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Στάλθηκε προς τον Υφυπουργό Δυσάρεστα ήταν και πάλι τα Ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Ο Γιάννης Πουρσαϊτίδης εκπρο- Μία και μοναδική διαδικασία 

Το πρώτο σαββατοκύριακο του Ιουνίου 
θα συναντηθούν στη Θάσο τα μέλη του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελ-
ληνικών Νησιών, μέλος του οποίου είναι 
και το Επιμελητήριο Καβάλας. Στον ίδιο 
φορέα μετέχουν τα Επιμελητήρια περιοχών 
όπου υπάγονται νησιά, δηλαδή περιφερει-
ακές ενότητες όπως η Κρήτη, τα Δωδεκά-
νησα, οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα, η Μα-
γνησία, η Καβάλα, ο Έβρος. Ο ελληνικός 
όμιλος συμμετέχει και στον αντίστοιχο ευ-
ρωπαϊκό με την επωνυμία INSULER. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας είχε ενταθεί 
πέρσι στον ευρωπαϊκό όμιλο και τώρα θα 
εγγραφεί στο ελληνικό φορέα, προκειμέ-
νου να παρακολουθεί τις δράσεις που κι-
νούνται σε επίπεδο lobbing. Ενώ παράλλη-
λα εφαρμόζει και ορισμένα προγράμματα. 
Ένας όρος που στο εξής θα μπει στη ζωή 
μας είναι και η «νησιωτικότητα». Το Επιμε-
λητήριο ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως διότι τα 

Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη  
επιστολή του Επιμελητηρίου 
Καβάλας.

όσα ειπώθηκαν για την κατάσταση 
των καβαλιώτικων επιχειρήσεων.

Παναγιωτόπουλος ενημερώθηκε 
για τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις.

σώπησε το Σύλλογο Μεσιτών κα-
θώς και το Επιμελητήριο Καβάλας.

που διαρκεί περίπου μία μέρα 
εξασφαλίζει τη σύσταση 
επιχείρησης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στα πλαίσια της δημιουργίας νέας 
στήλης στην εφημερίδα μας όσοι 
επιχειρηματίες θέλουν να δημο-
σιεύσουν νέα για τις επιχειρήσεις 
τους μπορούν να στείλουν Email 
στο news@kcci.gr

Ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι η 
επόμενη αιμοδοσία του Συλλό-
γου θα πραγματοποιηθεί, όπως 
πάντα, στο Επιμελητήριο Καβά-
λας, Παρασκευή 6 και Σάββατο 
7 Μαίου 2011 και ώρες 08.00 το 
πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι.
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νησιά αντιμετωπίζονται κάτω από ιδιαίτε-
ρες συνθήκες. 

Η επόμενη γενική συνέλευση του Επι-
μελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελλη-
νικών Νησιών θα φιλοξενηθεί στη Θάσο 
και προγραμματίζεται για το πρώτο σαβ-
βατοκύριακο του Ιουνίου. Στο νησί θα 
προσέλθουν εκπρόσωποι των προαναφε-
ρόμενων Επιμελητηρίων και θα συζητη-
θούν θέματα που άπτονται του τουρισμού. 
Ο ενιαίος ελληνικός όμιλος δρομολόγησε 
ήδη σημαντικότατη πρωτοβουλία σχετική 
με το σήμα ποιότητας των καταλυμάτων. 
Ενώ ενδεικτικό της σοβαρότητας του ομί-
λου είναι και η πρωτοβουλία του σχετικά 
με το καθεστώς ΦΠΑ 6% στις νησιωτικές 
περιοχές. Στη διάρκεια της μηνιαίας συνε-
δρίασης του Επιμελητηρίου Καβάλας η 
διοίκηση ενέκρινε την έγγραφη του στον 
ελληνικό όμιλο.

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας υποδέχτηκαν τον Δήμαρχο Σαμψούντας

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας υποδέχτηκαν το Δή-
μαρχο Σαμψούντας Yusuf Ustel YILMAZ 
και τη συνεργάτιδά του κα. Leyla USTEL 
CAGATAY.  H υποδοχή της αποστολής, η 
ανταλλαγή χαιρετισμών και πληροφοριών 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου στο 
κτίριο του Επιμελητηρίου Καβάλας.

Ο δήμαρχος Σαμψούντας ευχαρίστησε 
θερμά για την εγκάρδια υποδοχή και τη ζε-
στή φιλοξενία και υπογράμμισε ότι ανάμε-
σα στις δυο πόλεις υπάρχει μια καλή σχέση 
και είναι σα να γνωρίζονται από καιρό. Ο κ. 
Yilmaz τόνισε ότι στη Σαμψούντα υπάρ-
χουν πολλοί κάτοικοι που οι πρόγονοί τους 
κατάγονται από την Καβάλα αλλά και αντί-
στροφα, ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι 
δυο λαοί να στήσουν γέφυρες μεταξύ τους 
και να συνεχίσουν το διάλογο που υπάρχει 
όλα αυτά χρόνια. «Όσο προχωράει ο διά-
λογος», τόνισε, «στο πλαίσιο της οικονο-
μίας και του πολιτισμού τόσο μπορεί να 
προκύψει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ των δυο πόλεων».

«Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των 
πόλεων», επισήμανε με έμφαση ο Τούρ-

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε 
συνεργασία με τον Δήμο Θάσου 
θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα:  
«Kρίση, επικοινωνία και ποιοτική 
εξυπηρέτηση του πελάτη στον 
τουρισμό» με εισηγητή τον  
επικοινωνιολόγο κ. Χαράλαμπο 
Ζιώγα.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί 
στις 15 Μαΐου (10.00 με 14.00) 
στην αίθουσα του  καλογερικού 
στον Λιμένα Θάσου.

Η ημερίδα αφορά όλους τους 
επαγγελματίες του νησιού που 
ασχολούνται (έμμεσα ή άμεσα) με 
τον τουρισμό.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΘΑΣΟ

κος δήμαρχος και συμπλήρωσε, «ανάμεσα 
στις δυο πόλεις η ανάπτυξη μπορεί να 
έρθει από την οικονομία και τον πολιτι-
σμό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, 
με μεγάλη οικονομία και δημιουργώντας 
αυτή τη γέφυρα φιλίας και συνεργασίας 

μπορούμε να ενισχύσουμε τις ήδη καλές 
σχέσεις». Τέλος, ο κ. Yilmaz σημείωσε πως 
η Καβάλα είναι μια όμορφη και καθαρή 
πόλη με φιλόξενους κατοίκους γεμάτους 
αγάπη. 



Επίσκεψη του Νίκου Παναγιωτόπουλου

Οδηγούν τις επιχειρήσεις σε λουκέτο;

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20112

Το Επιμελητήριο Καβάλας επισκέφτηκε την Παρασκευή 
1 Απριλίου ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπου-
λος, ο οποίος ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο Άγγελο 
Τσατσούλη και τον Αντιπρόεδρο Μάρκο Δέμπα για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. 

Η επιδότηση του 12% στο κόστος μισθοδοσίας, η 
επιμήκυνση των δανείων και η μείωση του επιτοκίου των 
επιχειρήσεων ήταν τα τρία βασικότερα προβλήματα στα 
οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, χω-
ρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κατάλογος των προβλημάτων 
περιορίζεται εκεί. 

Αναφορικά με το 12% δήλωσε ότι οι επιχειρηματίες 
έχουν πλέον χορτάσει από λόγια και παραμύθια. Συμπλή-
ρωσε δε ότι ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων θα πρέ-
πει να επιμηκυνθεί, ενώ δεν είναι δυνατόν να επιβιώσουν 
οι επιχειρήσεις με το επιτόκιο του 9,5% που ισχύει 
σήμερα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ρευστότητας στην 
αγορά και σημαντικό μερίδιο ευθύνης γι’ αυτή την κατά-
σταση φέρουν οι τράπεζες, οι οποίες χρησιμοποίησαν τις 
κρατικές επιδοτήσεις για να καλύψουν τις υποχρεώσεις 
τους, στο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 
Αναφερόμενος στο ΕΣΠΑ, αναρωτήθηκε γιατί έπρεπε να 
αλλάξει δύο φορές.

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε «Είναι γεγονός ότι 
η επιχειρηματικότητα κινείται στο κόκκινο και θεωρώ 
ότι βρισκόμαστε λίγο πριν την κατάρρευση. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη στήριξης της επιχειρηματι-
κότητας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθούν 
οι θέσεις εργασίας. Εκείνο που με ανησυχεί περισσό-
τερο είναι η στάση της κυβέρνησης, η οποία έχει χάσει 
την επαφή με την πραγματικότητα».

Δυσάρεστα ήταν και πάλι τα όσα ειπώθηκαν για την κα-
τάσταση των καβαλιώτικων επιχειρήσεων στη διάρκεια 
της συνεδρίασης που πραγματοποίησε το απόγευμα της 
Τρίτης 29 Μαρτίου η διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβά-
λας. Από τη μία πλευρά η αδιάλλακτη συμπεριφορά που 
επιδεικνύουν οι τράπεζες και ειδικότερα μία εξ αυτών και 
από την άλλη η κυβερνητική αναλγησία που κρατά παγω-
μένες κάποιες διαδικασίες, στέκονται η αιτία για τον ορατό 
κίνδυνο λουκέτου που αντιμετωπίζουν μεγάλες και υγιείς 
επιχειρήσεις της Καβάλας. 

Η φράση «γονατίσαμε και δεν αντέχουμε άλλο» που 
ακούστηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης περιγράφει με 
τον πιο εύγλωττο τρόπο τις συνθήκες υπό τις οποίες προ-
σπαθούν να λειτουργήσουν οι επιχειρηματίες. Οι δόσεις 
της επιδότησης του 12% που οφείλονται από το κρά-
τος, οι τραπεζικές πιέσεις που ασκούνται για τα δάνεια 
με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, η υπόθεση του 
συμψηφισμού που καθυστερεί, ο νέος αναπτυξιακός 
νόμος που έχει κολλήσει στο ΣτΕ, το ΕΣΠΑ που μοιάζει 
παγωμένο συνθέτουν το κλίμα απόγνωσης στο οποίο 
έχουν εξαναγκαστεί να δραστηριοποιούνται οι επιχειρη-

ματίες.    
Την οργή των πάντων συγκεντρώνει η Eurobank που ερ-

μηνεύει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο τις ρυθμίσεις των 
δανείων με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, αφού παρά 
την παράταση που υπάρχει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
κωφεύει και προχωρά σε κατάπτωση των εγγυήσεων. Σε 
αυτή την περίπτωση το μεν κράτος θα κληθεί να καταβάλει 
το 80% του ποσού δανεισμού, οι δε εμπλεκόμενες επιχει-
ρήσεις αντιμετωπίζουν το φάσμα του λουκέτου. Επί μήνες 
εκκρεμούν οι αιτήσεις των επιχειρηματιών στην αρμόδια 
25η διεύθυνση που δε συνεδριάζει προκειμένου να απο-
φανθεί κι έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος για τις επιχειρήσεις. 

Μείζον είναι και το πρόβλημα με την επιδότηση του 
12% που «αγνοείται» παρά τις υποσχέσεις και τα παχιά 
λόγια που κατά καιρούς ειπώθηκαν από υψηλόβαθμα κυ-
βερνητικά στελέχη. Έως τα τέλη του Μάρτη στις επιχειρή-
σεις της περιφερειακής ενότητας Καβάλας οφείλονταν 
ποσό 18.000.000 ευρώ. Έτσι η διοίκηση του Επιμελη-
τηρίου αποφάσισε να συνεργαστεί με το Δικηγορικό 
Σύλλογο Καβάλας ώστε να δράσει δυναμικά. Ειδικότερα 
αποφασίστηκε να αποστείλει μια τελευταία προειδοποιητι-

Επιστολή στον Υφυπουργό Οικονομικών
Με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ» στάλθηκε στις 

29 Μαρτίου προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Φίλιππο 
Σαχινίδη η επιστολή του Επιμελητηρίου Καβάλας, έχοντας 
ως θέμα την «καταχρηστική συμπεριφορά των τραπε-
ζών χρήζουσα άμεσης αντιμετώπισης εκ μέρους σας». 
Στην επιστολή αναφερόταν τα εξής:

Κύριε Υφυπουργέ,

Με την υπ’ αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασή σας, 
της οποίας το περιεχόμενο παραμένει νομικά ασαφές, υπό 
την έννοια, ότι :

Α) Είναι προφανές πως, αφήνοντας ακάλυπτους από την εγ-
γύηση του Ελληνικού Δημοσίου τους τόκους για την περίοδο 
από 31.12.2010 έως 30.6.2013 και με δεδομένο ότι, οι υπηρε-
σίες του υπουργείου σας εγγράφως δίνουν το ελεύθερο στις 
Τράπεζες να πράξουν ό,τι αυτές κρίνουν για να τους εισπρά-
ξουν, οδηγείτε ένα μεγάλο μέρος των εγγυημένων δανείων σε 
κατάπτωση πριν τα τέλη Σεπτεμβρίου 2011.

Αυτό θα συμβεί διότι, οι Τράπεζες για να αποφύγουν τον 
αποκλεισμό τους από το να κάνουν καταπτώσεις των Εγγυή-
σεων πριν την 31.03.2015 (οπότε θα υπάρχουν δυο ληξιπρό-

θεσμες δόσεις συν 90 ημέρες μετά) θα προβούν σε υποβολή 
αιτήσεων πτώχευσης σε βάρος των επιχειρήσεων, που δεν θα 
έχουν καταβάλλει τους τόκους των εγγυημένων δανείων ενός 
εξαμήνου του διαστήματος της αναστολής (π.χ. γιατί όχι του 
Α΄ εξαμήνου 2011).

Β) Είναι επίσης προφανές ότι, με το να συνεδριάζει το Συμ-
βούλιο Διαχείρισης – Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης 
του Ελληνικού Δημοσίου και αφενός μεν να κρίνει όλες τις 
επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στις διατά-
ξεις της υπ’ αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασής σας, ως 
βιώσιμες και αφετέρου να αρνείται να εξετάσει οιοδήποτε συ-
νυποβαλλόμενο με την προαναφερόμενη αίτηση (υπαγωγής 
στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφα-
σής σας) σχέδιο επιχειρηματικής εξυγίανσης μέσω της ανα-
διάρθρωσης οφειλών/εξασφαλίσεων, απαξιώνεται πλήρως ο 
διαχειριστικός ρόλος του Συμβουλίου και αποσιωπώνται μέ-
χρι παραιτήσεως, τα δικαιώματα που έχει εκ του Ν. 2322/1995, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Ελληνικό Δημόσιο, να ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες, με δεσπόζοντα ρόλο, σε όλες τις δια-
δικασίες των νόμων εξυγίανσης.

Γ) Είναι τέλος απαράδεκτο να παρερμηνεύεται εκ μέρους 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, η σαφέστατη ρύθμιση της υπ’ 
αριθ. 2/31728/0025/30.6.2010 απόφασή σας, η οποία ορίζει 

ως προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις δι-
ατάξεις της εκ μέρους των επιχειρήσεων, την 31.12.2011, με 
αποτέλεσμα, το σύνολο σχεδόν των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
να ετοιμάζεται με 31/03/2011 για την καταγγελία των συμβά-
σεων των εγγυημένων δανείων και την αποστολή των δικαιο-
λογητικών για βεβαίωση και κατάπτωση των εγγυήσεων στο 
υπουργείο Οικονομικών.

Κύριε Υφυπουργέ, απευθυνόμεθα σε εσάς, με ένα και μόνο 
αίτημα. Την πλήρη αποκατάσταση της νομιμότητας, στο σύ-
στημα παροχής και διαχείρισης των εγγυήσεων, μέσω της 
πλήρους υιοθέτησης και εφαρμογής, χωρίς υπεκφυγές και 
παρερμηνείες από τις υπηρεσίες του υπουργείου σας, των κει-
μένων διατάξεων.  Για αρχή, είναι σκόπιμο, να απευθυνθείτε 
προς τις τράπεζες και να καταστήσετε σαφές, ότι, εάν οι υπα-
γόμενες στο καθεστώς των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημο-
σίου επιχειρήσεις, καταστούν αναξιόχρεες με ευθύνη της αυ-
θαίρετης και καταχρηστικής συμπεριφοράς των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, τότε, το Ελληνικό Δημόσιο: 

α) θα ανακαλέσει της εκ μέρους του παρασχεθείσες εγγυή-
σεις και β) θα συμπαραταχθεί με τις πληττόμενες επιχειρήσεις 
σε αγωγές αποζημίωσης σε βάρος των τραπεζών.

Με την βεβαιότητα, ότι, θα ενεργήσετε άμεσα για την απο-
σόβηση σοβαρότατων καταστροφών σε βάρος των επιχει-
ρήσεων και του Δημοσίου συμφέροντος, παραμένουμε στη 
διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.

-AΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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Πέμπτη -  
Σάββατο - Κυριακή : 11.00 - 22.00 

  Παρασκευή : 17.00 - 22.00

26 -29 Μαϊου
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κή επιστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δη-
μοσίου αναγνωρίζοντας περιθώριο ενός μηνός κι έπειτα να 
ενημερωθούν τα μέλη του Επιμελητηρίου, ώστε να προχω-
ρήσουν σε μαζική τιμολόγηση των βεβαιωμένων οφειλών 
για τα έτη 2008 και 2009.  

Επιπλέον δυσκολίες που υπάρχουν οφείλονται στο γεγο-
νός ότι ακόμη δεν προκηρύχθηκαν τα προγράμματα ΤΟΠ-
ΣΑ που είχε εξαγγείλει η Υπουργός Εργασίας, τα ευρω-
παϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που δεν τρέχουν, 
αλλά και σε ορισμένα πολιτικά παιχνίδια που παίζονται 
από κυβερνητικά στελέχη τα οποία ευεργετούν τις 
εκλογικές τους περιφέρειες εις βάρος άλλων περιοχών 
της χώρας. Μία ακόμη «επιτυχία» του Υπουργού Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη ήταν ότι παρά 
τα συμφωνημένα απέστειλε έγγραφο προς ενημέρωση 
σχετικά με το γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών. Το οποίο 
αν και υποτίθεται ότι θα λειτουργούσε στα κατά τόπους 
Επιμελητήρια, ο υπουργός αποφάσισε πως θα πρέπει 
να λειτουργεί μόνο στην έδρα κάθε περιφέρειας. Άρα 
το αντίστοιχο γραφείο της ΑΜΘ θα λειτουργεί μόνο στην 
Κομοτηνή, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο 
τη διαδικασία για τους επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται 
να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο.    

Ενημερώνουμε τις επιχειρήσεις μέλη μας ότι το Επι-
μελητήριο Καβάλας θα συμμετέχει με περίπτερο στις 
παρακάτω εκθέσεις.  Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρημα-
τίες καλούνται άμεσα να επικοινωνήσουν με την υπη-
ρεσία του Επιμελητηρίου έτσι ώστε να δηλώσουν τη 
συμμετοχή τους.  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ANUGA – Κολωνία

Έκθεση Τροφίμων και Ποτών 8-12/10/2011
Προθεσμία Δήλωσης Συμμετοχής 28/4/2011

36η Διεθνής Έκθεση Κύπρου

Γενική Εμπορική – Λευκωσία, 6-12/5

 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Γενικές Εμπορικές)

 ΘΡΑΚΗ – Κομοτηνή – 26-29/5/2011

 ΣΕΡΡΑΪΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ – 1-6/6/2011

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ



Συνέδριο του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου 

Ίδρυση επιχείρησης σε 1 μέρα και σε 1 σημείο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 3

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 16 – 19 Μαρτίου 
στην Αθήνα συμμετείχε ο Γιάννης Πουρσαϊτίδης, εκπρο-
σωπώντας το Σύλλογο Μεσιτών Καβάλας και γενικότερα 
το Επιμελητήριο Καβάλας. Η διοργάνωση υλοποιήθη-
κε από το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία 
με το ελληνικό ΥΠΕΞ, τη Ρωσική Πρεσβεία, τη Ρωσική 
Ομοσπονδία Μεσιτικών Γραφείων και την Ομοσπονδία 
Κτηματομεσιτών Ελλάδος. Στόχος συνεδρίου ήταν η με-
γιστοποίηση του ενδιαφέροντος Ρώσων επενδυτών σε 
διάφορα σημεία της Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο ακινήτων 
όσο και σε επίπεδο αναπτυξιακών δράσεων real estate. Τα 
συμπεράσματα του συνεδρίου ανακοίνωσε ο κ. Πουρσαϊ-
τίδης στη διάρκεια της επιμελητηριακής συνεδρίασης 
του διοικητικού συμβουλίου.

Η Ελλάδα φαίνεται ότι πλέον καθίσταται ένας από τους 
πιο ελκυστικούς προορισμούς των Ρώσων τουριστών και 
κατ’ επέκταση των Ρώσων επενδυτών αναφορικά με τις 
εξοχικές κατοικίες, σε μεγάλα ακίνητα και τμήματα γης, με 
προοπτική ανάδειξης τουριστικών καταλυμάτων ή όποιας 
άλλης μορφής επένδυση κριθεί απαραίτητη στο μέλλον.

Μετά την επιτυχή έλευση Ρώσων επενδυτών σε Αθήνα, 
Κρήτη, Ρόδο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική και την υπο-
γραφή του πρόσφατου μνημονίου συνεργασίας με το 

Μια και μοναδική διαδικασία που διαρκεί περίπου μία 
ώρα και εξασφαλίζει τη σύσταση επιχείρησης και την άμε-
ση έναρξη οικονομικής δραστηριότητας σε 1 ημέρα ή το 
αργότερο την επόμενη εργάσιμη, θα επιτυγχάνεται μέσω 
της Υπηρεσίας μιας Στάσης που ξεκίνησε τη λειτουργία 
της από τη Δευτέρα 04.04.2011.

Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επι-
χειρήσεις που περιλαμβάνει 59 καταστήματα εμπορικών 
επιμελητηρίων, 3.200 συμβολαιογραφικά γραφεία και 
στην επόμενη φάση 52 επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης Πολιτών, θα διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορι-
κές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δρα-
στηριότητα.

Με τον τρόπο αυτό, η ίδρυση, για παράδειγμα, μιας 
εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ΕΠΕ, γίνεται:

- σε ένα μόνο σημείο αντί για οκτώ,
- με μία και μοναδική διαδικασία αντί για 11,
- σε μία μέρα αντί για 38
Μοναδική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας είναι οι ιδρυτές της εταιρίας να μην έχουν εκκρε-
μότητες με το ελληνικό δημόσιο (π.χ. να έχουν φορολο-
γική και ασφαλιστική ενημερότητα).

Σε αρχικό στάδιο, η Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) 
αφορά Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης 
Ευθύνης, οι οποίες θα απευθύνονται στους συμβολαι-
ογράφους, καθώς και Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες 
Εταιρίες, οι οποίες θα μπορούν να απευθύνονται κα-
τευθείαν στα Επιμελητήρια και τα ΚΕΠ.

Για την εφαρμογή της ΥΜΣ ήταν απαραίτητη η ολοκλή-
ρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), μιας 
μεγάλης βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει 
τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντό-
τητας.

Μέσα από τη ηλεκτρονική διασύνδεση των Υπηρεσιών 
μιας στάσης με το ΓΕΜΗ, όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις 
αποκτούν για πρώτη φορά έναν μοναδικό αριθμό μητρώ-
ου -τον αριθμό ΓΕΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά 
τους και θα τις ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Πετυχαίνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο για πρώτη φορά, και 
χάρη στη μετάπτωση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων 
του ΓΕΜΗ όλων των στοιχείων που διαθέτει κάθε Επι-
μελητήριο για τα μέλη του, τη λειτουργία ενός ενιαίου 
μητρώου για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και ταυτό-
χρονα την εκκαθάριση του μητρώου κάθε Επιμελητηρί-
ου από ανενεργά μέλη.

Σε μια χώρα, που κατατάσσεται στην 149η θέση μεταξύ  
183 χωρών στον σχετικό δείκτη αξιολόγησης των διαδικα-
σιών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας επιχείρησης, η 
εφαρμογή της ΥΜΣ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρή-
σεις. Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημό-
σια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς:

- Μειώνεται τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επι-
βαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής 
ομόρρυθμης εταιρίας τα βήματα που απαιτούνται για έναν 
επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται 

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & 
Εμπόρων Ν.Καβάλας συμμετέχει σε επιδοτούμενο 
πρόγραμμα που θα αφορά την ενίσχυση των μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης 
και εφαρμογής ενός Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτι-
κής Προσαρμογής για τις επιχειρήσεις-μέλη του με 
στόχο την βελτίωση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθή-
κες της αγοράς.

Στο προβλεπόμενο Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής 
Προσαρμογής θα προβλέπονται οι ακόλουθες ενέρ-
γειες;

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τις επιχειρή-
σεις

- Δράσεις κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών εκ 
των οποίων οι 180 ώρες θα αφορούν την θεωρητι-
κή κατάρτιση και οι 120 ώρες την πρακτική άσκη-
ση( η οποία αφορά την καθημερινή τους εργασία).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣ-
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ 

ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ %

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 211 36 17,28%

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 53 4 7,56%

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 21 5 23,85%

Π. ΜΕΛΑ 33 2 6,06%

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 32 5 15,65%

ΕΡΜΟΥ 22 3 13,65%

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο) 37 5 13,55%

Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19 3 15,81%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΕΙΣΤΩΝ %

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 213 25 11,74%

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 53 3 5,66%

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 21 3 14,29%

Π. ΜΕΛΑ 33 4 12,13%

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 30 4 13,34%

ΕΡΜΟΥ 21 5 23,81%

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (κέντρο) 37 2 5,41%

Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 19

Επιμελητήριο της Κέρκυρας, επιχειρείται νέο άνοιγμα 
σε περιοχές που έχουν τις δυνατότητες να παρουσιά-
σουν αξιόλογες προτάσεις προς επένδυση. Είτε αυτές 
είναι ιδιωτικά ακίνητα είτε είναι δημόσιες εκτάσεις. 

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, το πρώτο κριτήριο 
που αναδείχθηκε από τις συνομιλίες ήταν ο στόχος εξα-
σφάλισης της εμπιστοσύνης των Ρώσων επενδυτών με 
σωστή ενημέρωση, στοχευόμενες δράσεις και επαφές, με 
σοβαρότητα και συνέπεια λόγων και πράξεων.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν την εισροή πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ στην πατρίδα μας, σε ιδιωτικά ακίνη-
τα ιδιαίτερα στην Αθήνα και την Κρήτη όπου πλέον εξειδι-
κεύονται εταιρείες του μεσιτικού κλάδου και λειτουργούν 
αποκλειστικά με Ρώσους επενδυτές. Η εξέλιξη έδειξε πως 
το ενδιαφέρον μετατοπίζεται και σε άλλες περιοχές όπως 
τα βόρεια σημεία της Ελλάδας.

Στη διάρκεια των συναντήσεων ο κ. Πουρσαϊτίδης είχε 
την ευκαιρία να παρουσιάσει την Καβάλα και ιδιαίτερα 
τη Θάσο, που για το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο είναι 
απλώς γνώριμη. Τονίστηκε ωστόσο πως υπάρχουν προο-
πτικές διότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά και με ευ-
κολότερη πρόσβαση από χώρες του βορά όπως η Ρωσία. 

Οι προσωπικές επαφές του κ. Πουρσαϊτίδη παρουσία-

σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά 
μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης.

- Μειώνεται το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. 
Συγκεκριμένα, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμί-
ας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για 
παράδειγμα, για σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο 4.500 ευρώ στο 
ΕΒΕΑ υπάρχει το κόστος σήμερα είναι 786 ευρώ. Μετά τη 
λειτουργία της ΥΜΣ το κόστος δηλαδή μειώνεται κατά 235 
Ευρώ (33% λιγότερο κόστος).

- Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορί-
ζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευ-
θερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυ-
πηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, 
μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και 
υπηρεσίες.

- Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που 
ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και 
αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας 
η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την 
ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδι-
κασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά 
μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα 
τέλη αποπληρώνονται μέσω του τραπεζικού συστήματος

- Ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας 
οικονομίας. Απελευθερώνουμε την επιχειρηματικότητα 
με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με 
έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Παράλληλα, στο αμέσως προσεχές διάστημα ολοκληρώ-
νονται και περαιτέρω βήματα, όπως ένταξη στις ΥΜΣ και 
των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η έντα-
ξη και των ατομικών επιχειρήσεων στις ΥΜΣ, η επέκταση 
της υπηρεσίας σε όλα τα ΚΕΠ καθώς και η δημιουργία δια-
δικτυακής υπηρεσίας μιας στάσης για τη σύσταση εξαγω-
γικών επιχειρήσεων.

σαν ενδιαφέρον αφού οι προτάσεις αφορούσαν σε περιο-
χές νέες για τους επενδυτές. Με την συνδρομή της Έλενας 
Κοντράτοβα, γενικής διευθύντριας του Ελληνορωσι-
κού Επιμελητηρίου, πραγματοποιήθηκαν επαφές που 
ανέδειξαν και την ιδιαίτερη σημασία των προορισμών θρη-
σκευτικού κι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 

Ένα άλλο ζήτημα που πρόεκυψε από τη συζήτηση, ήταν 
και η συνεργασία του Τ.Ε.Ι Καβάλας με ρωσικά πανεπι-
στήμια, για το οποίο άμεσα ενημερώθηκε και ο πρόε-
δρος του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Αναφορικά με το δήμο Καβάλας, η συζήτηση επικεντρώ-
θηκε στο ακίνητο του νοσοκομείου, το project του οποίου 
παρουσιάστηκε κατόπιν εντολής του Δημάρχου. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έδειξε το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο για τη 
συμμετοχή του στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων, 
μέσω ορχήστρας Ρώσων μουσικών. 

Οι ενέργειες που θα δρομολογηθούν στο εξής είναι η 
εγγραφή του Επιμελητηρίου Καβάλας ως μέλους του 
Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου και η υπογραφή μνημο-
νίου συνεργασίας των δύο πλευρών. Μάλιστα το Επιμελη-
τήριο διατηρεί επαφή με ρωσικό τουριστικό γραφείο 
το οποίο δραστηριοποιείται στην περιοχή μας και το 
οποίο θα χρησιμοποιήσει την Καβάλα και τη Θάσο ως 
χώρο διεξαγωγής ενός τηλεοπτικού παιχνιδιού. Περί-
που 150 άτομα θα καταφθάσουν στην περιοχή για το 
παιχνίδι καθώς και 12 δημοσιογράφοι που θα καλύ-
ψουν το εγχείρημα. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχε σε ημερίδα 
στη Θεσσαλονίκη την 4/4/2011 μετά από πρόσκλη-
ση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας με θέμα την πρωτοβουλία 
«JESSICA» (Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υπο-
στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περι-
οχές). 

Το μέσο χρηματοδοτικής τεχνικής JESSICA είναι 
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργα-
σία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 
την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών 
ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύ-
σεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές 
περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων 
χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαί-
σιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσι-
μης αστικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρωτοβου-
λία Jessica παρέχονται από την υπηρεσία του Επι-
μελητηρίου (κα. Όλγα Καζιάνη).

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «JESSICA»
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Διαγωνισμός «ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΑΞΗ!» 
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύ-

ου στήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας 
ενημερώνει για τον διαγωνισμό με τίτλο «Κάνε την Και-
νοτομία Πράξη» ο οποίος διοργανώνεται από το Ελληνο-
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και την εταιρία CISCO. 
Οι θεματικές ενότητες του διαγωνισμού είναι: Πράσινοι 
ενέργεια, τουρισμός, εναλλακτική γεωργία, μεταφορές και 
ναυτιλία.  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία 
θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, 
από διακεκριμένους Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλά-
δας και της αλλοδαπής, και από Έλληνες επιχειρηματίες.
Στο διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις συνολικά νικη-
τές. Το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού θα ανατεθεί στην 
πρόταση με την μεγαλύτερη βαθμολογία ανεξαρτήτως 
του τομέα δραστηριότητας του διαγωνισμού στον οποίο 
υπάγεται. Ο πρώτος νικητής θα λάβει χρηματικό βραβείο 
100.000 $ καθώς και άλλες παροχές. Στη 2η θέση θα ανα-
δειχθούν συνολικά τρεις νικητές και θα λάβουν μία σειρά 
παροχών.

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό έχουν:
• οι Έλληνες και Κύπριοι Πολίτες, 
• οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι αλλοδαποί που μένουν 

και δραστηριοποιούνται νομίμως στην Ελλάδα, έχοντας 
όλες τις νόμιμες γι’ αυτό προϋποθέσεις, 

• ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά, καθώς 
επίσης και επιχειρήσεις ή ιδρύματα κατά πλειοψηφία ελ-
ληνικών συμφερόντων ή ενώσεις/ ομάδες προσώπων που 
απαρτίζονται κατά πλειοψηφία από Έλληνες ή Κύπριους 
Πολίτες ή ιδιώτες από την ευρύτερη ελληνική διασπορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν διαδικτυα-
κά και μόνο την πρόταση τους από 16.03.2011 και ώρα 
12.01 π.μ έως 16.05.2011 και ώρα 23.59 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε 
την ακόλουθη ιστοσελίδα: www.miw.gr

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Πρόγραμμα «ECO-INNOVATION»

«Υλοποίηση προγράμματος 
Κατάρτισης στην Υγιεινή 
Τροφίμων – Επιπέδου Ι, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ»

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού 
δικτύου στήριξης επιχειρήσεων “Enterprise Europe 
Network”, σας ενημερώνει για το πρόγραμμα «Νέα Και-
νοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. ευρώ, το 
οποίο παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών 
που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την 
ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστά-
μενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχει-
ρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.

Με το πρόγραμμα ενισχύονται
• έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 

€30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της με-
ταποίησης ή

• από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά 
σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοι-
πους επιλέξιμους κλάδους.

Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των 
επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή τουλάχιστον 
το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φά-
σμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, δια-
μόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστή-
ριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, 
προβολή κ.α.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτη-
ριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών 
δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικο-
νομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρη-

Τιμητική διάκριση στο δίκτυο Enterprise Europe 
Network – Hellas, μέλος του οποίου είναι το Επιμελητή-
ριο Καβάλας, αποτελεί ο ορισμός του δικτύου ως «Εθνικό 
Σημείο Επαφής» για τη δράση «Eco-Innovation» του Προ-
γράμματος πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την 
Καινοτομία (CIP) 2007-2013.  Παραθέτουμε αυτούσια την 
από 14/3/2011 Επιστολή (2691/178) του Γενικού Γραμμα-
τέα Βιομηχανίας, Αλέξανδρου Φούρλα.

Η ενθάρρυνση της οικολογικής καινοτομίας είναι ένας 
από τους κεντρικούς στόχους του Προγράμματος-Πλαι-
σίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα 
και την Καινοτομία (CIP) 2007-2013. Καινοτομικά προϊόντα, 
διεργασίες και υπηρεσίες που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, 
στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την πρό-
ληψη της ρύπανσης και την επίτευξη μιας πιο αποδοτικής 
και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων προωθούνται 
μέσω μιας σειράς εργαλείων, όπως:

• Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων 

• Η ενίσχυση πιλοτικών σχεδίων πρώτης εμπορικής αξι-
οποίησης 

• Η προώθηση δικτύων οικολογικής καινοτομίας με τη 
συμμετοχή εθνικών και περιφερειακών αρχών για την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα πιλοτικά σχέδια πρώτης εμπο-
ρικής αξιοποίησης, διοχετεύονται για την περίοδο 2008-
2013 περισσότερα από 200 εκ. € για την ενίσχυση της 
πρώτης εφαρμογής και την είσοδο στην αγορά βιώσιμων 
λύσεων (προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών) σε τομείς 
δραστηριοτήτων όπως η ανακύκλωση υλικών, τα κτίρια 

ματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και και-
νοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου 
και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία 
είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν πε-
ριλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική 
και η οικολογική καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποι-
είται για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι 
της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγη-
σης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα - σχεδιασμός 
υλοποίησης - υλοποίηση - αγορά», υποστηρίζει λειτουργι-
κές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις, προβλέπει την 
παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, 
καθώς και την επιβράβευση του επιχειρηματία και μειώνει 
ουσιαστικά την γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επί-
σημων ‘’χαρτιών’’. 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
(υποχρεωτικά) στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης (ΕΦΕΠΑΕ – www.efepae.gr ) και των φορέων 
του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστι-
κότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ – www.antagonistikotita.gr , Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας – www.ggb.gr ), στις οποίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τo Επιμελη-
τήριο Καβάλας, κα  Σούζυ.  Μαυρομμάτη και κα. Όλγα 
Καζιάνη τηλ: 2510  222212 εσωτ. 5 & 2 αντίστοιχα. 

και οι κατασκευές, η βιομηχανίας τροφίμων και ποτών και 
η περιβαλλοντική διαχείριση. Η δράση υλοποιείται μέσω 
ετήσιων προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων οι επι-
λέξιμες δαπάνες των οποίων λαμβάνουν επιδότηση έως 
50%. Οι προκηρύξεις, οι οποίες κατά κανόνα δημοσιεύο-
νται γύρω στον Απρίλιο,  είναι ανοιχτές σε όλα τα νομικά 
πρόσωπα με προτεραιότητα στις Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις. Λεπτομέρειες για τη δράση και πληροφόρηση για την 
προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες  
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/
index_en.htm και  http://ec.europa.eu/cip/eip/eco-
innovation/index_en.htm.  

Για την καλύτερη διάχυση της πληροφόρησης ως προς 
τους στόχους της δράσης και τους όρους συμμετοχής σε 
αυτήν, δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας στις συμμετέ-
χουσες χώρες άτυπων Εθνικών Σημείων Επαφής (National 
Contact Points) που αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, να 
συνδράμουν τους ενδιαφερόμενους στο στάδιο της προ-
ετοιμασίας για την υποβολή των προτάσεων, να παρέχουν 
συμβουλές επί τεχνικών ή διοικητικών ερωτημάτων, να 
συνδράμουν στην αναζήτηση εταίρων κ.α. 

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα ορίστηκε το 
Enterprise Europe Network Hellas, ο ελληνικός κόμβος 
του δικτύου Enterprise Europe Network που χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα CIP για την παροχή ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών στις επιχειρήσεις. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe 
Network, ενημερώνει τα μέλη του, ότι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ 14708/2007 (ΦΕΚ Β’ 1616) Υπουργική Απόφαση, 
βάσει της οποίας, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με πα-
ραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διακί-
νηση τροφίμων ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη 
διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική 
ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, 
έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν το προσωπικό τους.

Οι μικρές επιχειρήσεις των παραπάνω κατηγοριών ή οι 
επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη 
συστήματος HACCΡ, σύμφωνα με το άρθρο 5 (1) του Κανο-
νισμού 852/2004, αλλά να ακολουθούν μεθοδολογία που 
βασίζεται στις αρχές του HACCP, θα πρέπει να εκπαιδεύουν 
ή καταρτίζουν υποχρεωτικά όλο το προσωπικό τους που 
ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας 
που περιγράφεται στην ανωτέρω Υπουργική απόφαση, 
ακολουθώντας τα προγράμματα που έχει εκπονήσει και 
εγκρίνει ο ΕΦΕΤ.

Λόγω των ανωτέρω η Διοίκηση του Επιμελητηρίου 
Καβάλας αποφάσισε να υλοποιήσει σεμινάρια για τους 
εργαζόμενους στις ανωτέρω επιχειρήσεις και καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
μέχρι τις 31 Μαΐου 2011, ώστε να προγραμματιστούν τα 
τμήματα για την έναρξη των σεμιναρίων επιμόρφωσης.

 Αιτήσεις συμμετοχής διατίθενται από το Επιμελητήριο.
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 222212) κα Σ. 

Μαυρομμάτη (εσωτ. 5), κα Κ. Νιμτσάκη  (εσωτ.11), κα 
Στ. Γκαϊντατζή (εσωτ.6).


