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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Φέτος συμπληρώνονται 18 χρό-
νια από την πρώτη διοργάνωση 
της έκθεσης του Επιμελητηρί-

ου Καβάλας. Η φετινή μας διοργάνω-
ση πραγματοποιείται στη διάρκεια μιας 
κρίσιμης περιόδου για ολόκληρη τη 
χώρα. Η διοίκηση του Επιμελητηρίου 
παγίως θεωρεί την έκθεση ως μια ευ-
καιρία ανάδειξης των δυνατοτήτων του 
νομού Καβάλας. Ο ετήσιος θεσμός μας 
είναι μια προσπάθεια προώθησης και 
αποτελεσματικής προβολής των προϊ-
όντων που παράγονται στην ευρύτερη 
περιοχή μας. Παράλληλα, είναι και μία 
πύλη για την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικής εξωστρέφειας και της αύξησης 
των εξαγωγών μας. 
Η φετινή διοργάνωση εναρμονίσθηκε με 

το κλίμα των οικονομικών δυσχερειών 
κι έτσι προετοιμάσθηκε βάσει συγκρα-
τημένου προϋπολογισμού. Ταυτόχρο-
να, προσπαθήσαμε να δώσουμε ακόμη 
μεγαλύτερη έμφαση στη διαφημιστι-
κή προβολή του θεσμού. Στόχος της 
KAVALA EXPO 2010 είναι να προσελκύ-
σει όσο το δυνατόν περισσότερους επι-
σκέπτες, που επί της ουσίας θα είναι και 
οι δυνητικοί πελάτες των εκθετών. 
Φέτος επίσης ήταν η πρώτη χρονιά που 
εκτός από τις συνεργασίες και φιλοξενίες 
των ξένων Επιμελητηρίων, επιχειρήσαμε 
ένα ελπιδοφόρο άνοιγμα και προς τα ελ-
ληνικά Επιμελητήρια, τα οποία συμμετέ-
χουν με δικά τους περίπτερα και κατόπιν 
συμφωνίας για αμοιβαία συμμετοχή του 
δικού μας φορέα στις εκθέσεις των αντί-
στοιχων Επιμελητηρίων. 

Παρ’ όλη την επικρατούσα κρίση, οι 
ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουρ-
γικότητα συνεχίζουν να υπάρχουν. Οι 
επιχειρηματίες θα πρέπει να αντέξουν 
και να προετοιμασθούν για το τέλος της 
κρίσης. Οι δε επιχειρήσεις που θα τολ-
μήσουν κατά τη διάρκεια της οικονο-
μικής κρίσεως, είναι κι εκείνες που θα 
εξέλθουν ως κερδισμένες. Εξάλλου, ότι 
έχουν επιτύχει μέχρι σήμερα οι επιχει-
ρηματίες του νομού μας, το κατάφεραν 
μόνοι τους και χωρίς να απολαμβάνουν 
τη βοήθεια κανενός. Έτσι λοιπόν καλού-
μαστε να συνεχίσουμε, επιστρατεύοντας 
τα αποθέματα των δυνάμεών μας και 
προβάλλοντας αντίσταση στην κρίση 
που μαστίζει τον τόπο μας. 

Αντίσταση στην κρίση

«Έκθεση τοπικών προϊόντων» διορ-
γανώθηκε στο Λιμένα Θάσου από το 
Επιμελητήριο Καβάλας στα πλαίσια του 
διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα «Aegean 
Regatta 2010».  Η έκθεση πραγματοποι-
ήθηκε στον παραλιακό χώρο του Λιμένα 
κατά το διάστημα 19-22/8 τις απογευ-
ματινές ώρες και προσέλκυσε πλήθος 
κόσμου που είχε αφιχθεί στο νησί από 
όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό.  
Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποι-
ήθηκαν την Παρασκευή 20/8 από τον 
∆ημάρχου Θάσου κ. Λευτέρη Μερέση, 
παρουσία του Πρόεδρου του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας Άγγελου Τσατσούλη και 
μελών της διοίκησης του οργανισμού.

Η 10η Aegean Regatta διοργανώθηκε 
από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής  Πολιτικής του Υπουργείου 
Υποδομών με τη συνδρομή της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, με τη συνδιοργάνωση της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, 
τοπικούς ιστιοπλοϊκούς ομίλους και τους 
∆ήμους όπου φιλοξενούνται τα σκάφη.  
Στη φετινή διοργάνωση, με σημείο εκκί-
νησης τον Λιμένα Θάσου, συμμετείχαν 
95 σκάφη με περίπου 800 ιστιοπλόους 
– ρεκόρ συμμετοχής – ενώ υπήρχαν συμ-
μετοχές από την Κύπρο, Ρωσία, Αγγλία, 
Ιταλία και Βουλγαρία.  Τα σκάφη της Κα-
βάλας που συμμετείχαν στη διοργάνωση 

ήταν 15.  Την έναρξη των αγώνων κήρυ-
ξε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
κ. ∆ημήτρης Χαλκιώτης.
Στην έκθεση του Επιμελητηρίου συμμε-
τείχε ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας, φορείς 
της Θάσου και επιχειρήσεις μέλη του Επι-
μελητηρίου με δραστηριότητα στο νησί.  
Συμμετείχαν: Σύλλογος Ενοικιαζόμενων 
∆ωματίων Θάσου, Σύλλογος Επαγγελ-
ματιών Θάσου, Σύλλογος Τουριστικών 
Πρακτόρων Θάσου και οι επιχειρήσεις: 
Αρζόγλου Βικτωρ «LECTUS», Αφοι. Κα-
ραμάνογλου και ΣΙΑ ΟΕ, Γιαγκουδάκης 
Νικόλαος, Κάλτσας Ευάγγελος, Κατσα-
μάκη Σοφια, Κουτλής Στυλιανος, Κτήμα 
Β.Σεϊτανίδη και ΣΙΑ ΟΕ, Μελισσοκομικός 
Συνεταιρισμός Θάσου, Μέντζας ΕΠΕ, 
Μπουρλής Θωμάς, Ποτοποιία Ν. Καβά-
λας ΕΠΕ, Προέδρου ∆ημήτριος, Σκούρο-
γλου Σπύρος «NEAPOLIS TRAVEL», Τσα-
ρικτσόπουλος Νικόλαος, Χρυσανίδης 
ΑΕ, Χρυσόγελος Κωνσταντίνος, Ψάλτου 
Σωτηρία.
Το Επιμελητήριο Καβάλας εκφράζει τα 
συγχαρητήριά του στον Ναυτικό Όμιλο 
Καβάλας για την πρωτοβουλία πραγμα-
τοποίησης της έναρξης του ιστιοπλοϊ-
κού  αγώνα στη Θάσο και ευχαριστεί τον 
∆ήμο Θάσου, το Λιμενικό Ταμείο Θάσου 
και τους επαγγελματικούς συλλογικούς 
φορείς του νησιού που στήριξαν την έκ-
θεση του Επιμελητηρίου.

Με εκτίμηση ο πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης  

Στα πλαίσια της έγκαιρης πληρο-
φόρησης σας,(προγράμματα χρη-
ματοδότησης - επιδοτήσεις – ενη-
μερωτικές εκδηλώσεις κ.λ.π) αλλά 
και σύμφωνα με τον Ν.3419/2008 
(Γ.Ε.Μ.Η), είμαστε υποχρεωμένοι να 
προχωρήσουμε σε έλεγχο των στοι-
χείων με στόχο την εκκαθάριση του 
Μητρώου του Επιμελητηρίου.
Για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε 
να μας γνωρίσετε τα  στοιχεία σας,  
τηλ. επικοινωνίας 2510 222212, 
fax: 2510 835946, e-mail: info@
chamberofkavala.gr
Ειδικό έντυπο, με τα στοιχεία των επι-
χειρήσεων, έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Επιμελητηρίου: www.
kcci.gr, ή www.chamberofkavala.gr

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ  

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ

ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ο Σύλλογος Αιμοδοτών 
μελών Επιμελητηρίου 

Καβάλας σας υπενθυμίζει 
την 9η διήμερη 

εθελοντική αιμοδοσία 
που θα πραγματοποιηθεί 

στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2010 
στο Επιμελητήριο Καβάλας. 

Στους αιμοδότες θα παρέχεται 
πλήρης αιματολογικός 
& βιοχημικός έλεγχος. 

Σας καλούμε να προσέλθετε 
μαζικά όπως πάντα. 

Επίσης σας ενημερώνουμε 
ότι θα δώσουμε το παρόν μας 

και φέτος στην Έκθεση 
του Επιμελητήριου Καβάλας.

Εθελοντική 
Αιμοδοσία

«10η Aegean Regatta 2010»
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Ο Σύλλογος Αιμοδοτών μελών Επιμελητηρίου Κα-
βάλας, σας ενημερώνει ότι για πρώτη φορά όσοι 

προσέλθουν στις διήμερες αιμοδοσίες του Συλλόγου 
που θα πραγματοποιηθούν στις 1 και 2 Οκτωβρίου 
2010 στο Επιμελητήριο Καβάλας, θα δικαιούνται 
δωρεάν, πλήρη αιματολογική και βιοχημική εξέταση 
αίματος. 
Είναι λοιπόν ευκαιρία από τη μια να εμπλουτίσουμε 
τα αποθεματικά της Τράπεζάς μας και από την άλλη 
να έχει ο κάθε αιμοδότης και η κάθε αιμοδότρια δω-
ρεάν ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο. Σας καλούμε 
λοιπόν, όπως κάνατε και τις άλλες φορές, να προσέλ-
θετε μαζικά στην 9η Αιμοδοσία που πραγματοποιεί 
ο Σύλλογος και όλοι μαζί να πανηγυρίσουμε το νέο 

ρεκόρ προσέλευσης αιμοδοτών. Όπως γνωρίζετε έως 
τώρα δεν έχει υπάρξει αιμοδοσία χειρότερη από την 
προηγούμενη. Είχαμε πάντα αύξηση αιμοδοτών. 
Ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί δίνοντας τη δυνατό-
τητα κάλυψης των αναγκών όχι μόνο των δικών μας 
ανθρώπων αλλά όλων των κατοίκων του Ν. Καβά-
λας. Ζούμε σε εποχές δύσκολες και θα πρέπει, αν θέ-
λουμε να ξεπεράσουμε με όσο το δυνατόν λιγότερες 
απώλειες την περίοδο αυτή, να έρθουμε πιο κοντά ο 
ένας με τον άλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση ξέρου-
με όλοι μας ότι βοηθά τα μέγιστα η ανιδιοτελής πράξη 
της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Επί της ευκαιρίας, ενημερώνουμε τους επισκέπτες της 
Έκθεσης του Επιμελητηρίου ότι ο Σύλλογός μας θα 
βρίσκεται σε περίπτερο της Έκθεσης όπου μπορείτε 
να ενημερώνεστε για κάθε απορία σας σχετικά με την 
αιμοδοσία.
O Σύλλογος Αιμοδοτών «Απόστολος Μαρδύρης» ευ-
χαριστεί θερμά τον επιχειρηματία κ. ΦΩΤΗ ΠΟΥΛΟ, ο 
οποίος διατηρεί πρατήριο καυσίμων επί της οδού Βε-
νιζέλου, για την προσφορά ενός καινούργιου υπολο-
γιστή, απαραίτητου για τις ανάγκες μηχανοργάνωσης 
του Συλλόγου μας. Τέτοιες κινήσεις προσφοράς μας 
δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε με ακό-
μα μεγαλύτερο ζήλο την προσπάθεια που ξεκινήσα-
με πριν από 4 χρόνια και δηλώνουμε ότι τώρα πλέον 
έχουμε αποκτήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα αιμοδοτών 
η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά με νέους αιμοδό-
τες. Να σημειώσουμε ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας 
καθώς και η αδερφή του (Ρέα Πούλου) είναι από τα 
πλέον τακτικά μέλη των αιμοδοτών μας. 
ΦΙΛΕ ΦΩΤΗ ΑΠΛΑ Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Τις οργανωτικές πρωτοβουλίες για 
τον ετήσιο εκθεσιακό θεσμό του 
Επιμελητηρίου KAVALA EXPO 

2010 παρουσίασε ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης, θυμίζοντας πως ο φορέας 
τυγχάνει υποστήριξης από τη Νομαρχία 
και το ∆ήμο Καβάλας. 
Νέο είναι φέτος το Σήμα και το Σλόγκαν 
της εκθέσεως: «Ευκαιρίες Ανάπτυξης 
- Άλμα στο Αύριο». Οι δε στόχοι για το 
2010 είναι:
* Μεγαλύτερη Προσέλκυση Επισκεπτών 
από τους Νομούς ∆ράμας, Σερρών, Ξάν-
θης, Ροδόπης & Έβρου
* Προσέλκυση Επισκεπτών από Βουλ-
γαρία
* Μείωση ∆απανών
Οι παροχές του Επιμελητηρίου στην έκ-
θεση είναι:
* Παρουσίαση, σε δύο γλώσσες, στον 
κατάλογο της Έκθεσης
* Γραμματειακή υποστήριξη και διερμη-
νεία στο Business Center 
* Παροχή σύνδεσης Internet Wi-Fi υψη-
λής ταχύτητας
* Γενικές υπηρεσίες φύλαξης και καθα-
ρισμού
*Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης
* Θέσεις parking - Προσκλήσεις επισκε-
πτών
* Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

Η τιμή συμμετοχής ανά τετραγωνικό μέ-
τρο είναι 40 ευρώ για περίπτερο 1 όψης, 
60 ευρώ για περίπτερο 2 όψεων και 70 
ευρώ για περίπτερο 3 όψεων. Ο στεγα-
σμένος εκθεσιακός χώρος ανέρχεται σε 
1632 τ.μ. κι εκεί θα φιλοξενηθούν 122 
περίπτερα. Αναφορικά με τις ημέρες και 
τις ώρες λειτουργίας υπενθυμίζεται πως 
η έκθεση θα διαρκέσει από τις 24 έως τις 
29 Σεπτεμβρίου και ειδικότερα: 
Παρασκευή: 20:00-22:30, 
Σάββατο:10:00-22:30, 
∆ευτέρα - Τετάρτη: 17:00-22:30 
με είσοδο δωρεάν
Ποικίλες είναι φέτος οι ενέργειες προβο-
λής της KAVALA EXPO 2010 και συγκε-
κριμένα δρομολογήθηκαν σε:
* Τοπικός Τύπος & Ραδιόφωνο
* Τηλεοπτικά Μέσα της Β. Ελλάδας
* Στη Βουλγαρία
* Παρουσία σε Καβάλα, ∆ράμα, Ξάνθη
* Αξιοποίηση της Ιστοσελίδας
* Καταχώρηση σε όλες της Εφημερίδες 
του Νομού Καβάλας 
* Ραδιοφωνικό Σποτ σε όλα τα ραδιό-
φωνα του Νομού Καβάλας
* Τηλεοπτικό Σποτ στα παρακάτω κανά-
λια: ET3, ∆ΕΛΤΑ TV, XANTHI CHANNEL, 
ΚΑΝΑΛΙ 6, STAR CHANNEL ∆ράμας, 
CHANNEL R, CENTER TV, ENA CHANNEL, 
ΠΡΩΪΝΗ TV

Μια διευρυμένη καμπάνια προβολής θα 
εξελιχθεί στη Βουλγαρία περιλαμβάνο-
ντας:
* 200.000 φυλλάδια σε 12 πόλεις της 
Βουλγαρίας
* 5.000 Αφίσες σε 12 πόλεις της Βουλ-
γαρίας
* Πόλεις: Sofia, Pernik, Radomir, 
Kustendil, Dupnitza, Blagoevrad, 
Simitli, Petrich, Gotse, Delchev, Bansko, 
Razlog.
Έντονη θα είναι παράλληλα η διαφήμιση 
του θεσμού σε Καβάλα - ∆ράμα - Ξάνθη 
όπου προβλέπονται:
* Πάνω από 150 Banners στους δρόμους 
των ανωτέρων Νομών
* 2.000 αφίσες στις πόλεις και κεντρικά 
σημεία
* 60.000 φυλλάδια θα διανεμηθούν στις 
παραπάνω πόλεις
* ∆ιαφήμιση στα αστικά λεωφορεία και 
των 3 πόλεων
* Σακούλες με το λογότυπο
Φέτος επίσης έμφαση θα δοθεί και στην 
ηλεκτρονική προβολή του θεσμού επο-
μένως η ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου 
θα περιλαμβάνει:
* Βουλγάρικη Γλώσσα
* Online Κατάλογο Εκθετών με φωτο-
γραφικό αρχείο
* Ενημερωτικά e-mail - Newsletters

* Προβολή του Νομού Καβάλας
* Ανανέωση Ιστοσελίδας
* Online λειτουργία από τις 14 Ιουλίου 
Τέλος, το Χορηγικό Πρόγραμμα για την 
οικονομική στήριξη της KAVALA EXPO 
2010 εστιάζεται σε:
* Προσέλκυση Χορηγών
* Ανταποδοτικά Οφέλη Χορηγών
* Περσινοί Χορηγοί 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΠΑΠ, ΕΘΝΙ-
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ, ALAPIS.
Ειδικότερα οι χορηγοί έχουν τα παρακά-
τω προνόμια να προβληθούν:
• Με δωρεάν περίπτερο (κατόπιν συνεν-
νόησης με το Επιμελητήριο Καβάλας)
• Στον Κατάλογο Εκθετών με δωρεάν 
σελίδα διαφημιστικής καταχώρησης και 
αναφοράς στους χορηγούς
• Στις οθόνες της έκθεσης με τηλεοπτικό 
σποτ
• Με ηχητικό σποτ που θα παίζει από τα 
μεγάφωνα στον εκθεσιακό χώρο
• Στην ιστοσελίδα της έκθεσης ως χορη-
γοί (οι χορηγοί φαίνονται καθ’ όλη την 
διάρκεια της πλοήγησης στην ιστοσελί-
δα)
• Μέσω των ενημερωτικών newsletters 
που θα αποστέλλονται σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα σε 30.000 διευθύνσεις 
e-mail στην Καβάλα και 20.000 διευθύν-
σεις Αττική και άλλες περιοχές.

Οι καινοτομίες του θεσμού και η προβολή
KAVALA EXPO 2010

Σύλλογος Αιμοδοτών 
«Απόστολος Μαρδύρης»

Το κρατικό κανάλι της Τουρκίας TRT, στο πλαί-
σιο της τηλεοπτικής παραγωγής του «BALKAN 

EXPRESS», πραγματοποίησε την Τρίτη 17 Αυγού-
στου ένα ειδικό αφιέρωμα στην πόλη της Καβά-
λας. Η εκπομπή προβλήθηκε ζωντανά μέσω δο-
ρυφορικής σύνδεσης στις 11.00 το πρωί από την 
παραλία της Καβάλας (παλιά αποβάθρα των φε-
ριμπότ).
Στην εκπομπή, που είχε διάρκεια μιας περίπου 
ώρας, μίλησαν ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, ο 
πρόεδρος του Μουσείου Καπνού Γιάννης Βύζικας, 
ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρήστος 
Ηλιάδης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγε-
λος Τσατσούλης. 
Στη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκαν φωτο-
γραφίες και ρεπορτάζ από τις ομορφιές της Καβά-
λας, ενώ χόρεψαν και τμήματα της Στέγης Πολιτι-
σμού Νέας Καρβάλης.  

Προβολή από 
τουρκικό κανάλι



* Απαγορεύεται η κινητή διαφήμιση
Οι συμπαθητικές νεαρές κυρίες που διαφήμιζαν τσιγάρα 
μέσα και έξω από καφετέριες και μπαρ θα αποτελούν 
πλέον ανάμνηση κι αυτό γιατί η κινητή διαφήμιση τσι-
γάρων, που μοίραζαν από διαφημιστικούς αναπτήρες 
μέχρι κληρώσεις για μαγικά ταξίδια, ανήκει στο παρελ-
θόν. Τα πρόστιμα για τη διαφήμιση προϊόντων καπνού 
κυμαίνονται από 1.500 € έως 5.000 € ακριβώς επειδή 
αυτού του τύπου η προσέγγιση απευθύνεται περισσό-
τερο στους νέους. Οι καταστηματάρχες γνωρίζουν πως 
και για την πρόληψη αυτών των φαινομένων η συν-
δρομή τους είναι ουσιαστική.
Σε αυτή την απόφαση και σε αυτή την πρώτη συλλο-
γική προσπάθειας εφαρμογής της απαγόρευσης του 
καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους είμα-
στε όλοι ενωμένοι. Οι καταστηματάρχες, ιδιοκτήτες των 
χώρων εστίασης, των καφέ και των μπαρ είναι στρατη-
γικοί συμπαίχτες σε αυτή την προσπάθεια. Είναι εκείνοι 
που με τις δράσεις και τη στάση τους θα στηρίξουν την 
εφαρμογή του νόμου ουσιαστικά, θα επιβάλουν μέσα 
στους χώρους ευθύνης τους δικούς τους κανονισμούς, 
ανεξάρτητα από τους ελέγχους των αρμόδιων οργά-
νων και θα δώσουν πριν από όλους την εικόνα της 
νέας εποχής, των χώρων με τη «φρέσκια» ατμόσφαι-
ρα, χωρίς ούτε τη μυρωδιά του τσιγάρου.

Προσφάτως η ∆ιεύθυνση της ∆ημοτικής Αστυνο-
μίας Καβάλας ενημέρωσε τους εκπροσώπους 
των επαγγελματιών που διατηρούν χώρους 

εστίασης και τους καφεζυθοπώλες για τα όσα προβλέ-
πει ο νέος Νόμος 3868/2010, περί καθολικής απαγό-
ρευσης του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δη-
μόσιους χώρους.
Ο αντιδήμαρχος Χριστόδουλος Μιχαλάκης παρουσία-
σε τα στοιχεία που επιβάλλεται να γνωρίζουν οι ιδι-
οκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
για  όσα προβλέπονται στο νέο νόμο. Τόνισε επίσης 
πως η ∆ημοτική Αστυνομία ολόκληρο το μήνα Σεπτέμ-
βριο θα προβαίνει απλώς σε συστάσεις και θα δίνει τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις που χρειάζονται. Από την 1η 
Οκτωβρίου θα αρχίσουν οι τακτικοί έλεγχοι αλλά και 
οι έλεγχοι μετά από καταγγελίες. Σε ελέγχους όμως θα 
προβαίνουν και οι επόπτες υγείας από τη ∆ιεύθυνση 
Υγείας της Νομαρχίας Καβάλας. 
Συγκεκριμένα, οι καταστηματάρχες θα πρέπει να είναι 
ενήμεροι και να εφαρμόζουν τα ακόλουθα: 

* Προληπτικά μέτρα
Προκειμένου να κάνουν σαφές το μήνυμα της εφαρμο-
γής του νέου Νόμου θα ζητηθεί από τους καταστημα-
τάρχες να αναρτήσουν στα καταστήματα τους τόσο τα 
λογότυπα της νέας αντικαπνιστικής καμπάνιας όσο και 
τα αντίστοιχα σήματα «απαγόρευσης του καπνίσμα-
τος», τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με τον 
τρόπο αυτό δείχνετε στους θαμώνες του καταστήματός 
σας ότι συμμετέχετε και στηρίζετε ενεργά την δράση 
αυτή. 
Παράλληλα, η ανάρτηση των προειδοποιητικών ση-
μάνσεων αλλά και η απομάκρυνση των σταχτοδοχεί-
ων από τα τραπέζια, τους πάγκους, τα μπαρ, το δάπεδο 
κτλ των χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνιστά 
προσπάθεια του καταστηματάρχη να ενημερώσει τους 
πελάτες τους καταστήματος ότι απαγορεύεται το κάπνι-
σμα στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και προ-
σμετράται υπέρ του σε περίπτωση ελέγχου.
Το κάπνισμα επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους εξωτερικούς 
χώρους των καταστημάτων και μόνο εάν οι χώροι αυ-
τοί δεν είναι στεγασμένοι, κλεισμένοι περιμετρικά με 
τζαμαρία, νάιλον ή όποιο άλλο τρόπο. Τα αίθρια και 
οι χώροι με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή θεωρού-
νται ως στεγασμένοι χώροι και σε αυτούς το κάπνισμα 
απαγορεύεται.

* Συστάσεις προς τους πελάτες
Σημαντικό στοιχείο για την πρόβλεψη των παραβάσεων 
είναι και η μη ανοχή του καταστηματάρχη σε εκείνους 
που «παρακαλάνε» για ένα τσιγαράκι. Ακόμα κι αν 
πρόκειται για θαμώνα του καταστήματος,  να μην του 
επιτρέψετε να καπνίσει και να μην κάνετε κακή αρχή. 
Μία καταγγελία στο κατάστημά σας θα φέρει τους ελε-
γκτές στην πόρτα σας και θα κάνει τους ελέγχους στο 
χώρο σας συχνότερους.
Η αλήθεια είναι ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Αλλά 
και ο μη καπνιστής πελάτης έχει το ίδιο δίκιο με τον κα-
πνιστή. Κι επειδή κατά βάθος όλοι μας κατανοούμε την 
επιβάρυνση του τσιγάρου στην υγεία και τη δική μας 
και των δικών μας ανθρώπων, το να ζητήσουμε από 
κάποιον να βγει από το κατάστημά μας, αν θέλει να 
καπνίσει το τσιγάρο του… πραγματικά είναι η σωστή 
κίνηση. Είναι η νέα πραγματικότητα στην οποία όλοι 
θα συνηθίσουμε φέτος τον χειμώνα. Είναι η νέα εικόνα 
που θα βλέπουμε έξω από όλα τα καταστήματα αν και 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τον καιρό αυτοί που θα 
σηκώνονται για να βγουν για ένα τσιγάρο, θα είναι όλο 
και λιγότεροι.
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Απαγόρευση καπνίσματος 
σε κλειστούς δημόσιους χώρους

* Συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές
Αν οι ελεγκτές  έχουν διαπιστώσει ότι στο χώρο σας 
κάποιος κάπνιζε, χωρίς να το αντιληφθείτε, τότε συνερ-
γαστείτε με τους ελεγκτές και εξηγήστε τους ότι έχετε 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψετε τους 
καπνιστές. Αν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζε-
ται τέτοιο κρούσμα στο χώρο σας, τότε ακούστε προ-
σεκτικά τις συστάσεις που θα σας κάνουν οι ελεγκτές, 
προκειμένου να κάνετε τις διορθωτικές κινήσεις που θα 
κριθούν απαραίτητες. 
Οι μόνοι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θα πρέπει να 
προβληματίζονται είναι εκείνοι που έχουν αποφασίσει 
ότι ο νόμος δε θα εφαρμοστεί, οπότε ποιος ο λόγος να 
μαζέψουν στην άκρη τα τασάκια τους και να βάλουν 
τις πινακίδες τους… Η αλήθεια είναι ότι το πρόστιμο 
των 500 και 600 ευρώ μπορεί να μην μοιάζει ιδιαίτερα 
υψηλό, αλλά οι παραβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
το επιβληθέν πρόστιμο διπλασιάζεται σε κάθε επόμενη 
παράβαση, ενώ συνεχιζόμενες παραβάσεις οδηγούν 
σε προσωρινή σφράγιση του καταστήματος ακολου-
θούμενη από οριστική σφράγιση  κατά την πέμπτη πα-
ράβαση. Άρα, καλύτερα να λάβουμε τα μέτρα μας…

Επιστολή στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας και στο Υπουργείο Οικονομίας – Ανταγωνιστικότητας & Ναυ-
τιλίας απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης, μεταφέροντας τα παρά-

πονα και τις διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των τραπεζών με αφορμή τη χρηματοδό-
τηση του ΤΕΜΠΜΕ 2. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
«Μετά από πολλά παράπονα και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πολλών επιχειρήσεων της περιοχής μας, με-
λών του Επιμελητηρίου μας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα εξής: πολλές τράπεζες, σε περίοδο 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης για τα ελληνικά δεδομένα, όχι μόνο δεν αυξάνουν τα ισχύοντα μέχρι 
σήμερα όρια κεφαλαίων κίνησης προς τις επιχειρήσεις αλλά και τα μειώνουν αυθαίρετα, με αποτέλεσμα οι 
επιχειρήσεις να μην μπορούν να τα επιστρέψουν, τα δάνεια να εμφανίζονται ως μη εξυπηρετούμενα και οι 
επιχειρήσεις να εμφανίζονται ως; Κακοπληρωτές.
Μετά από αυτό, όταν σε κάποια επιχείρηση εγκρίνεται η χρηματοδότησή της μέσω ΤΕΜΠΜΕ 2 (125.000,00€), 
εκβιαστικά απαιτούν τα χρήματα αυτά να τα διαθέσει η επιχείρηση εξολοκλήρου πίσω στην τράπεζα για να 
κλείσει ένας μέρος της μαύρης τρύπας που η ίδια τράπεζα δημιούργησε.  
Καταγγέλλουμε την πρακτική αυτή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που όχι μόνο αρωγοί των επιχει-
ρήσεων δεν είναι τις δύσκολες αυτές στιγμές αλλά ακυρώνουν την όποια προσπάθεια της κυβέρνησης για 
ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, στραγγαλίζοντας οικονομικά τις επιχειρήσεις της περιοχής μας».
Η διοίκηση του Επιμελητηρίου παρακαλεί τα μέλη του να επικοινωνούν και να καταθέτουν τα παράπονά τους, 
προκειμένου να καταγραφούν και έτσι να προωθηθεί η επίλυσή τους. Τηλ. επικοινωνίας 2510 222212. 

Επιστολή για τα παράπονα των τραπεζών
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 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ 2009
Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι-
κών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου, είχε στα τέλη Αυγού-
στου η ∆ιοίκηση της ΚΕΕΕ, υπό τον Πρόεδρό της, κ. 
Γεώργιο Κασιμάτη, στο πλαίσιο των διαδοχικών προ-
καταρκτικών επαφών που πραγματοποιούνται με τους 
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και φορέων, 
ενόψει της ∆ΕΘ και των αντίστοιχων συναντήσεων που 
θα ακολουθούσουν με τον Πρωθυπουργό. Στη συνά-
ντηση παρευρέθησαν, επίσης, από πλευράς Υπουργεί-
ου οι Υφυπουργοί κ.κ. Αντώνιος Μπέζας, Αθανάσιος 
Μπούρας και Νικόλαος Λέγκας, και οι Γενικοί Γραμμα-
τείς κ.κ. Ιωάννης Σιδηρόπουλος, Αθανάσιος Σκορδάς, 
Σπύρος Ευσταθόπουλος, ∆ημοσθένης Αναγνωστόπου-
λος και Ιουλία Αρμάγου.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία και η 
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που άπτονται του ενδι-
αφέροντος της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων, καθώς και 
της στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης 
στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Ο κ. Παπαθανα-
σίου τόνισε ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, 
έτσι όπως θα ανακοινώνονταν από τον Πρωθυπουργό, 
κ. Κ. Καραμανλή, στη Θεσσαλονίκη, θα κινείται γύρω 
από τον άξονα των συγκρατημένων παροχών, με προ-
τεραιότητα τις οικονομικά ασθενείς ομάδες.

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009
Αξιοποιώντας την εμπειρία των 16 προηγούμενων δι-
οργανώσεων και βασιζόμενο στην άνεση του σταθε-
ρού και στεγασμένου χώρου, το Επιμελητήριο Καβά-
λας επέτυχε να προετοιμάσει την ετήσια έκθεσή του, η 
οποία αποδείχθηκε μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά 
κι άνοιξε επίσημα τις πύλες της το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 26 Σεπτεμβρίου. Με παρούσα την πολιτική ηγε-
σία του τόπου και προσκεκλημένους το Γενικό Γραμ-
ματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ∆ημήτρη 
Σκιαδά και τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας ∆ημήτρη 

Ασημακόπουλο, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελε-
τή των εγκαινίων στο εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος 
Μαρδύρης», το οποίο κατακλύσθηκε από εκθέτες και 
επισκέπτες.  
Η περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης KAVALA EXPO 
2009 απέδειξε ότι σταδιακά ο θεσμός γίνεται ακόμη πιο 
γνωστός στις χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου, αφού 
ο αριθμός των επιμελητηριακών συμμετοχών αυξάνε-
ται σταθερά. Φέτος, ιδιαίτερα έντονη ήταν η παρουσία 
των επιχειρηματιών της συμπρωτεύουσας, τα περίπτε-
ρα των οποίων έφεραν τη διευκρίνιση των μελών του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, 
η διεύρυνση των επαγγελματικών κλάδων που φέτος 
αποφασίστηκε ως καινοτομία, έδωσε τη δυνατότητα 
να αυξηθούν οι εκθέτες παροχής υπηρεσιών, όπως οι 
κτηματομεσίτες και οι ενασχολούμενοι με τη ψηφιακή 
τεχνολογία.  
Στη συνεδριακή αίθουσα του εκθεσιακού κέντρου 
παραβρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου ο ∆ήμαρχος 
Νυρεμβέργης Γερμανίας Dr. Ulrih Maly, ο ∆ήμαρχος 
Βράνιε Σερβίας Miroljub Stojcic και ο ∆ήμαρχος Γιά-
μπολ Βουλγαρίας Georgi Slavov. Επίσης οι Σέρβοι 
πρόεδροι των Επιμελητηρίων Lescovac, Kralijevo, Novi 
Sad, Pozarevac, Sombor, Zajecar, καθώς και οι Βούλ-
γαροι πρόεδροι των Επιμελητηρίων Haskovo, Dobrich, 
Pernik και Yambol. Τέλος στην έκθεση συμμετείχαν το 
Επιμελητήριο Galati Ρουμανίας και το Επιμελητήριο Τι-
ράνων της Αλβανίας. 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009
Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με την Ομο-
σπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και τον Εμπορικό 
Σύλλογο Καβάλας πραγματοποίησαν το απόγευμα της 
∆ευτέρας 2 Νοεμβρίου στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας, 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προγράμματα Χρη-
ματοδότησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Ομιλητές 
στην εκδήλωση ήταν καβαλιώτες σύμβουλοι επιχειρή-
σεων και μέλη του Επιμελητηρίου, οι οποίοι ανέλυσαν 

στους παραβρισκόμενους επιχειρηματίες τις λεπτομέ-
ρειες των προγραμμάτων, τα οποία μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν προς επαγγελματική τους ενίσχυση. 
Το πρόγραμμα εκδήλωσης περιελάμβανε τους ακό-
λουθους άξονες:
• Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
(Μεταποίησης -
Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών)
Ομιλητής: Γεώργιος Σταμπουλής 
• Πράσινη επιχείρηση – Πράσινη επιχειρηματικότητα
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
• Σύγχρονη Επιχείρηση 2009-Στηρίζω 2009-Εξελίσσο-
μαι 2009 – Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ομιλητές: Μάρκος ∆έμπας, Αλέξανδρος Οθωναίος
Καλωσορίζοντας τους συναδέλφους του ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης χαρακτήρισε 
ως ευχάριστο το ενδιαφέρον και την προσέλευση που 
σημειώθηκε. ∆ιευκρίνισε ότι οι τρεις συνεργαζόμενοι 
φορείς δρομολόγησαν την ενημερωτική καμπάνια χω-
ρίς τη στήριξη των τραπεζών, οι οποίες στο πλαίσιο του 
Γ’ ΚΠΣ έδειξαν δείγματα εκμετάλλευσης των επιχειρή-
σεων. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο 
κομμάτι των επενδυτικών προτάσεων τελικά δεν υλο-
ποιήθηκε με υπαιτιότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων.

 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009
Συνάντηση με τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλ-
λόγου πραγματοποίησε το πρωί της ∆ευτέρας 9 Νο-
εμβρίου ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ ∆ημήτρης Παπουτσής, 
προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα προβλήματα 
τα οποία αντιμετωπίζουν οι καβαλιώτες επιχειρηματίες. 
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους της διοικητι-
κής επιτροπής του Επιμελητηρίου ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης, η Α’ αντιπρόεδρος Ελένη Γαρυφάλλου, ο 
Β’ αντιπρόεδρος Μάρκος ∆έμπας, ο οικονομικός επό-
πτης Γιάννης Παναγιωτίδης, καθώς και ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Χρήστος Ηλιάδης που ταυτόχρο-
να είναι και μέλος του επιμελητηριακού διοικητικού 
συμβουλίου.
Εκτενέστερα συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν 
στον επιχειρηματικό κόσμο του νομού, ενώ προτεραι-
ότητα δόθηκε στην επιδότηση εργασίας του 12%. Το 
Επιμελητήριο αναμένει την καταβολή της επιδότησης 
των επιχειρήσεων που παραμένουν απλήρωτες για το 
έτος 2008, αλλά επιδιώκει και τη συνέχιση καταβολής 
της συγκεκριμένης επιδοτήσεως. Τα διοικητικά στελέχη 
του Επιμελητηρίου παρουσίασαν στο βουλευτή τα τεκ-
μηριωμένα στοιχεία που διαθέτουν ώστε να συνεχιστεί 
η καταβολή της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας 
των επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο της ίδιας συναντήσεως, αναφορά έγινε 
στην καθυστέρηση πληρωμής των επενδυτικών προ-
τάσεων του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και λοιπών 
οικονομικών υποχρεώσεων της πολιτείας όπως είναι τα 
επιδοτούμενα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ, τα οποία αφο-
ρούν κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου μεταποίησης και 
εμπορίου.

2009-2010

Μια ματιά στην χρονιά 
που κύλησε…

Ένας ολόκληρος χρόνος συμπληρώθηκε ήδη από τον περσινό Σεπτέμβρη, όταν το Επιμε-

λητήριο Καβάλας εγκαινίαζε την ετήσια έκθεσή του KAVALA EXPO 2009 στο εκθεσιακό 

κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης». Ήταν ένας χρόνος δύσκολος για τις καβαλιώτικες επι-

χειρήσεις, οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν υπό αντίξοες οικονομικές συνθήκες κρίσεως. Η 

ακόλουθη αναδρομή κλείνει μέσα της όσα σημαντικότερα εξελίχθηκαν στην διάρκεια των δώδεκα 

περασμένων μηνών. 

11/200910/20099/2009



 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Επίσκεψη στο Επιμελητήριο Καβάλας πραγματοποίησε 
ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου 
Γιάννος Γραμματίδης, ο οποίος υπέγραψε μνημόνιο 
συνεργασίας με τον Άγγελο Τσατσούλη, ώστε να δι-
ευρυνθούν οι καβαλιώτικες επιχειρηματικές σχέσεις 
με τις ΗΠΑ. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης η Α’ 
αντιπρόεδρος Ελένη Γαρυφάλλου και ο οικονομικός 
επόπτης του Επιμελητηρίου Καβάλας Γιάννης Πανα-
γιωτίδης. 
Στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλουν τα δύο 
Επιμελητήρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικής 
εξωστρέφειας, εντασσόταν η επαφή και η επίσκεψη 
του Γιάννου Γραμματίδη. Όπως δήλωσε ο Άγγελος 
Τσατσούλης είναι πολλές οι ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται και για τις καβαλιώτικες επιχειρήσεις ώστε να 
προωθήσουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ. Παράλληλα 
υπάρχουν και αμερικανικές επιχειρήσεις οι οποίες είτε 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην χώρα μας, είτε να 
προωθήσουν τα δικά τους προϊόντα στην Ελλάδα. Ο 
αρμοδιότερος φορέας με τον οποίον θα μπορούσε να 
συνεργαστεί το καβαλιώτικο Επιμελητήριο είναι φυσι-
κά ο αντίστοιχος Ελληνοαμερικανικός επιχειρηματικός 
φορέας. 
Η αρχή θα βασιστεί στην αλληλοπληροφόρηση των 
δύο πλευρών. Εξάλλου το Επιμελητήριο Καβάλας στη-
ρίζει πάντοτε δυναμικά τους επιχειρηματίες - μέλη του 
σε επίπεδο εξωστρέφειας. Επιπλέον, σε κρίσιμες επο-
χές οικονομικής ύφεσης οι επιχειρηματίες θα πρέπει να 
προετοιμασθούν καταλλήλως, ώστε να προχωρήσουν 
στο μέλλον με αναπτυξιακές προοπτικές.

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
Στο Καλογερικό του Λιμένα πραγματοποιήθηκε το πρωί 
της Κυριακής 31 Ιανουαρίου η σύσκεψη της Συντονιστι-
κής Επιτροπής Αγώνα για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια 
της Θάσου. Από πλευρά τους τα μέλη της Α∆ΕΘ, που 
πρόσκειται στο Κ.Κ.Ε. κατήγγειλαν πολιτικό καπέλωμα 
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το ΣΥΝ της υπόθεσης περικοπής 
των δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρίες. Λίγο 
πριν εγκαταλείψουν την αίθουσα χαρακτήρισαν την εκ-
δήλωση «φιέστα», διαμαρτυρόμενοι για πραξικοπημα-
τικές πρακτικές με την παρουσίαση ενός διαφορετικού 

κειμένου διαμαρτυρίας από τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής, το οποίο δεν περιλαμβάνει τις απόψεις της 
παράταξης του Κ.Κ.Ε.
Ακόλουθα αποχώρησε από τη σύσκεψη και ο πρόε-
δρος του Επιμελητήριου Καβάλας Άγγελος Τσατσού-
λης, θιγόμενος από την προσβλητική τοποθέτηση 
εκπροσώπου του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού. 
Νωρίτερα ο κ. Τσατσούλης είχε παραδώσει στα χέρια 
του προεδρείου της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, 
ένα κείμενο προτάσεων επισημαίνοντας την ανάγκη 
να επανέλθει η ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην κατάρτιση των δρομολογίων. Η 
συγκεκριμένη πρόταση την οποία συνυπογράφουν η 
Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών και ο Εμπορικός 
Σύλλογος Καβάλας, βασίζεται στο υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο του καθορισμού των δρομολογίων του Υπε-
ραστικού ΚΤΕΛ από τη Νομαρχία. Όπως επισήμανε ο 
κ. Τσατσούλης, παρέμβαση στο Σ.Α.Σ. για την αλλα-
γή των δρομολογίων δεν μπορεί να γίνει, καθώς ου-
δείς γνωρίζει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από 
τις ίδιες τις εταιρίες. Αναρωτήθηκε μάλιστα, εάν αυτό 
θα έχει και αποτέλεσμα αφήνοντας να εννοηθεί πως 
τα παιχνίδια μεταξύ των εταιριών και του υπουργείου 
παίζονται κάτω από το τραπέζι προς όφελος των εται-
ριών. 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010
Την Τρίτη 2/3/2010 επισημοποιήθηκε η μακροχρόνια 
συνεργασία του Επιμελητηρίου Καβάλας με το Μου-
σείο Καπνού του ∆ήμου Καβάλας μέσω της υπογρα-
φής σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των 
δύο φορέων.
Το Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης και ο Πρόεδρος του 
Μουσείου Καπνού Ιωάννης Βύζικας, ενώ παρόντες στη 
συνάντηση ήταν ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Μάρκος ∆έμπας, ο Οικονομικός Επόπτης Ιωάννης 
Παναγιωτίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κοινω-
νικών Θεμάτων Νίκος Κούτρας και ο Χάρης Ιορδανί-
δης μέλος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου 
Καπνού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο φορείς συμ-
φώνησαν και συναποδέχτηκαν, να προχωρήσουν σε 

έρευνα και μελέτη για την κοινωνική και οικονομική 
ιστορία του Καπνού, να συμβάλουν στη διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην ανταλλαγή 
υλικού και τεχνογνωσίας.
Ο σκοπός του πρωτοκόλλου αυτής της συνεργασίας 
είναι η ενίσχυση της προσπάθειας που έχουν καταβάλ-
λει οι δύο φορείς για τη συγκέντρωση και τη διάσωση 
του διάσπαρτου υλικού, αλλά και την ανάληψη κοι-
νών δράσεων για τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 
ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία.

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η εταιρεία «F.B.C. ∆ρ. 
∆ημ. Καμπούρης & Συνεργάτες» συνεχίζει την έρευνα 
για την επιχειρηματικότητα στο νομό Καβάλας, σε συ-
νεργασία με το Επιμελητήριο που ανησυχεί για τα μέλη 
του και την κατάσταση στην οποία σταδιακά περιέρχο-
νται. Τα αποτελέσματα της ετήσιας μελέτης βάσει των 
εταιρικών ισολογισμών του 2008 παρουσιάστηκαν το 
απόγευμα της Τρίτης 23 Μαρτίου στη συνεδρίαση της 
διοίκησης του Επιμελητηρίου από τον κ. Καμπούρη, ο 
οποίος υπογράμμισε ότι μόνο το καβαλιώτικο Επιμε-
λητήριο κινείται τόσο μεθοδικά μελετώντας την εξέλιξη 
των τοπικών επιχειρήσεων. Ωστόσο ακόμη μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσει η έρευνα 
της επόμενης χρονιάς, η οποία θα βασίζεται στους 
ισολογισμούς του 2009 και θα εμφανίζει ανάγλυφα 
τις δυσχερείς συνθήκες επιβίωσης του καβαλιώτικου 
επιχειρηματικού κόσμου. 
Ένα δείγμα 136 επιχειρήσεων έχουν μπει σε «θάλαμο 
εντατικής παρακολούθησης» κι εξετάζονται, ωστόσο 
στη διάρκεια του τελευταίου έτους από τον αριθμό των 
25 επιχειρήσεων που βρισκόταν στη ζώνη υψηλού 
κινδύνου, τελικά οι δέκα έκλεισαν. Για τις εννέα από 
αυτές είχε ήδη προβλεφθεί η συγκεκριμένη κατάληξη, 
η δέκατη όμως έκλεισε απροσδόκητα. Το επίσης δυσά-
ρεστο συμπέρασμα της φετινής εκθέσεως είναι πως το 
18,71% των επιχειρήσεων του νομού λειτουργεί στο 
κόκκινο. Επιπλέον προβλέφθηκε πως οι 136 επιχειρή-
σεις του δείγματος εντός των επόμενων ετών θα μειω-
θούν κάτω από τις 100, διότι η οικονομική κρίση θα 
έχει μακρά διάρκεια. 
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 ΜΑΙΟΣ 2010
«Προάγγελος» της 8ης εθελοντικής αιμοδοσίας του 
Συλλόγου Αιμοδοτών Μελών Επιμελητηρίου «Από-
στολος Μαρδύρης» ήταν η ενημερωτική εκδήλω-
ση που πραγματοποιήθηκε στο ΟΣΚΑΡ το βράδυ της 
Πέμπτης 15 Απριλίου, με θέμα «Τροχαία Ατυχήμα-
τα-Ανάγκη Αίματος» με ομιλητή τον Άρη Σταθάκη. Η 
εκδήλωση προηγήθηκε της διήμερης αιμοδοσίας που 
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο την Παρασκευή 
16 και το Σάββατο 17 Απριλίου και συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον του κοινού. Ως στόχο της είχε αφ’ ενός να 
ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τους τρόπους απο-
φυγής των τροχαίων ατυχημάτων και αφ’ ετέρου να 
τους  ευαισθητοποιήσει πάνω στο θέμα της εθελοντι-
κής αιμοδοσίας.
Τον καλεσμένο ομιλητή και τους παραβρισκόμενους 
καλωσόρισαν εκ μέρους του Συλλόγου Αιμοδοτών τα 
μέλη της διοίκησης κ.κ. Μπέλος, Καραγιαννίδης και 
Κυριακίδης. Χαιρετισμούς απεύθυναν ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης και η κ. Καρυπί-
δου, η οποία και μετέφερε το μήνυμα της διευθύντρι-
ας του Τμήματος Αιδομοσίας Νοσοκομείου Καβάλας 
Παρασκευής Παπαδοπούλου. Αυτή ήταν η πρώτη 
διοργάνωση ανάλογης εκδήλωσης από το Σύλλογο 
Αιμοδοτών και κατόπιν της ανταπόκρισης που σημει-
ώθηκε θα πρέπει να αναμένονται και νέες μελλοντικές 
πρωτοβουλίες. 

 ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
Το αδιαχώρητο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 
26 Μαΐου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας από επιχειρηματίες οι οποίοι έσπευσαν 
να παρακολουθήσουν την ομιλία του προέδρου της 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ∆ρ. Αλέξανδρου Παπαρσένου. Μάλιστα 
πριν την προγραμματισμένη ημερίδα, ο κ. Παπαρσένος 
συναντήθηκε στην ίδια αίθουσα με τα διοικητικά στε-
λέχη των τραπεζικών υποκαταστημάτων της Καβάλας. 
Με δεδομένο ότι από ώρα σε ώρα αναμένεται η επίση-
μη ανακοίνωση για την ισχύ των δύο νέων προγραμμά-
των του ΤΕΜΠΜΕ, η ενδιαφέρουσα ομιλία εστιαζόταν 
στο περιεχόμενο αυτών ακριβώς των προγραμμάτων. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης 
χαιρετίζοντας τους πολυάριθμους επιχειρηματίες που 
έδωσαν το παρόν, αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονο-
μική περίοδο, στον αριθμό των σφραγισμένων επιτα-
γών που έχουν ξεφύγει από κάθε όριο, στο τραπεζικό 
σύστημα που σφίγγει τη θηλιά, στο γενικότερο κυκε-
ώνα που καλείται να αντιμετωπίσει ο επιχειρηματικός 
κόσμος με συντονισμό και καλή οργάνωση.     
Τα δύο προγράμματα που συντομότατα θα τεθούν σε 
εφαρμογή είναι εκείνο που σχετίζεται με την «Εγγύηση 
από την ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. χαμηλότοκων δανείων για την 
κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσε-
ων» και το έτερο που αφορά στην «Εγγύηση από την 
ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη 
δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπη-
ρεσιών κ.τ.λ».

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Ικανοποιητικά φαίνεται πως αποδίδει η κίνηση της ειδι-

κής επιτροπής που σύστησαν φορείς της καβαλιώτικης 
αγοράς με στόχο τη μείωση των μισθωμάτων επαγγελ-
ματικής στέγης. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που πα-
ραχώρησαν την Τετάρτη 23 Ιουνίου οι συμμετέχοντες 
φορείς, ανακοινώθηκαν κάποια βήματα επιτυχίας των 
διαβουλεύσεων και περιπτώσεις μείωσης εκ μέρους 
των ιδιοκτητών. Η επιτροπή αποτελείται από το Επιμε-
λητήριο Καβάλας, την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιο-
τεχνών, τον Εμπορικό Σύλλογο, το Σύλλογο Μεσιτών 
Αστικών Συμβάσεων και την Ένωση Καταναλωτών. Για 
το θέμα προέβησαν σε ανακοινώσεις εκπροσωπώντας 
τους αντίστοιχους φορείς ο Άγγελος Τσατσούλης, ο 
Παναγιώτης Αρσονιάδης, ο Χρήστος Ηλιάδης, ο Γιάν-
νης Πουρσαϊτίδης και η Κορίνα Πρασά. 
Οι επικεφαλείς των φορέων εξέφρασαν την ικανοποί-
ησή τους για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας τους 
και δήλωσαν έτοιμοι να συνεχίσουν με νέες πρωτο-
βουλίες, που θα στοχεύουν στην τόνωση της αγοράς 
και της τοπικής οικονομίας. Κοινή αγωνία όλων είναι 
να συνεχίσουν να λειτουργούν οι επιχειρήσεις της 
Καβάλας κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής 
ύφεσης, να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και παράλ-
ληλα οι μειώσεις των ενοικίων να οδηγήσουν και σε 
μειώσεις τιμής προϊόντων ώστε ν’ ανακουφιστούν οι 
καταναλωτές. 
Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε κατά τη 
φάση των διαβουλεύσεων μεταξύ ενοικιαστών και ιδι-
οκτητών, ο Σύλλογος Μεσιτών. Εκεί απευθύνθηκαν 
πολλοί μισθωτές διατυπώνοντας την αγωνία τους και 
ζητώντας στήριξη. Φυσικά ο σύλλογος δεν είναι αρ-
μόδιος για να διαμορφώσει τα ποσά των μισθωμάτων, 
παρόλα αυτά επεμβαίνοντας σε τριάντα περιπτώσεις, 
εξασφάλισε μείωση ενοικίων που κυμαίνεται από 15% 
έως και 28%. Μάλιστα όλα δείχνουν πως οι ενοικιαστές 
αντιλήφθηκαν τη σημαντικότητα της διαπραγμάτευσης 
και πλέον προχωρούν σε απευθείας συνεννόηση με 
τους ιδιοκτήτες, γεγονός που επιφέρει γενικευμένες 
μειώσεις των αντιτίμων για την επαγγελματική στέγη.

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010
∆υναμικό παρόν έδωσε η επιχειρηματική κοινότητα της 
περιοχής στην 14η Εμπορική Έκθεση Αλεξανδρούπο-
λης που πραγματοποιήθηκε 23-28 Ιουλίου 2010 στο 
χώρο του parking της παραλίας κάτω από το Φάρο, 
που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την πόλη της Αλε-
ξανδρούπολης.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Πα-
ρασκευή 23 Ιουλίου  από τον υφυπουργό εσωτερικών 
και βουλευτή Έβρου κ. Γιώργο Ντόλια  καθώς αναβλή-
θηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη της Υπουργού 
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κυρίας 
Λούκας Κατσέλη. 
Το Σάββατο 24 Ιουλίου, ο υφυπουργός Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκαινίασε  το νέο 
κτίριο του Επιμελητηρίου Έβρου, ενώ  τίμησαν τον 
απελθόντα πρόεδρο μετά από 17 χρόνια προσφοράς  
κ. Νίκο ∆αστερίδη τόσο ο νέος πρόεδρος κ. Λεωνίδας 
Κίτσιος αλλά και ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ κ. Γεώργιος 
Κασιμάτης. Μετά τα εγκαίνια συνεδρίασε η ∆ιοικητική 
Επιτροπή   της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
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∆όθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζει την έως 
τώρα συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων (ΜΜΕ) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7οΠΠ), 
ανά θεματική προτεραιότητα και ανά χώρα για τα 
Προγράμματα «Συνεργασία», «Ικανότητες» και 
«Άνθρωποι». Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης - για 
πρώτη φορά - ανάλυση της συμμετοχής των ΜΜΕ 
ανά ευρωπαϊκή περιφέρεια. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί έως την 1η Απριλίου 2010, ορισμένα 
ενδεικτικά δεδομένα είναι τα ακόλουθα:
-  Tο 14% της κοινοτικής χρηματοδότησης του 7ου 
ΠΠ πηγαίνει προς τις ΜΜΕ
-  2.500 συμφωνίες επιχορήγησης για ερευνητικά 
έργα έχουν υπογραφεί στο Πρόγραμμα «Συνερ-
γασία» με 28.100 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 
4,500 ΜΜΕ (16%)
-  Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ για τα έργα είναι 
8.800 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 1,260 εκατ. ευρώ 
αντιστοιχούν στις ΜΜΕ
-  Το μέσο μέγεθος κοινοπραξίας είναι 11 εταίροι, 
εκ των οποίων 1,8 ΜΜΕ
-  Ο μέσος όρος συμβολής της ΕΕ ανά συμμετοχή 
ΜΜΕ είναι 280.000 ευρώ 
Βάσει στατιστικών προβλέψεων αναμένεται ότι:
-  5 δισ. ευρώ θα είναι η συνολική συμβολή της ΕΕ 
προς τις ΜΜΕ για όλη τη διάρκεια του 7ου ΠΠ στο 
Πρόγραμμα «Συνεργασία»
-  20.000 ΜΜΕ θα επωφεληθούν συνολικά από 
το 7ο ΠΠ
Η πέμπτη κατά σειρά έκθεση έχει δημοσιευτεί στο 
SME Techweb και είναι ολόκληρη διαθέσιμη εδώ: 
http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_
en.cfm?pg=publications

δος με θέμα «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 
πραγματική και την τοπική οικονομία».
Η Έκθεση Αλεξανδρούπολης, ξεκίνησε πριν 18 χρόνια 
από το Επιμελητήριο Έβρου ως μικρή διοργάνωση το-
πικών προϊόντων, σήμερα αποτελεί τον δημοφιλέστερο 
θεσμό για την περιοχή, προσελκύοντας  το ενδιαφέρον 
χιλιάδων επισκεπτών. Η φετινή διοργάνωση πραγμα-
τοποιήθηκε σε στεγασμένο και κλιματιζόμενο χώρο, με 
βελτιωμένες κατασκευές και εξοπλισμό, με στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των επισκεπτών όσο και 
των εκθετών.
Φέτος στην Έκθεση συμμετείχαν και τα Επιμελητήρια 
Καβάλας, Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, και Λέσβου, κα-
θώς και τα Επιμελητήρια Φιλιππούπολης, Βουλγαρίας 
και Αδριανούπολης Τουρκίας. Επίσης λειτούργησε  και 
ένα πλούσιο σαλόνι σκαφών αναψυχής. 

Έκθεση για τη συμμετοχή 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
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Το 10ο Ετήσιο Φόρουμ του 
INSULEUR διεκδικεί μεγαλύτερες 
διευκολύνσεις στην χρηματοδό-

τηση και αποδοχή των προγραμμάτων 
υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας στα νησιά της Ε.Ε.
Εκπρόσωποι των νησιωτικών Επιμελη-
τηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδή-
λωσαν στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα την 
επιθυμία τους να δοθεί μεγαλύτερη προ-
σοχή στις ανάγκες που παρουσιάζουν οι 
νησιωτικές  επιχειρήσεις, προσφέροντας 
μια ισόρροπη συνοχή, ανάλογη με τις 
ηπειρωτικές περιοχές.
Στα πλαίσια του 10ου Ετήσιου Φόρουμ 
του INSULEUR με θέμα «Αειφόρα νησιά: 
Επιχειρήσεις και νησιωτική ανάπτυξη», 
που πραγματοποιήθηκε στην Πάλμα ντε 
Μαγιόρκα στις 10 και 11 Ιουνίου, συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι από πάνω από 40 
νησιωτικά ευρωπαϊκά Επιμελητήρια και 
το Επιμελητήριό μας συμμετείχε πρώτη 
φορά με τον Πρόεδρο κ. Άγγελο Τσα-
τσούλη.
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι-
στικότητας & Ναυτιλίας εκπροσώπησε ο 
Γ.Γ. Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός.
Η έναρξη του Φόρουμ έγινε με την πα-
ρουσία του Προέδρου της Κυβέρνησης 
των Βαλεαρίδων, κ. Françesc Antich, 

ο οποίος υπογράμμισε ότι συναντήσεις 
όπως αυτή επιτρέπουν την ανταλλαγή 
εμπειριών με περιοχές που έχουν ανά-
γκες όμοιες με αυτές που έχουν οι Βα-
λεαρίδες, μπορώντας έτσι να «σχεδια-
στούν ξεκάθαρες και ισχυρές θέσεις για 
να απαιτηθεί ειδική προσοχή στις ανά-
γκες μας μέσα στην Ε.Ε.»
Στο Forum εκφράστηκε η αναγκαιότητα 
τόσο οι κοινοτικές αρχές όσο και αυτές 
των Κρατών μελών να διευκολύνουν 
και να προωθήσουν επενδύσεις, όπως 
και να απλουστευτούν οι διαδικασί-

ες και οι διοικητικές προθεσμίες για να 
αποκτηθούν άδειες για προγράμματα 
της Ε.Ε..
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου της Μαγιόρκα και Πρό-
εδρος του INSULEUR, κ. Juan Gual de 
Torrella, τόνισε ότι το ∆ίκτυο Νησιωτι-
κών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένω-
σης γεννήθηκε με τον σκοπό να γίνει 
ένα εργαλείο ανάπτυξης για τα νησιά 
της Ε.Ε., των οποίων οι επιχειρήσεις 
έχουν με κάποια ειδικά χαρακτηριστικά 
και πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι σαν 

ανταγωνιστές, αλλά σαν σύμμαχοι για 
την επίτευξη μεγαλύτερης ανάπτυξης.
Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών που 
διήρκεσε το 10ο Ετήσιο Φόρουμ του 
INSULEUR, παρουσιάστηκαν από διάφο-
ρους εισηγητές συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις προοπτικών ανάπτυξης για κάποιες 
νησιωτικές περιοχές για την ενδυνάμω-
ση της αειφόρου οικονομίας. Ανάμεσα 
σε αυτές ξεχώρισε η περίπτωση του δα-
νέζικου νησιού Bornholm, το οποίο το 
2006 ξεκίνησε το πρόγραμμα «Φωτεινό 
Πράσινο Νησί».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε επίσης 
το παράδειγμα της Cerdeña, που βασί-
ζει τη σημερινή τουριστική στρατηγική 
της στο να φέρει κοντά τους επισκέπτες 
στις παραδόσεις τους, και εκείνη του 
γαλλικού νησιού της Reunion, που το 
2007 ξεκίνησε το πρόγραμμα GERRI για 
να γίνει το 2030 η πρώτη περιοχή του 
κόσμου που θα συγκεντρώνει τόσες βι-
ώσιμες εμπειρίες σε σχέση με την κινη-
τικότητα, την ενέργεια, την πολεοδομία, 
την κατασκευή και τον τουρισμό.
 Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης 
ότι τα νησιά υφίστανται τις συνέπειες των 
κλιματικών αλλαγών σε μεγαλύτερο 
βαθμό απ’ ότι οι ηπειρωτικές περιοχές, 
γι αυτό και είναι σημαντικό να αναλά-
βουν μία δέσμευση για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στην οποία θα είναι ου-
σιώδης ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέ-
ας να συνεργαστούν.
Στο τέλος των συνεδριάσεων πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη στο Πάρκο Περιβαλ-
λοντολογικών Τεχνολογιών της Μαγιόρ-
κα (TIRME), επιτυχημένο παράδειγμα για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος, της 
επεξεργασίας των αποβλήτων.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, στηρίζοντας την πρωτο-
βουλία της Νομαρχίας Καβάλας, συμμετείχε στην 

έκθεση «HERMES» και σε παράλληλες εκδηλώσεις 
στις ΗΠΑ που συνολικό στόχο είχαν την προβολή του 
νομού και των προϊόντων μας και τη δημιουργία νέων 
επαφών για τη μελλοντική προσέλκυση επενδυτών 
και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών 
μας.  Κατά την επιστροφή τους από τις ΗΠΑ τόσο ο Νο-
μάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Καλλιοντζής όσο και οι 
εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην 
αποστολή  επιβεβαίωσαν ότι οι παραπάνω στόχοι επι-
τεύχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Η αποστολή, με επικεφαλής τον Νομάρχη και τη συμ-
μετοχή του Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου κου. 

Μάρκου ∆έμπα και της υπαλλήλου Όλγας Καζιάνη, 
Υπεύθυνη ∆ιεθνών Σχέσεων, συμμετείχε σε όλες τις 
εκδηλώσεις που πλαισίωσαν την Έκθεση «HERMES».  
Συγκεκριμένα: Έναρξη με τελετή γευσιγνωσίας και σε-
μινάριο για τη μεσογειακή διατροφή υπό την αιγίδα 
του Εμπορικού Επιμελητηρίου της περιοχής Κουίνς 
της Νέας Υόρκης, έκθεση προϊόντων και τουριστικού 
υλικού σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, επαφές 
με επιχειρηματίες (εισαγωγείς και διανομείς ελληνικών 
προϊόντων αλλά και υποψήφιους επενδυτές) και παρά-
γοντες της ελληνικής ομογένειας στις πόλεις Νέα Υόρ-
κη, Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφια και Βαλτιμόρη.  Επίσης, 
η αποστολή είχε επαφές με τον ∆ήμο της Φιλαδέλφιας, 
ΗΠΑ παρουσία αιρετών εκπροσώπων της ΤΕ∆Κ ν. Θεσ-
σαλονίκης σα συνέχεια της αδελφοποίησης του ∆ήμου 
Θεσσαλονίκης με την εν λόγω πόλη.  Η τελετή λήξης 
της HERMES συνδυάστηκε με τιμητική εκδήλωση για 
τον ελληνοαμερικανο Βουλευτή στο Κογκρέσο των 
ΗΠΑ κυρίου Τζον Π. Σαρμπάνη που διεξήχθηκε στο 
Ινστιτούτο Άρι Μελισσαράτου. Τέλος, η πρωτοβουλία 
δημοσιοποιήθηκε ευρέως στον ομογενειακό τύπο ενώ 
ο Νομάρχης παραχώρησε και τηλεοπτική συνέντευξη.  
Η προβολή δε της Καβάλας, πέρα από τα παραπάνω, 
επιτεύχθηκε με την παρουσίαση οπτικοακουστικού 
υλικού κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Τη φροντίδα 
για όλα τα παραπάνω ανέλαβε ο διοργανωτής, κύριος 
Παύλος Κοτρότσιος, με τον οποίο το Επιμελητήριο δια-
τηρεί  συνεχή συνεργασία.
Σε ότι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προ-

βλήθηκαν μέσω του περιπτέρου, συμμετείχαν οι εξής 
εταιρίες: Τρόφιμα – Αφοι. Τσαρουχά ΑΕ, Βικελίδης 
– Χρυσανθίδης ΑΕ, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Καβάλας, Ιωσηφίδης ΑΕ, Μελισσοκομικός Συνεταιρι-
σμός Θάσου, Χρυσανίδης ΑΕ, Κρασιά – Κελάρι ∆ιαλε-
κτό, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κτήμα Σεϊτανίδη, Χαρισματικοί 
Οίνοι Κοσμήματα – «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Κατασκευές – ΑΣΚΟ 
ΑΕ, Τουρισμός: Σύλλογος Ενοικιαζομένων ∆ωματίων 
Θάσου, «La Casa Rossa» Κτηματομεσίτες: Σωματείο 
Κτηματομεσιτών Νομού Καβάλας και κτηματομεσιτικές 
εταιρίες «Ασπίς» «Euroland» και «Στέγη» Συμβουλευ-
τικές Υπηρεσίες – «ΚΕΠΕΑ».  
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση είχε ιδιαίτερα με-
γάλη επισκεψιμότητα διότι συνδυάστηκε με πληθώρα 
παράλληλων εκδηλώσεων και βραβεύσεων της ομο-
γένειας.  Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι εκπρόσωποι 
του Επιμελητηρίου είχαν την ευκαιρία να συνομιλή-
σουν με άλλους εκθέτες και να προωθήσουν ενεργά 
τα καβαλιώτικα προϊόντα δεδομένου ότι οι μεγαλύ-
τεροι εισαγωγείς και διανομείς ελληνικών προϊόντων 
διέθεταν δικό τους περίπτερο. Κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, αναμένονται επισκέψεις των ομογενών 
επιχειρηματιών στην Καβάλα αλλά και εκπροσώπων 
του ιδιαίτερα δραστήριου Συλλόγου Καβαλιωτών 
Νέας Υόρκης. 
Το Επιμελητήριο, εκ μέρους του επιχειρηματικού κό-
σμου, εκφράζει δημοσίως την ικανοποίησή του και 
ευχαριστεί τόσο τον Νομάρχη όσο και το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο για την πρωτοβουλία τους αυτή.

∆ίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

10ο Ετήσιο Φόρουμ του Insuleur

Προβολή της Καβάλας στις ΗΠΑ
«HERMES EXPO INTERNATIONAL»
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Νέες προκηρύξεις για όλα τα προγράμ-
ματα του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο 
για την Έρευνα της ΕΕ ανακοινώθηκαν 
στις 20 Ιουλίου, με καταληκτικές ημε-
ρομηνίες από τον Σεπτέμβριο 2010 έως 
τον Μάρτιο του 2013. Ο προϋπολογι-
σμός του 7ου ΠΠ για το 2011 ανέρχεται 
σε 6,4 δισ. Ευρώ. 
Οι νέες προκηρύξεις καλύπτουν όλα τα 
προγράμματα: 
• Υγεία
• Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία
• Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών
• Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλι-
κά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
• Ενέργεια
• Περιβάλλον 

• Μεταφορές
• Κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπι-
στικές επιστήμες
• ∆ιάστημα
• Ασφάλεια
• Ιδέες
• Άνθρωποι
• Ερευνητικές υποδομές
• Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ
• Περιφέρειες γνώσης
• Ερευνητικό δυναμικό
• Επιστήμη στην κοινωνία
• ∆ράσεις διεθνούς συνεργασίας
Σημειώνεται ότι Επιμελητήριο Καβάλας 
συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Τεκ-
μηρίωσης (www.ekt.gr) στα πλαίσια 
της εθνικής κοινοπραξίας «Enterprise 
Europe Network – CIP Hellas» (www.

enterprise-hellas.gr) και παρέχει στα 
μέλη του και σε ενδιαφερόμενες επι-
χειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας 
- Θράκης  ολοκληρωμένη ενημέρωση 
και υποστήριξη για το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο.  Μέσω του ΕΚΤ και άλλων 
επιστημονικών και ερευνητικών ορ-
γανισμών της κοινοπραξίας παρέχεται 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με 
την προετοιμασία προτάσεων  καθώς 
και την εξεύρεση συνεργατών από όλη 
την Ευρώπη. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να 
επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο 
Καβάλας ή να συμβουλευτούν τις πα-
ρακάτω ιστοσελίδες: www.ekt.gr/fp7, 
http://cordis.europa.eu, www.gsrt.gr, 
www.help-forward.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟ-
ΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013- ΠΑΑ» ΤΗΣ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.∆.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.»
Άρθρο 1: Αντικείμενο της πρόσκλησης
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 – ΠΑΑ» της χώρας μας, 
εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5807/29.06.2009 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού 
προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η Εταιρεία 
μα, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής ∆ράσης (εφεξής αποκα-
λούμενη Ο.Τ.∆.). Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος 
υπεγράφη η από 06.05.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμο-
γής Π.Α.Α. – ∆ιαφοροποίηση και της Ο.Τ.∆. – ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. – Ανα-
πτυξιακή Καβάλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. – ως 
Τελικού ∆ικαιούχου.   
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  κα-
λούνται οι ενδιαφερόμενοι τελικοί δικαιούχοι (υποψήφιοι επεν-
δυτές) να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτι-
κών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός των μέτρων, στα οποία αναφέρε-
ται η παρούσα πρόσκληση έχει ως εξής:
ΜΕΤΡΟ 41: ∆ημόσια ∆απάνη 4.700.000,00 €
Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση συγχρηματοδο-
τούνται από:

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περίληψης της πρόσκλησης 
αποτελούν τα παρακάτω αρχεία:
• ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
• ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ 
∆ΡΑΣΕΙΣ
• ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙ-
ΟΤΗΤΑΣ
• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΑ) 
• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
• ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙ-
ΕΣ
• ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η Κ.Υ.Α. 401/2010 & Η Κ.Υ.Α. 
2974/710/04-04-2009 ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
• ΛΟΙΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙ Η 
ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 
• ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ο.Τ.∆.
Η παρούσα πρόσκληση και τα αναπόσπαστα τμήματά  της είναι 
διαθέσιμα από τη πρώτη ημέρα της δημοσίευσης στο διαδίκτυο 
και το αργότερο σε 10 ημέρες από την πρώτη δημοσίευση της 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του δικτύου στήριξης επιχειρήσε-
ων 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 Προθεσμία: 30/9/2010
• ΤΕΜΠΜΕ – Χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη δαπανών αγοράς 
πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών www.tempme.gr  
Προθεσμία: 31/8/2011 ή μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού 
• ΤΕΜΠΜΕ – Χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων www.tempme.gr  
Προθεσμία: 31/10/2010
• «Ένδυση και Υπόδηση – Νέες Προοπτικές»
www.eommex.gr Νέα προθεσμία: 27/9/10
• ΟΑΕ∆ – Προγράμματα επιδότησης απασχόλησης
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 
• Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων σε αγρο-
τικές ορεινές περιοχές ΟΠΑΑΧ με επιδότηση 50% έως 60%. Έως 
τις 15 Οκτωβρίου 2010 θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις 
ενίσχυσης - φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων για τον 
άξονα 3 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, με έμφαση στην 
προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας και στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και αφορά κυρίως αγρο-
τικές περιοχές παρέμβασης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου.
Όσον αφορά στις υποδομές διανυκτέρευσης (ιδρύσεις, επεκτάσεις και 
εκσυγχρονισμοί), το επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 600.000 € 
και έως 40 κλίνες. Τα όρια αυτά ισχύουν και για τη δράση: Επισκέ-
ψιμα αγροκτήματα στην περίπτωση που η παρέμβαση περιλαμβά-
νει και υποδομή διανυκτέρευσης. Σημειώνεται, ότι οι παρεμβάσεις 
εκσυγχρονισμού των υποδομών διανυκτέρευσης δύναται να αφο-
ρούν, είτε ποιοτική αναβάθμιση, είτε και αύξηση της δυναμικότητας.
Για τις λοιπές επιχειρήσεις (ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί), 
το συνολικό κόστος θα ανέρχεται έως τα 300.000 €. Επιλέξιμες είναι 
οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβο-
λής της πρότασης.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
• Πράσινος Τουρισμός – www.efepae.gr 
• Εξοικονόμηση κατ’ οίκον www.ypeka.gr 

παρούσας, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή.
1. Στα γραφεία της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. ∆/νση: Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, 
Καβάλα, τηλ. 2510-620459 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
2. Από το Επιμελητήριο Καβάλας – ENTERPRISE EUROPE 
NETWORK 2510-222212 - ∆/νση Ομονοίας 50 Τ.Κ. 65302 Κα-
βάλα
3. Από τις έδρες των ΟΤΑ της περιοχής παρέμβασης του Ν. Κα-
βάλας
4. Από την  ιστοσελίδα της ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.: www.ankavala.gr σε 
ηλεκτρονική μορφή.
Άρθρο 2: Περιοχή Παρέμβασης
Περιοχή εφαρμογής των μέτρων, υπομέτρων και δράσεων, στα 
οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελούν τα ακό-
λουθα Τοπικά ∆ιαμερίσματα: 
1. ∆. ΚΑΒΑΛΑΣ: Χαλκερό, Ν. Καρβάλη
2. ∆. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ: Xρυσούπολη, Ερατεινό, Χρυσοχώρι, Γρα-
βούνα, Πέρνη, Ζαρκαδιά, Πετροπηγή, Ποντολίβαδο, Γέροντας, 
Παράδεισος, Ξεριάς, Αβραμηλιά, ∆ιαλεκτό.
3. ∆. ΦΙΛΙΠΠΩΝ: Φίλιπποι, Πολύστηλο, Κρηνίδες, Λυδία, Αμυ-

γδαλεώνας, Παλαιά Καβάλα, Κορυφές, Λιμνιά, Πολύνερο, Ζυ-
γός, Κρυονέρι.
4. ∆. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ: Ελευθερούπολη, Αντιφίλιπποι, Κη-
πιά, Αμισιανά, Κοκκινόχωμα, Χρυσόκαστρο.
5. ∆, ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Νικήσιανη, Γεωργιανή, Παλαιοχώρι.
6. ∆. ΠΙΕΡΡΕΩΝ: Πλατανότοπος, Μεσιά.
7. ∆. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ: Ν. Πέραμος, Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Αγ. Αν-
δρέας, Ν. Ηρακλείτσα.
8. ∆. ΟΡΦΑΝΟΥ: Κάρυανη, Ορφάνι, Οφρύνιο, Ακροπόταμος, 
Γαλυψός, Ποδοχώρι.
Άρθρο 3: Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
3.1 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 
19.11.2010 και ώρα 15:00.
3.2 Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της 
ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.: Ύδρας – 10, Τ.Κ 65302, Καβάλα είτε ιδιοχείρως, 
είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με 
την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του 
τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.∆. Αναπτυξιακή Καβάλας – Ανα-
πτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.)» 

Προκηρύξεις του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ιδιοκτήτης: Επιμελητήριο Καβάλας 

Εκδότης-∆ιευθυντής: 
Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος ∆.Σ. 

(υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 
Συντακτική επιτροπή: 

Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος ∆.Σ. 
Ελένη Γαρυφάλλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 

Μάρκος ∆έμπας, Β΄ Αντιπρόεδρος ∆.Σ. 
Βασίλειος Λεμονίδης, Γεν. Γραμματέας ∆.Σ. 

Γιάννης Παναγιωτίδης, Οικονομικός Επόπτης 

Επιμέλεια Εντύπου: Βούλα Θασίτου - ∆εληγιάννη

∆ιεύθυνση Επιμελητήριου: 
Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα 

Τηλ. 2510 223.325, Fax: 2510 835 946
e-mail:info@chamberofkavala.gr

www.chamberofkavala.gr 

Σελιδοποίηση-Εκτύπωση: 
Τυπογραφείο Γεώργιος Κ. Λουπέλης - Τηλ. 2510 223144 

Μηνιαίο ∆ελτίο του Επιμελητήριου Καβάλας

Íïμïý ÊáâÜëáòKAVALA CHAMBER OF COMMERCE

Στην υπηρεσία της επιχείρησής σας 

Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση 
του κάθε ενδιαφερόμενου για πρόσθετες πληροφορίες. 

Σημεία επικοινωνίας: Σούζη Μαυρομμάτη, 
∆ιευθύντρια (εσωτ. 4) Όλγα Καζιάνη Υπεύθυνη ∆ιεθνών Σχέσεων 

(εσωτ. 2). Τηλ. Επιμελητηρίου: 2510 833964


