
Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο 
η 9η εθελοντική αιμοδοσία

Η 9η Εθελοντική αιμοδοσία 
του Συλλόγου Αιμοδοτών 
του Επιμελητηρίου Καβά-
λας αποτελεί σταθμό για την 
συνέχεια του Συλλόγου μας. 
Πλήθος παλαιών και κυρίως  
νέων αιμοδοτών συνέρεε επί 
δύο συνεχείς ημέρες στον 
πρώτο όροφο του Επιμε-
λητηρίου, αποδεικνύοντας 
για ακόμα μία φορά πως ο 
Καβαλιώτης είναι αρκετά 
ευαισθητοποιημένος με το 
συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζει 
πολύ καλά ότι πρόκειται για 
μία πράξη αγάπης και προ-
σφοράς προς τον συνάνθρω-
πό του, στηρίζοντας κάθε τι 
γνήσιο και αληθινό.  Η αιμο-
δοσία αυτή, δεν το κρύβουμε, 
ήταν μία έκπληξη για όλους 
εμάς, τους ανθρώπους του 
Δ.Σ., γιατί ξεπεράσαμε και 
τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Ο 
επόμενος στόχος που βάλα-
με ήδη είναι ακόμα πιο μεγά-
λος και είμαστε σίγουροι ότι 
τον Μάιο πάλι θα γράφουμε, 
μέσα από το φιλόξενο βήμα 
που μας παραχωρούν, ότι τα 

καταφέραμε, πάντα με την 
δική σας συμμετοχή. Είναι 
πολύ σημαντικό να καταλά-
βετε όλοι οι επαγγελματίες 
και οι φίλοι του Συλλόγου, 
ότι χωρίς την παρουσία σας 
εμείς δεν θα είχαμε κανένα 
ρόλο να επιτελέσουμε. Σας 
ευχαριστούμε θερμά από την 
καρδιά μας για την συμμετο-
χή σας στην 9η εθελοντική 

αιμοδοσία. 
Επίσης να ευχαριστήσουμε 
για την συμμετοχή τους:
Tους Σαμαρείτες του Ερυ-
θρού Σταυρού,την Λέσχη 
Φιλάθλων Καβάλας, την 
Ένωση Καταναλωτών Κα-
βάλας, τον Οδοντιατρικό 
Σύλλογο Καβάλας το ερ-
γαστήριο ζαχ/κής Ναζίδης 
Γρηγόρης και ΣΙΑ Ο.Ε. το 

Σωματείο Ξυλουργών για 
την μαζική προσέλευση σε 
όλες τις αιμοδοσίες, το νο-
σηλευτικό και ιατρικό προ-
σωπικό του Νοσοκομείου 
Καβάλας 
καθώς και όλους όσους μας 
τίμησαν με την παρουσία 
τους.  

Το ταξίδι μόλις άρχισε.
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Στο στόχαστρο 

ο Αντικαπνιστικός Νόμος 
σελ. 3

ΝΕΑ ΣΤΗΛΗ
Οι επιχειρηματίες λένε…
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Σύντομη ήταν η συνεδρίαση που πραγματοποίησε η διοίκη-
ση του Επιμελητηρίου Καβάλας το απόγευμα της Πέμπτης 
14 Οκτωβρίου με περιορισμένα θέματα στην ημερήσια δι-
άταξη. 

Μεταξύ αυτών ορίστηκαν τα μέλη για τη συγκρότηση της 
εκλογικής επιτροπής, αφού η ημερομηνία διεξαγωγής των 
επιμελητηριακών εκλογών τοποθετείται στο διάστημα από 
15 Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2011.  
Κατόπιν της αποφάσεως που είχε λάβει η διοίκηση για την 
ύπαρξη δύο νέων τμημάτων, τη δημιουργία του τουριστικού 
τμήματος και την επαναφορά του βιομηχανικού τμήματος, 
ορίστηκε και ο καταμερισμός των νέων εδρών του συμβουλί-
ου. Συγκεκριμένα από τα 21 μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 
τα 6 θα προέρχονται από το εμπορικό τμήμα, τα 6 από το 
τμήμα μεταποίησης, τα 5 από το τμήμα παροχής υπηρεσιών, 
τα 2 από το τουριστικό και τα υπόλοιπα 2 από το βιομηχανικό 
τμήμα. Να σημειωθεί ότι τα 750 μέλη του Επιμελητηρίου που 
θα αποτελέσουν το τουριστικό τμήμα, δραστηριοποιούνται 
ως ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, ως τουριστικοί πρά-
κτορες και ως ιδιοκτήτες ταξιδιωτικών γραφείων. Αυτά τα 750 
μέλη σήμερα ανήκουν στο τμήμα παροχής υπηρεσιών. 
Για την μίσθωση του ισογείου χώρου στο κτίριο του Επιμελη-

Μηνιαία συνεδρίαση του Επιμελητηρίου
τηρίου, από όπου αποχωρεί η Τράπεζα Πειραιώς, συζήτησαν 
επίσης τα μέλη της διοίκησης. Ο πρόεδρος Άγγελος Τσα-
τσούλης ενημέρωσε το σώμα για την απαίτηση παράδοσης 
του χώρου υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή η διοίκηση 
ζήτησε να απομακρυνθεί από το υπόγειο με έξοδα της τράπε-
ζας το τεράστιο μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, ενώ θα πρέπει να 
απομακρυνθούν επίσης οι ψευδοροφές και τα κλιματιστικά 
μηχανήματα. Η διοίκηση συμβουλεύθηκε μηχανικό, προκει-
μένου να θέσει τα αιτήματα μεταφοράς στην τράπεζα. 
Ο χώρος που θα αδειάσει αποτελείται από 272 τ.μ. στο ισόγειο 
και 165 τ.μ. στο υπόγειο. Η απόφαση που έλαβαν τα μέλη 
αφορά στην ενοικίαση του χώρου για ένα τρίμηνο, κατά πάσα 
πιθανότητα σε επιχείρηση εποχιακών ειδών. Η μίσθωση θα 
γίνει μέσω πλειοδοτικού διαγωνισμού και ως τιμή εκκίνησης 
ορίστηκε το ποσό των 3.000 ευρώ ανά μήνα. Όταν λήξει 
η τρίμηνη διάρκεια και με δεδομένο ότι το επιμελητηριακό 
κτίριο θα ανακατασκευαστεί,  θα ακολουθήσει προκήρυξη για 
μακροχρόνια μίσθωση. Στη διαδικασία δε θα συμμετέχουν 
ιδιώτες αλλά μόνο τράπεζες, δημόσιοι οργανισμοί κι εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας. 
Στη διάρκεια της συνεδρίασης ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη 
και για το ζήτημα που υφίσταται μεταξύ του Οργανισμού 
Λιμένος Καβάλας και του δήμου Καβάλας, σχετικά με την 
καταπατημένη δημοτική έκταση στην περιοχή του λιμανιού. 
Ο κ. Τσατσούλης διευκρίνισε ότι για το καταπατημένο τμήμα 
επιδικάστηκε υπέρ του δήμου αποζημίωση ύψους 1.500.000 
ευρώ. 
Ο κ. Τσατσούλης θύμισε τον αγώνα που δόθηκε για ένα 
μεγάλο λιμάνι, του οποίου η έκταση δε θα πρέπει επ' ουδενί 
να μειωθεί από τα 350 στα 300 στρέμματα. Εκείνο που απο-
φασίστηκε στη συνεδρίαση της διοίκησης του ΟΛΚ, όπου 
μετέχει και το Επιμελητήριο, ήταν να ενημερωθεί το δημόσιο 
για την αδυναμία πληρωμής εκ μέρους του ΟΛΚ του ποσού 
της αποζημίωσης, προκειμένου τα χρήματα να καταβληθούν 
από το ελληνικό δημόσιο. Οι εμπλεκόμενοι φορείς τελούν εν 
αναμονή της κυβερνητικής απάντησης.     
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Το Επιμελητήριο 
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«Ταυτότητα Πόλης»
σελ.2



«Ταυτότητα Πόλης»Συνέχεια της πρωτοβουλίας για τη δημιουρ-
γία «δικτύωσης» μεταξύ των πόλεων που 
συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια προκει-
μένου να αποκτήσουν ξεχωριστή ταυτότητα, 
αποτέλεσε και η συνάντηση μεταξύ των ομά-
δων εργασίας των τριών πόλεων που έχουν 
υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καβάλας τον Οκτώβριο, αφού προ-
ηγήθηκαν και ανάλογες συναντήσεις στους 
Δήμους Ηρακλείου και Βόλου, οι οποίες μαζί 
με την Καβάλα αποτελούν τη συνεργαζόμενη 
ομάδα. 
Απώτερος στόχος της κοινής προσπάθειας 
είναι να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις οι 
οποίες θα προσδώσουν μια ιδιαίτερη ταυ-
τότητα στις συμμετέχουσες πόλεις, έτσι ώστε 
να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις που θα τις 
καταστήσουν «βασικούς τουριστικούς προ-
ορισμούς». 
Στην πρόσφατη συνάντηση που φιλοξενή-
θηκε στην πόλη της Καβάλας συμμετείχαν 
εκτός των εκπροσώπων των τριών πόλεων 
και εκπρόσωποι τοπικών φορέων όπως του 
Επιμελητηρίου, του Οργανισμού Λιμένα Κα-
βάλας, του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
του Συλλόγου ξενοδόχων και της Δημοτικής 
Επιχείρησης «Δημωφέλεια». Χαιρετίζοντας 
την πρωτοβουλία και την συνάντηση ο Δή-
μαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής ανέφερε: 
«Αυτή η πρωτοβουλία των τριών Δήμων 
είναι πρωτοποριακή. Μακάρι μελλοντικά 
να προστεθούν στην προσπάθεια κι άλλες 
πόλεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε 
τουρισμό υψηλών απαιτήσεων, με σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον. Εύχομαι καλή επι-
τυχία στη συνάντηση». 
Την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής ώστε να 
καταστεί η Καβάλα «βασικός τουριστικός 

προορισμός για όλη τη διάρκεια του έτους», 
τόνισε για μία ακόμη φορά ο Αντιδήμαρχος 
Επικοινωνίας Χριστόδουλος Μιχαλάκης, ο 
οποίος είχε και την ευθύνη συντονισμού της 
συζήτησης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο 
Αντιδήμαρχος: «για να επιτευχθεί ο στόχος 
χρειάζονται στρατηγική, πόροι, έργα και 

μία ταυτότητα πόλης». 
«Η Καβάλα είναι ένα καλά κρυμμένο του-
ριστικό κεφάλαιο της ηπειρωτικής χώρας. 
Ήρθε η ώρα, το κρυμμένο αυτό μυστικό να 
αποκαλυφθεί. Σαν την πόλη της Καβάλας 
υπάρχουν χιλιάδες τουριστικοί προορισμοί, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Στο στόχαστρο ο 
αντικαπνιστικός νόμος 

Στην αντεπίθεση πέρασαν οι καφεζυθοπώ-
λες και τα καταστήματα εστίασης του νομού 
Καβάλας, καθώς μετά τη Γενική Συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο, 
λήφθηκαν μία σειρά αποφάσεων που θα 
αναδείξουν το πρόβλημα το οποίο δημι-
ουργήθηκε εξαιτίας του αντικαπνιστικού 
νόμου. 

Οι επαγγελματίες αποφάσισαν τη δρομολό-
γηση συλλογής υπογραφών των μελών του 
συλλόγου, έτσι ώστε να διαθέτουν μία ισχυρή 
φωνή προς τις ελεγκτικές αρχές. Γι’ αυτό το 
λόγο αποφασίστηκε να συσταθούν ειδικές 
επιτροπές συλλογής των υπογραφών. Πα-
ράλληλα, θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του 
σωματείου ένα βιβλίο, στο οποίο οι πελάτες 
θα μπορούν να εκφράζουν τα παράπονα τους. 
Επίσης θα εκδοθεί ένα ψήφισμα διαμαρτυ-
ρίας, το οποίο θα σταλεί στο υπουργείο και 
θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Υγείας Μιχάλη Τιμοσίδη. Τέλος, αποφασίστη-
κε στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί κάποια 
παράβαση, όλα τα μέλη του σωματείου να 
παραδώσουν τα κλειδιά τους στην υπηρε-
σία που επέβαλε το πρόστιμο σε ένδειξη 
διαμαρτυρίας. Στη Γενική Συνέλευση, πα-
ραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος 
για τη Δημοτική Αστυνομία Χριστόδουλος 
Μιχαλάκης και ο οικονομικός επόπτης του 
Επιμελητηρίου Γιάννης Παναγιωτίδης. Ο 
αντιδήμαρχος, τόνισε ότι ο δήμος θα σταθεί 
στο πλευρό των επαγγελματιών και σημείωσε 
ότι θα πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι, καθώς 
τα περισσότερα προβλήματα δημιουργούνται 
από τις εκατέρωθεν καταγγελίες μεταξύ των 
καταστηματαρχών. «Εφόσον γίνει μία καταγ-
γελία, ο υπάλληλος οφείλει να διενεργήσει 
τον έλεγχο, διότι υπάρχει κίνδυνος να κατη-
γορηθεί για παράβαση καθήκοντος», τόνισε 
ο Χριστόδουλος Μιχαλάκης. 
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και τα λόγια του 
Γιάννη Παναγιωτίδη, ο οποίος δήλωσε ότι το 
Επιμελητήριο θα ανταποκριθεί σε όποια βοή-
θεια του ζητηθεί από τους επαγγελματίες. 
Ο Πρόεδρος του Σωματείου Καφεζυθοπω-
λών Παναγιώτης Βασιλούδης, αναφέρθη-
κε στις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε 
πανελλαδικό επίπεδο και επανέλαβε ότι ζη-
τάνε την αναστολή εφαρμογής του νόμου 
και στη συνέχεια την τροποποίηση του, έτσι 
ώστε να ανακουφιστεί ο κλάδος. «Θα πρέπει 
να καταλάβουν οι αρμόδιοι ότι ο κλάδος 
μας αντιπροσωπεύει 30.000 επιχειρήσεις 
σε όλη την χώρα και απασχολεί περίπου 
600.000 υπαλλήλους. Φανταστείτε που θα 
φτάσει το ποσοστό της ανεργίας στην πε-
ρίπτωση που ξεκινήσει το μαζικό κλείσιμο 
των επιχειρήσεων», δήλωσε ο κ. Βασιλού-
δης, προτρέποντας τους συναδέλφους του, 
να ακολουθήσουν ενωμένοι το παράδειγμα 
άλλων πόλεων, που έχουν καταφέρει την 
παύση των ελέγχων. Από την πλευρά του 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Καταστημάτων 
Εστίασης Μάκης Κωνσταντινίδης, υποστή-

Οι επιχειρηματίες λένε….
Μήπως φταίμε κι εμείς; 

Η διεκπεραίωση διοικητικής υπηρεσίας με υπερβολική προσήλωση στους τύπους και 
με αδιαφορία για την ουσία. Αυτή είναι η ερμηνεία της σημασίας της λέξης γραφειο-
κρατία που βρίσκει κανείς στα λεξικά. Αυτό όμως που συναντά στην καθημερινότητά 
του είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι ένα απύθμενο πηγάδι που απειλεί να καταπιεί 
οποιονδήποτε μπλεχθεί στα γρανάζια της. Δεν υπάρχει επαγγελματίας αλλά και απλός 
πολίτης που να μην έχει ταλαιπωρηθεί, που να μην έχει αγανακτήσει, που να μην 
έχει θυμώσει. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παλεύει να αποδείξει το αυτονόητο, 
αγωνίζεται να διεκπεραιώσει μια απλή υπόθεσή του και αναλώνει τον πολύτιμο χρόνο 
του σ’ ένα ατελείωτο 
«πήγαινε-έλα». Ξοδεύει άπειρες εργατοώρες μπροστά σ’ ένα γκισέ ή ένα γραφείο. Ώρες 
πολύτιμες, τις οποίες θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε για ανάπτυξη, για δημιουργία, 
για προγραμματισμό. Ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στη δίνη της οικονομικής κρίσης, 
όπου η χρεοκοπία απειλεί ολοένα και περισσότερους. 
Καθημερινά συντελούνται γύρω μας ραγδαίες εξελίξεις, αλλάζουν δραματικά τα πάντα 
και όμως η γραφειοκρατία παραμένει μια παγωμένη κατάσταση. Όμως και εμείς δεν 
είμαστε άμοιροι ευθυνών. Έχουμε μερίδιο ευθύνης, διότι ανεχόμαστε αυτή την αισχρή 
κατάσταση , διότι, δεν αντιδρούμε, διότι δεν κάνουμε κάτι για να σπάσουμε αυτό το 
απόστημα. Γιατί με λόγια, ευχολόγια, κρίσεις και επικρίσεις δεν επιλύονται δυστυχώς τα 
προβλήματα. Χρειάζονται πιο δυναμικές παρεμβάσεις. Φυσικά υπάρχει και ο επιχειρη-
ματίας ο οποίος γνωρίζοντας τι θα υποστεί αν ακολουθήσει την πεπατημένη, επιλέγει 
το δρόμο του χρηματισμού του «συστήματος» και περνά με συνοπτικές διαδικασίες 
στην επίλυση του θέματος του.
Και δυστυχώς όλο και περισσότεροι οδηγούνται σ’ αυτή τη μέθοδο διεκπεραίωσης των 
υποθέσεών τους υποκύπτοντας στο σάπιο κατεστημένο. 
Ας αναλογιστούμε όμως που οδηγεί αυτή η κατάσταση; Στο απόλυτο χάος. Δεν έχουμε 
καταλάβει ίσως ότι δεν χρωστάμε σ΄ αυτούς που πληρώνονται για να μας παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους και άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους πληρώνουμε γρηγορόσημο . 
Βέβαια ίσως κάποια στιγμή να αποφασίσουν να το νομιμοποιήσουν και έτσι να μπορούν 
να το φορολογούν. Οπότε θα έχεις τη δυνατότητα να επιλέγεις ανά περίπτωση, π.χ. 
θέλεις άδεια κατασκευής οικίας σε έξι μήνες, κόψε γρηγορόσημο των 5000 €, σε πέντε 
μήνες, των 6.000€, σε τέσσερις μήνες, των 7,000 € κ.ο.κ. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν 
κάποια μέρα το δούμε να συμβαίνει κι αυτό. Δεν θα ήταν άλλωστε το πρώτο παράλογο 
που χρίζεται λογικό σε αυτή τη χώρα. 
Κάτι ακούγεται για μία ομάδα πολιτών ότι ετοιμάζει «παρέμβαση-χτύπημα» κατά της 
γραφειοκρατίας. Ας ελπίσουμε κάτι καλό να βγει από αυτή την προσπάθεια γιατί είναι 
βέβαιο ότι αν εξακολουθούμε να αδρανούμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αντιθέτως 
αν συστρατευτούμε, αν προσπαθήσουμε συλλογικά, αν ορθώσουμε το ανάστημά μας, 
έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και 
μαζί όλα τα σαθρά συνακόλουθά της.
Καραγιαννίδης  Αντώνης

Ενοίκια

Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες καταστημάτων που είναι 
αγύριστα μυαλά και δεν δέχονται την παραμικρή μείωση ενοικίου στο «παλάτι» που 
έχουν στην κατοχή τους. Δηλαδή σε ένα μικρό και μίζερο κατάστημα που με κόπο 
ανέστησε ο ενοικιαστής σε αξιοπρόσεκτο κατάστημα.
Μία απλή εμπορική σκέψη (μπας και καταλάβουν κάποιοι):
Έστω ότι ένα μαγαζί νοικιάζεται 2500 € τον μήνα.
Ο ενοικιαστής ζητάει μείωση 20%
Εξετάζουμε δύο εκδοχές:
1. Ο ιδιοκτήτης δέχεται και το ενοίκιο διαμορφώνεται στα 2000 €.
2. Ο ιδιοκτήτης δεν το δέχεται, ο ενοικιαστής αποχωρεί και το μαγαζί παραμένει άδειο 
για ένα χρόνο. (Τουλάχιστον)
Μετά από ένα χρόνο ακριβώς νοικιάζεται πάλι στα 2500 €.
Ξέρετε πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να ισοφαρίσει τις απώλειες που είχε ο 
ιδιοκτήτης το ένα έτος που δεν έπαιρνε ενοίκια;
Πάνω από 5 χρόνια!
Ας το εξετάσουμε και αριθμητικά:
1) 5 Χ 12 Χ 2000 = 120.000 €
2) 4 Χ 12 Χ 2500 = 120.000 €
Συμπέρασμα: και οι δύο είναι χαμένοι στη δεύτερη περίπτωση.
Ο ιδιοκτήτης όπως αποδείξαμε πριν.
Ο ενοικιαστής γιατί αναγκάστηκε να φύγει και να υποστεί τα έξοδα μετεγκατάστα-
σης.
Αλλά η μη εμπορική σκέψη των ιδιοκτητών είναι πέραν από κάθε λογική.
Υ.Γ.
Αγαπητοί ιδιοκτήτες μη σταθείτε στον ένα χρόνο που θα είναι άδειο το κατάστημα στο 
παράδειγμα. Η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκληρή: πολύ απλά ότι ξενοικιάζεται 
δεν ξανανοικιάζεται.
Παναγιώτης Κυριακίδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οσοι επιχειρηματίες επιθυμούν, μπορούν να στέλνουν το δικό τους προ-
σωπικό άρθρο στο Επιμελητήριο Καβάλας έως και τις 15 του μήνα για να δημοσιεύεται 
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Εκδότης-Διευθυντής:
Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.
(υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο)

Επιμέλεια Εντύπου: 
Βούλα Θασίτου - Δεληγιάννη

Ιδιοκτησία
Επιμελητήριο Καβάλας

Συντακτική επιτροπή:

Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.

Ελένη Γαρυφάλλου, Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μάρκος Δέμπας, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Βασίλειος Λεμονίδης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.

Γιάννης Παναγιωτίδης, Οικονομικός Επόπτης

Διεύθυνση Επιμελητήριου:

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα

Τηλ. 2510 223.325, Fax: 2510 835 946

e-mail:info@chamberofkavala.gr

www.chamberofkavala.gr
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Οι τουρίστες έχουν αλλάξει. Έχουν μεγα-
λύτερες απαιτήσεις σήμερα. Πρέπει να μά-
θουμε, καταρχάς, ποια είναι η άποψη τους 
για την πόλη μας και για τις άλλες δύο 
πόλεις. Να μάθουμε δηλαδή τι τους άρεσε 
και τι όχι, μετά την επίσκεψη τους σ’ αυ-
τές. Οι τρεις πόλεις πρέπει να αναπτύξουν 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα για να 
καταφέρουν να προσελκύσουν επισκέπτες. 
Η Καβάλα δεν έχει σήμερα σταθερό σημείο 
αναφοράς. Το κυριότερο όμως είναι, ότι 
πρέπει να γίνει λειτουργική πόλη. Υπάρ-
χουν οι δυνατότητες να γίνει τουριστικός 
προορισμός, αλλά πρέπει να τις αξιοποιή-
σουμε. Έχουμε ένα καλό προϊόν και πρέπει 
να βρούμε τον τρόπο να το προωθήσουμε», 
ανέφερε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας Άγγελος Τσατσούλης κατά τη διάρ-
κεια της τοποθέτησης του. 
Με την άποψη αυτή φάνηκαν να συμφωνούν 
σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φο-
ρέων της πόλης, ενώ χαρακτηριστική ήταν η 
τοποθέτηση του Προέδρου των ξενοδόχων 
του νομού Απόστολου Αθιανά, ο οποίος είπε 
πως: «Η Καβάλα μπορεί να γίνει τουριστι-
κός προορισμός των Βαλκανίων, όπως ήταν 
έως το τέλος της δεκαετίας του ‘70, μέσα 
σε μία πενταετία. Έχουμε ποιοτικές, αλλά 
όχι ποσοτικές υποδομές». 
Ενδιαφέρον επίσης είχαν οι τοποθετήσεις των 
εκπροσώπων των δύο άλλων πόλεων κατά 
την διάρκεια της συνάντησης. «Το κλειδί της 
επιτυχίας είναι, να ευχαριστηθούν πρώτα οι 
κάτοικοι των τριών πόλεων για την εικόνα 
τους και στη συνέχεια, να μεταδώσουν αυτή 
την ικανοποίηση στους επισκέπτες. Δεν εί-
ναι οι προτάσεις μας η καινοτομία. Η καινο-
τομία είναι η συνεργασία και η υλοποίηση 
των προτάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο προϊστάμενος Πληροφορικής του Δήμου 
Ηρακλείου Κωστής Μοχιανάκης.

Η άποψη του Επιμελητηρίου 

ριξε ότι αν είναι ενωμένοι θα μπορέσουν να 
πείσουν το υπουργείο και την κυβέρνηση για 
το δίκαιο των αιτημάτων τους. «Δυστυχώς 
αυτός ο νόμος ήταν η ταφόπλακα για τον 
κλάδο μας», είπε χαρακτηριστικά. 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Στη γενική συνέλευση των επαγγελματιών 
που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου παραβρέθηκε και ο Γιάννης 
Παναγιωτίδης, οικονομικός επόπτης της δι-
οίκησης του επιχειρηματικού φορέα. Ο κ. Πα-
ναγιωτίδης μετέφερε την άποψη του Επιμε-
λητηρίου, το οποίο δεν εισέρχεται στην ουσία 
της νομοθεσίας, αλλά ζητά την αναγνώριση 
διετούς παρατάσεως κυριότερα εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσεως. Η επιβολή του αντικα-
πνιστικού νόμου λειτουργεί ως ανασταλτικός 
παράγοντας στην επιχειρηματικότητα και θα 
πρέπει να ανασταλεί, μέχρι τουλάχιστον να 
ανακάμψει ο επαγγελματικός κλάδος από την 
κρίση. Παραινέσεις προς την ίδια κατεύθυνση 
δρομολόγησε και η Κεντρική Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Ο Γιάννης Παναγιωτίδης εξέφρασε την ελ-
πίδα ότι οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των 
επαγγελματιών, στις οποίες εντάσσονται και 
οι ενέργειες των τοπικών σωματείων, αλλά 
και η ευτυχής συγκυρία της παρουσίας του 
Μιχάλη Τιμοσίδη ως Υφυπουργού Υγείας, 
θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο 
οικονομικός επόπτης του Επιμελητηρίου χα-
ρακτήρισε ως ικανοποιητική την προσέλευ-
ση των επαγγελματιών, αν και προσωπικά 
εκτίμησε πως θα έπρεπε να είχαν προσέλθει 
περισσότερα άτομα στη γενική συνέλευση. 
Ενώ για το «τελεσίγραφο» που έδωσαν οι 
επαγγελματίες προς την αρμόδια υπηρεσία 
περί παράδοσης των κλειδιών, ο κ. Παναγιω-
τίδης θεώρησε πως εάν χρειαστεί πράγματι 
θα δρομολογηθούν αντιδράσεις. Ακόμη και 
κλείσιμο των καταστημάτων, κάτι που είχε 
επαναληφθεί και κατά το παρελθόν, όταν οι 
επαγγελματίες βρέθηκαν «θύματα» αλλεπάλ-
ληλων αστυνομικών ελέγχων. 
Ο Γιάννης Παναγιωτίδης διαπίστωσε και 
προσωπικά ότι ο συνδυασμός του αντικα-
πνιστικού νόμου και η οικονομική κρίση στέ-
κονται οι αιτίες για τα άδεια καταστήματα 
της Καβάλας. Οι καπνιστές εκφράζουν το 
αναφαίρετο δικαίωμά τους να ξεφύγουν από 
το άγχος της καθημερινότητας πίνοντας ένα 
φλιτζάνι καφέ ή πίνοντας ένα ποτό και καπνί-
ζοντας ένα τσιγάρο. Όταν αυτό απαγορεύεται 
τότε και οι καπνιστές αποφεύγουν τις εξό-
δους. Εξάλλου, σε αρκετές χώρες της Ευρώ-
πης εδώ και χρόνια εφαρμόζεται μεν ο νόμος, 
αλλά υπάρχουν και τα ανάλογα καταστήματά 
είτε οι κατάλληλοι χώροι, προκειμένου να 
εξυπηρετούνται και οι καπνιστές. Σύμφωνα 
με τη άποψη του κ. Παναγιωτίδη πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες 
που επικρατούν σε κάθε χώρα, καθώς και οι 
επικρατούσες χρονικές συγκυρίες.  

Το Επιμελητήριο στην Τούζλα 
Εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Καβάλας 
με επικεφαλής τον Πρόεδρο, Άγγελο Τσα-
τσούλη, βρέθηκαν εντός του Οκτώβρη στην 
παραλία Οφρυνίου, όπου δραστηριοποιήθηκε 
εκ νέου ο Σύλλογος Επαγγελματιών, τα μέλη 
του οποίου ζήτησαν  άμεση ενημέρωση και 
υποστήριξη από την διοίκηση του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας. 
Ο Άγγελος Τσατσούλης, ο Μάρκος Δέμπας, 
ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο Αλέξανδρος 

Συσπείρωση τοπικών φορέων της αγοράς 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας  Άγγελος Τσα-
τσούλης, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατο-
λικής Μακεδονίας Λευτέρης Καλταπανίδης, ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Χρήστος Ηλιάδης και ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών 
Νομού Καβάλας Παναγιώτης Αρσονιάδης, παραχώρησαν 
κοινή συνέντευξη τύπου την Τρίτη 26 Οκτωβρίου με θέμα «Τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές επιχειρήσεις».
Οι φορείς της αγοράς αποφάσισαν να ενωθούν, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν καλύτερα τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η αγορά. Συμφώνησαν να απευθύνουν κοινή επιστολή 
προς τους Βουλευτές, από τους οποίους θα επιδιώξουν τον 
προγραμματισμό ενός ταξιδιού στην Αθήνα, ώστε να τεθούν 
υπόψη των αρμόδιων Υπουργείων τα προβλήματα της τοπι-
κής οικονομίας.Σε πολλές περιπτώσεις τα προβλήματα που 
επισημάνθηκαν είναι κοινά για όλη την Ελλάδα. Υφίστανται 
όμως και σοβαρά τοπικά ζητήματα για τα οποία υπάρχουν και 
πρόσφατες υποσχέσεις περί τακτοποίησής τους, υποσχέσεις 
που ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν. 
Στην έναρξη της συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Άγγελος Τσατσούλης, παρέδωσε δύο γραφομηχανές 
τύπου Braille στο Σύνδεσμο Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης. Πρόκειται για δύο ειδικές γραφομηχανές προς 
χρήση των ατόμων με προβλήματα όρασης που αγοράστηκαν 
προς όφελος του Συνδέσμου Τυφλών με δαπάνη του Επιμε-
λητηρίου. Τις γραφομηχανές παρέλαβε και ευχαρίστησε τον 
Άγγελο Τσατσούλη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τυφλών 
Ανατολικής Μακεδονίας Σμάραγδος Κρομμύδας.

Οθωναίος, επισκέφθηκαν την παραλία Οφρυ-
νίου προκειμένου να ενισχύσουν την προ-
σπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. 
Η ενημέρωση αφορούσε μία πολύ μεγάλη 
γκάμα θεμάτων, μεταξύ αυτών τα οργανωτικά 
θέματα ώστε να λειτουργήσει σωστά ο Σύλ-
λογος Επαγγελματιών Τούζλας, έως και τη 
νέα Νομοθεσία για το κάπνισμα, όπως επίσης 
και τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε και οι 
επαγγελματίες της Τούζλας να αξιοποιήσουν 

ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ.
Παρόμοιες πρωτοβουλίες ανακύπτουν συνε-
χώς σε διάφορα σημεία του Νομού Καβάλας, 
καθώς οι επαγγελματίες οργανώνονται ακόμη 
και σε μέρη όπου δεν υπήρχε σωματείο ή σύλ-

λογος. Το Επιμελητήριο υποστηρίζει αυτές τις 
πρωτοβουλίες, αφού επιθυμεί τα μέλη του να 
είναι οργανωμένα, αφού μόνο έτσι διεκδικούν 
και πετυχαίνουν τους στόχους που θέτουν.

Μετά την συγκινητική και σημαντική αυτή χειρονομία ο κ. 
Τσατσούλης μπήκε στην ουσία των θεμάτων. Επανέλαβε κάτι 
που είχε πει και στην Έκθεση του Επιμελητηρίου τον Σεπτέμ-
βριο, ότι οι τοπικές επιχειρήσεις εκπέμπουν σήμα κινδύνου. 
«Φοβόμαστε ότι το 2011 πολύ δύσκολα θα τα βγάλουμε 
πέρα», είπε ο κ. Τσατσούλης, ο οποίος κατηγόρησε τις τράπε-
ζες για μία κατάσταση εκτός ελέγχου αφού κάνουν ότι θέλουν 
σε σχέση με τους ιδΙώτες χωρίς να υπάρχουν συνέπειες. «Δεν 
πάει άλλο», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσατσούλης, ο οποίος 
μίλησε για παπαγαλάκια που πιπιλίζουν την καραμέλα της 
φοροδιαφυγής. Από τη μία επικρατεί ατιμωρησία με ευθύ-
νη του Κράτους και από την άλλη, όσοι φοροδιαφεύγουν 
δεν είναι η πλειοψηφία των επιχειρηματιών της χώρας. Ο κ. 
Τσατσούλης είπε ότι δεν λειτουργούν τα προγράμματα του 
ΤΕΜΠΜΕ, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ από την επιδότηση 
εργασίας 12%, ενώ παραμένουν σε εκκρεμότητα οι ρυθμίσεις 
των παλαιότερων δανείων. Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε 
και ο Λευτέρης Καλταπανίδης, ο οποίος δήλωσε ότι «οι τοπι-
κές επιχειρήσεις βρίσκονται στην εντατική». Αναρωτήθηκε 
γιατί δεν υλοποιείται ο συμψηφισμός, σε περιπτώσεις όπου 
επιχειρήσεις χρωστούν χρήματα αλλά και το αντίστροφο. 
Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά λόγια και καθυστερήσεις και 
ότι δεν απομένει πλέον χρόνος για τους ντόπιους επιχειρημα-
τίες. Μίλησε για ρυθμίσεις ανώφελες, για τεράστια επιτόκια 
σε δάνεια τραπεζών, οι οποίες τελικά μοιάζουν να θέλουν 
την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
εισπράξουν την εγγύηση από το Κράτος. «Δεν αντέχουμε 
άλλο αφού το κράτος των Αθηνών σιωπά», κατέληξε ο κ. 

Καλταπανίδης.
Ο Χρήστος Ηλιάδης εξήγησε ότι η κοινή συνέντευξη τύπου 
είχε σα στόχο της να δείξει πως οι φορείς της αγοράς είναι 
ενωμένοι. Μετέφερε πρόσφατη πληροφορία από την Ξάνθη, 
όπου ο κ. Ξυνίδης υποσχέθηκε άμεση πληρωμή του 12% με 
ποσό 17 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό όμως που προωθήθηκε 
στον ΟΑΕΔ για τους πέντε Νομούς της Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης.Για τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από 
το 12% είπε, ότι αυτό γίνεται με βάση εγκύκλιο του ΟΑΕΔ 
και όχι νόμο του Ελληνικού Κράτους. Ο κ. Ηλιάδης ζήτη-
σε να πιεστούν οι τράπεζες προκειμένου να διευκολύνουν 
τους επαγγελματίες. Επίσης είναι απορίας άξιο, διότι κάποια 
πράγματα αν και δεν κοστίζουν δημοσιονομικά δεν γίνονται 
πράξη, π.χ. η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α. 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών  
Παναγιώτης Αρσονιάδης, αναφέρθηκε στα προβλήματα 
της τοπικής οικονομίας, ενώ ζήτησε να ανασταλεί για δύο 
χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης η πρόσφατη αντικα-
πνιστική νομοθεσία. Κατηγόρησε τους τοπικούς άρχοντες 
ότι ενώ υπόσχονται μέτρα για την αντιμετώπιση του παρα-
εμπορίου δεν κάνουν τίποτα. Είπε επίσης ότι σε πρόσφατη 
ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας προς τους 17 υποψή-
φιους δημάρχους  του Νομού η  Ομοσπονδία έλαβε μόνο 
4 απαντήσεις. Στη συνέντευξη τύπου παρενέβη και η Λένα 
Γαρυφάλου, αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, η οποία ζή-
τησε τον επιχειρηματικό φορέα και τους τοπικούς φορείς 
της αγοράς γενικότερα να καταγγείλουν τις τράπεζες, όταν 
αυτές ξεπερνούν τα όρια.

Επιμέλεια Έκδοσης 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου 
στήριξης επιχειρήσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ENTERPRISE 
EUROPE NETWORK», ενημερώνει τα μέλη 
του και κάθε ενδιαφερόμενο για τα ακόλουθα 
προγράμματα 

ενίσχυσης της  επιχειρηματικότητας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
•«Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
www.ypoian.gr, www.efepae.gr Νέα Προθε-
σμία: 20/12/2010
•ΤΕΜΠΜΕ – Χαμηλότοκα δάνεια για την κά-
λυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπο-
ρευμάτων και υπηρεσιών www.tempme.gr  
Προθεσμία: 31/8/2011 ή μέχρι εξάντλησης 
προϋπολογισμού 
•ΟΑΕΔ – Προγράμματα επιδότησης απα-
σχόλησης
www.oaed.gr Ανοικτές προθεσμίες
•Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία 
γεωργικών προϊόντων και μικρά σχέδια 
βελτίωσης - Φωτοβολταϊκά σε αγρότες
www.minagric.gr , www.agrotikianaptixi.gr 
Ανοικτές προθεσμίες
•Πρόγραμμα Leader (2007 – 2013)
www.ankavala.gr Νέα προθεσμία: 
6/12/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
•Πράσινος Τουρισμός – www.efepae.gr 
•Εξοικονόμηση κατ' οίκον www.ypeka.gr 
Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθε-
ση του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες 
πληροφορίες. Αρμόδιες: Σούζη Μαυρομμά-
τη, Διευθύντρια (εσωτ. 5) Όλγα Καζιάνη, 
Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2). Τηλ. 
Επιμελητηρίου: 2510833964.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευ-
ρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 
«Enterprise Europe Network», συμμετείχε 
στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών SIAL 
και στις παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρημα-
τικών συναντήσεων του κοινοτικού δικτύου. 
Η SIAL είναι από τις μεγαλύτερες εκθέσεις 
του είδους διεθνώς και το Επιμελητήριο συμ-
μετείχε φέτος, για πολλοστή φορά, στοχεύ-
οντας στην τόνωση της εξωστρέφειας των 
καβαλιώτικων επιχειρήσεων.  
Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου στην SIAL 
συμμετείχαν συνολικά δέκα επιχειρήσεις 
τροφίμων και ποτών του Νομού.  Μαζί με 
το έντυπο υλικό του Επιμελητηρίου για τη 
συνολική προβολή του Νομού και των επι-
χειρήσεων μελών μας υπήρξαν και δείγματα 
από τις παρακάτω επιχειρήσεις: : Κρασιά: 
Οινοποιείο Συμεωνίδη Πολυχρόνη και ΣΙΑ 
ΟΕ, Βιολογικό οινοποιείο Φελλαχίδη Σάβ-
βα Ζαχαρώδη – Γλυκά κουταλιού - Μαρμε-
λάδες: «Καρβαλιά» - Γ. Θωμαΐδη,  «Donna 
Anastasia» - Θ. Τερζίδη. Κουραμπιέδες: Βι-

Δράσεις του δικτύου στήριξης επιχειρήσεων
Την αποτελεσματικότητα του Enterprise Europe 
Network - Hellas αναφορικά με τη στήριξη που 
παρέχει στις ελληνικές μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις εξήρε ο Heinz Zourek, Γενικός Διευ-
θυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σε πρόσφατη επιστολή που απέστειλε στους 
αρμόδιους υπουργούς  Περιφερειακής Ανά-
πτυξης- Ανταγωνιστικότητας και Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Όπως επι-
σημαίνει εμφατικά ο κ. Zourek, το Enterprise 
Europe Network - Hellas είναι ένας ιδιαίτερα 
αξιόπιστος εταίρος του ομώνυμου Ευρωπαϊκού 
Δικτύου, με ενεργή συμμετοχή και θετική συνει-
σφορά στις εργασίες του, καθώς ήδη στα δύο 
πρώτα χρόνια λειτουργίας του έχει βοηθήσει 
σημαντικά στη σύναψη 136 επιχειρηματικών 
συμφωνιών σε διεθνές επίπεδο (εμπορικής, 
τεχνολογικής και ερευνητικής φύσης), ποσο-
στό που ξεπερνάει το 6% του συνόλου των 
συμφωνιών που προέκυψαν από όλες τις 45 
χώρες - μέλη του Enterprise Europe Network. 
Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν στις ελληνικές 
επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότη-
τές τους εκτός των ελληνικών συνόρων και να 
προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εμπλουτίσουν 
το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών τους, να προωθήσουν ή να υιοθετήσουν 

Επιχειρηματικά 
Προγράμματα 

κελίδης – Χρυσανθίδης ΑΒΕΕ, Ιωσηφίδης 
ΑΕ, Μέλι: Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 
Θάσου Τουρσιά – «Μακεδονική Γή» - Αφοί. 
Τσαρουχά ΑΕ, «Interfoods» Αγροτικά Προ-
ϊόντα: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Καβάλας.  

Οι παρευρισκόμενοι επιχειρηματίες δήλωσαν 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις επαγγελμα-
τικές επαφές και συναντήσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν.  Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 
την έκθεση επισκέφθηκαν περίπου 136.500 
εμπορικοί επισκέπτες από 200 χώρες. Ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική, τόσο η Καβαλιώτικη 
προβολή, όσο και γενικότερα η ελληνική 
συμμετοχή.  Ο Οργανισμός Προώθησης Εξα-
γωγών (ΟΠΕ), μέσω του οποίου συμμετείχε 
το Επιμελητήριο, κάλυπτε συνολικά 2.000 τμ 
ενώ οι ελληνικές συμμετοχές ανερχόταν σε 
130. Στην έκθεση συμμετείχαν και 5 Επιμε-
λητήρια της χώρας.  Παράλληλα ο ΟΠΕ λει-
τούργησε ελληνικό εστιατόριο όπου επίσης 
προβλήθηκαν Καβαλιώτικα προϊόντα. 

10η Εμποροβιοτεχνική 
έκθεση Καρδίτσας 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου, αποφάσισε 
να συμμετέχει φέτος στην 10η Εμποροβιο-
τεχνική Έκθεση Καρδίτσας, η οποία  πραγ-
ματοποιήθηκε  8-13 Οκτωβρίου 2010, στις 
καπναποθήκες στην Περιφερειακή οδό Καρ-
δίτσας – Τρικάλων, σε ειδικά διαμορφωμένο 
κτίριο, 6.000 τ.μ, που διοργανώθηκε από το 
Επιμελητήριο Καρδίτσας
Η 10η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδί-
τσας,  αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό 
γεγονός του νομού εδώ και 9 χρόνια, είναι 
ο τόπος συνάντησης επιχειρηματιών και 
επιχειρηματικών συναλλαγών από όλη την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Γενικές πληροφορίες 
για την έκθεση,  συμμετείχαν Επιμελητήρια 
και επιχειρήσεις από τους παρακάτω τομείς: 
Τροφίμων – Ποτών, Γεωργίας – Κτηνοτροφί-
ας, Δόμησης –Κατοικίας, Ενέργειας & Τεχνο-
λογίας Περιβάλλοντος, ΜΜΕ –Διαφήμισης 
– Πληροφορικής, Αυτοκινήτου, ενώ λειτούρ-
γησε ειδικό θεματικό Σαλόνι, με αφιέρωμα 
στον αγροτουρισμό και στα τοπικά προϊόντα.
Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου «Enterprise 
Europe Network», συμμετείχαν επιχειρήσεις 
του Νομού Καβάλας και αξίζει να σημειωθεί 
ότι για άλλη μια φορά, δόθηκε  η ευκαιρία 
στους καταναλωτές και τους εμπορικούς 
επισκέπτες, να γνωρίσουν τις τοπικές μας 
επιχειρήσεις, και να διερευνήσουν τη δυνατό-
τητα περαιτέρω προώθησης των προϊόντων 
τους, κυρίως  στην αγορά της ευρύτερης πε-
ριφέρειας της Θεσσαλίας.
Συμμετέχουσες Εταιρίες:
1)Τσικρικώνη Θ. Ευστάθιου Οινοποιία, 
Διεύθυνση: Μυρτόφυτο,640 07 Καβάλα  
Τηλ:25940 92662     
2)Ιωσηφίδης Πρόδρομος, Βιοτεχνία Zαχα-
ροπλαστικής-Κουραμπιέδων,  
Διεύθυνση: Νέα Καρβάλη, 640 06 Καβάλα, 
Τηλ:2510 316204  
3) Οικοτεχνία «ΜΕΛΙΝΟ» Παραδοσια-
κά Βιολογικά Προϊόντα, Διεύθυνση: Εθν. 
Αντιστάσεως 15, 64 100 Ελευθερούπολη  
Τηλ:25920 24340  
4)Γλυκά Κουταλιού Θωμαϊδη «Καρβαλιά», 
Βιοτεχνία Παρασκευής Γλυκών Κουταλιού,  
Διεύθυνση: Νέα Καρβάλη, 640 06 Καβάλα  
Τηλ:2510 317069  
5)Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Καβάλας 
Συνεταιριστική Οργάνωση Διεύθυνση: 
Ύδρας 18, 653 02 Καβάλα Τηλ:2510 223286 
6)Γιαγκουδάκης  Εισαγωγές Εμπορία 
Μοτοσυκλετών & Αξεσουάρ SOS SUPER 
POWER,   Διεύθυνση:7ης Μεραρχίας 100, 
654 03 Καβάλα Τηλ:2510 240084 
7)Ένωση Ποτοποιών Καβάλας Α.Ε.  Ποτο-
ποιία, Διεύθυνση: Περιγιάλι Πόλη, 652 01 
Καβάλα, Τηλ:6976 860809  
8)Τσολάκη Μαρία Εργαστήριο Υποκαμί-
σων και στολών εργασίας, Διεύθυνση:Χρυσ. 
Σμύρνης 32, 654 03 Καβάλα, Τηλ:2510 
250403   
9)Μελισσοκομικός συνεταιρισμός Θάσου, 
παραγ. και τυποποίηση μελιού. Διεύθυνση: 
Πρίνος  64002 Θάσος, Τηλ. 25930 71351. 
Τα εγκαίνια της Έκθεσης,  πραγματοποιήθη-
καν το απόγευμα της Παρασκευής 8 Οκτω-
βρίου 2010 από τον Υφυπουργό Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
κ. Ντίνο Ρόβλια. Το Επιμελητήριο Καβάλας 
εκπροσωπήθηκε στην Έκθεση από το μέλος 
του, κ.  Ιωάννη Θωμαίδη.  

4

Συμμετοχή Επιμελητηρίου στη Διεθνή 
Έκθεση Τροφίμων και Πότων «SIAL»
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Συνάντηση  αιμοδοτικών   συλλόγων 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αιμο-
δοτών Μελών Επιμελητηρίου Καβάλας, 
«Απόστολος Μαρδύρης», πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση των προέδρων τωνΑιμο-
δοτικών Συλλόγων του Νομού Καβάλας, 
την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010 στον χώρο 
του Επιμελητηρίου.  Στόχος και επιθυμία 
όλων των Συλλόγων, ήταν η πληρέστερη 
οργάνωση και η ανάπτυξη της ιδέας του 
εθελοντισμού και ειδικότερα της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας.
Τα αποτελέσματα της συνάντησης κρίνονται 

τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες 
και διαδικασίες καθώς και να συμμετάσχουν 
σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με άλλους 
εταίρους. Για την επίτευξη αυτών των συμφω-
νιών, το Enterprise Europe Network - Hellas 
χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων, όπως ενη-
μερωτικές ημερίδες, εκθέσεις, εισερχόμενες 
και εξερχόμενες επιχειρηματικές αποστολές, 
διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών συνα-
ντήσεων αλλά και απευθείας απαντήσεις σε 
εξειδικευμένα ερωτήματα αναφορικά με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη επιχει-
ρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Βοηθώντας καθημερινά τις ελληνικές μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς 
οργανισμούς να αναπτύξουν επιχειρηματικές 
δραστηριότητες στο εξωτερικό (εντός και εκτός 

Ευρώπης), να επενδύσουν στην τεχνολογία και 
την καινοτομία και να αξιοποιήσουν τα ευρω-
παϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, συνεχίζει ο κ. 
Zourek, το Enterprise Europe Network - Hellas 
συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων όσο και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και επομένως, στην κοινωνική 
και οικονομική συνοχή. Ιδιαίτερα στη σημερινή 
οικονομική συγκυρία, η παροχή υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήρι-
ξης είναι πιο σημαντική από ποτέ, καταλήγει 
χαρακτηριστικά ο κ. Zourek. Σημειώνουμε 
ότι το «Enterprise Europe Network» είναι το 
κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο 
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτο-
μία (CIP 2007-2013) και αποτελεί ένα ενιαίο 
δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών 
προς τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network 
- Hellas, απαρτίζεται από 16 οργανισμούς κα-
τανεμημένους σε όλη την ελληνική επικράτεια, 
οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα και-
νοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς 
συνεργασίας. Τις εργασίες του ετήσιου συνε-
δρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα, 
13-15/10/2010 στα πλαίσια της Βελγικής Προ-
εδρίας παρακολούθησαν οι Σούζυ Μαυρομμά-
τη, διευθύντρια του Επιμελητηρίου και η Όλγα 
Καζιάνη, υπεύθυνη διεθνών σχέσεων.

πολύ ικανοποιητικά από όλους τους συλ-
λόγους. Ανάμεσα στα πολλά θέματα που 
αναπτύχθηκαν το κυρίαρχο ήταν η επιθυ-
μία όλων των εκπροσώπων να συσταθεί ένα 
συντονιστικό όργανο για όλο το Νομό Καβά-
λας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου 
ευχαριστεί θερμά όσους παρευρέθησαν στην 
συνάντηση. Με την συμμετοχή τους απέδει-
ξαν για μια ακόμη φορά ότι η ιδέα του εθε-
λοντισμού και η αγάπη για τον συνάνθρωπο 
είναι για αυτούς τα υψηλότερα ιδανικά.
Συμμετείχαν:

Αβραμίδου Δήμητρα: Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Δήμου Ελευθερών
Ανδρεάδου Γραμματική: Σύλλογος εθελο-
ντών αιμοδοτών Κεραμωτής
Καζάκου Δάφνη: Σύλλογος εθελοντών αι-
μοδοτών Ν.Καρβάλης
Καλανταρίδης Ηλίας: Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Δήμου Φιλίππων
Κόκκινου Θωμαή:  Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Λιμένα-Θάσου
Λίτσιος Θανάσης: Σύλλογος εθελοντών αι-
μοδοτών Λιμενικού Σώματος
Μάγος Αλέξανδρος:  Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Β.Φ.Λ.

Μοσχοκάρφης Σοφοκλής:  Σύλλογος εθε-
λοντών αιμοδοτών ΤΑΧΙ
Ξανθόπουλος Σάββας: Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Ν. Ξεριάς
Παπαδοπούλου Νόπη:  Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Δημοσίων Υπαλλήλων
Παπαζωγράφου  Ιωάννης:  Σύλλογος εθε-
λοντών αιμοδοτών «Στέλλα-Μανωλά Κούρ-
τη»
Σίμος Απόστολος:  Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Χρυσούπολης
Χαρίσκος Σταύρος: Σύλλογος εθελοντών 
αιμοδοτών Κοκκινοχώματος.


