήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και 
την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνο-
λογίας για την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα 
αποτελούν η υιοθέτηση ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρο-
νική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από 
κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, 
οι διαδραστικές οθόνες κ.α. Στο πλαίσιο της δράσης «digi-retail» θα διατεθούν πόροι 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 ύψους 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν κατά 50% 
τεχνολογικές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. ευρώ από επιχειρήσεις λιανικής.

Ξεφεύγοντας από την πεπατημένη, και οι δύο δράσεις χαρακτηρίζονται από μια 
σειρά καινοτομιών, που διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων των επιχειρήσεων. Χαρα-
κτηριστικά, απευθύνονται για πρώτη φορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, από τις 
πολύ μικρές (με μηδέν εργαζόμενους) μέχρι πολύ μεγάλες, ανεξαρτήτως προσωπι-
κού ή κύκλου εργασιών. Επιπρόσθετα, προβλέπουν επενδύσεις με σημαντικά αυξη-
μένους προϋπολογισμούς ώστε να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των επιχει-
ρήσεων, ενώ προβλέπουν αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης των επενδύσεων, που 
φθάνουν έως και 60% για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Οι δύο δράσεις υλοποιούνται από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η υποβολή των 
επενδυτικών προτάσεων των επιχειρήσεων γίνεται με πλήρως αυτοματοποιημένες 
ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων. Η δια-
δικασία αξιολόγησης είναι αυτόματη και συγκριτική, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων 
και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. 

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-content» θα διαρ-
κέσει από την 6η Δεκεμβρίου 2010 έως την 14η Ιανουαρίου 2011, ενώ στη δρά-
ση «digi-retail», από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό καθώς και οι Οδηγοί των δράσεων 
βρίσκονται διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ», στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.digitalaid.gr, καθώς και στις ηλεκτρονικές σελίδες 
της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού www.infosoc.gr και του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας www.mindev.gov.gr. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και τηλεφωνικά ατελώς στο 800 5000115 
(διαθέσιμη γραμμή από Δευτέρα 22/11/2010).

Οι εν λόγω δράσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» και συγ-
χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-
πτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους.

Παρουσίαση των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ: «digi-retail & digi-content» την 
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου  2011 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Επιμελητήριο Καβάλας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στο Επιμελητήριο Κα-
βάλας,  τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Ό. Καζιάνη (εσωτ. 2) και κα                                  
Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 5).
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Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) αποτελεί το κύριο εργαλείο χρημα-
τοδότησης της Έρευνας και Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης» ευχαριστεί 
θερμά τον κ. Βαφείδη Δημήτρη ιδιοκτήτη βιοτεχνίας χριστουγεννιάτικων ειδών για την 
προσφορά του σε χριστουγεννιάτικα είδη με τα οποία διακοσμίσαμε την βιτρίνα του γρα-
φείου μας.  Επίσης ευχαριστεί τους Διοικούντες του ΟΤΕ Καβάλας για την άμεση ανταπό-
κριση στο αίτημά μας για μετακίνηση ενός καφάου που εμπόδιζε.

Όσοι εθελοντές αιμοδότες θέλουν να αιμοδοτήσουν στο Νοσοκομείο Καβάλας μπο-
ρούν να το επισκέπτονται καθημερινά από 08:30 έως 13:30 και 18:00 έως 20:00 από 
Δευτέρα έως Παρασκευή και Σαββατοκύριακο από τις 10.00  έως τις 12.30. Να μη ξε-
χνάτε πάντα να γίνεται κατάθεση στο όνομα του Συλλόγου μας για να ενημερώνε-
τε  η καρτέλα σας.

θα έχει διάρκεια 7 ετών. Από πλευράς στόχων και περιεχομένου, αναμένεται να συνεχίσει 
πάνω στις δραστηριότητες του 6ου για τη δόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και 
να συνεχίσει τη συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης στην 
Ευρώπη.

Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός του 7ου ΠΠ, όπως διαμορφώθηκε με τη συμφωνία 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Συμβουλίου τον Ιούλιο 2006, ανέρχεται σε 50521 MEUR, μη 
συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού για τα έργα EURATOM. 

Το περιεχόμενο του 7ου ΠΠ διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας 
υπόψη τόσο απόψεις που διατυπώνονται από Ευρωπαϊκά όργανα, όπως το Κοινοβούλιο 
και τα Κράτη Μέλη, όσο και από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για την Ευρωπαϊκή 
έρευνα (ερευνητικοί οργανισμοί, βιομηχανία, κ.λπ.) και τις προτάσεις που προέκυψαν από 
τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες. Οι προτάσεις που έγιναν εξετάστηκαν επίσης 
σε βάθος και για τον πιθανό αντίκτυπό τους στην οικονομία και την κοινωνία στην Ευρώ-
πη.

Δομή
Το 7ο ΠΠ περιλαμβάνει τέσσερα προγράμματα: 
• Συνεργασία 
Διεξαγωγή διαφόρων ερευνητικών δράσεων, από έργα συνεργατικής έρευνας και ερευ-

νητικά δίκτυα ως τον συντονισμό εθνικών προγραμμάτων. Η διεθνής συνεργασία, δηλαδή 
η συνεργασία με τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ, είναι ενσωματωμένη στις δράσεις αυτές. Υπάρ-
χουν τέσσερα υπο-προγράμματα:

o Συνεργατική έρευνα, η οποία και αποτελεί το κύριο τμήμα της χρηματοδότησης της 
έρευνας

o Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες που θα δημιουργούνται, ανάλογα με τις ανά-
γκες και τις προτεραιότητες στη βάση των αποτελεσμάτων της εργασίας των Ευρωπαϊκών 
Τεχνολογικών Πλατφορμών

o Συντονισμός μη-κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων
o Διεθνής συνεργασία
• Ιδέες 
Υποστήριξη έρευνας αιχμής σε όλα τα επιστημονικά ή τεχνολογικά πεδία, συμπεριλαμ-

βανομένης της μηχανικής, των κοινωνικο-οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η 
δράση αυτή θα εποπτεύεται από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

• Ανθρώπινο δυναμικό 
Υποστήριξη - ποιοτικά και ποσοτικά - του ανθρώπινου δυναμικού στην έρευνα και τε-

χνολογία στην Ευρώπη μέσα από δράσεις Marie Curie.
• Ικανότητες 
Υποστήριξη ερευνητικών υποδομών, διεξαγωγή έρευνας προς όφελος ΜΜΕ (μικρομε-

σαίων επιχειρήσεων), για την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού Ευρωπαϊκών Περιφε-
ρειών, για τη σύγκλιση του ερευνητικού δυναμικού της διευρυμένης Ευρώπης και τη δό-
μηση μίας αποτελεσματικής και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής κοινωνίας της γνώσης.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα θα υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα ερ-
γασιών. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει ειδικό πρόγραμμα εργασιών για το JRC (μη πυρηνικές 
δραστηριότητες) και τη EURATOM.

Θεματικές περιοχές - εργαλεία
Στο πρόγραμμα “Συνεργασία” του 7ου ΠΠ έχουν προταθεί 9 θεματικές περιοχές:
1. Υγεία
2. Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία 
3. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
4. Νανοεπιστήμες, νατοτεχνολογία, υλικά και νέες μέθοδοι παραγωγής
5. Ενέργεια
6. Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική μεταβολή)
7. Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική
8. Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
9. Έρευνα για την Ασφάλεια και το Διάστημα
Στα πλαίσια της EURATOM περιλαμβάνεται ακόμα έρευνα για πυρηνική ενέργεια και για 

πυρηνική σύντηξη και προστασία από την ακτινοβολία.
Το πρόγραμμα “Συνεργασία” περιλαμβάνει τρείς τύπους έργων - εργαλεία: 
• Συνεργατικά Έργα (Collaborative Projects), τα οποία αποτελούν μετεξέλιξη των STREP 

και IP του 6ου ΠΠ και θα καλύπτουν από μικρές εστιασμένες ερευνητικές δράσεις μέχρι 
μεγάλα ολοκληρωμένα έργα

• Δίκτυα Αριστείας (Networks of Excellence), τα οποία - σε αντιστοιχία με ότι ίσχυε στο 
6ο ΠΠ - θα στοχεύουν στην μείωση του κατακερματισμού της έρευνας σε συγκεκριμένους 
τομείς μέσω της στενής συνεργασίας συναφών εξέχοντων οργανισμών

• Δράσεις Υποστήριξης και Συντονισμού (Coordination and Support Actions)

Προκήρυξη προγραμμάτων «digi-content» και «digi-retail»

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ευχαριστεί Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ενημερώνει


