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Θύελλα για τον ΦΠΑ στην εστίαση
Έντονες αντιδράσεις έχουν ξεσπάσει 

στην αγορά μετά την απόφαση της κυβέρ-
νησης να προχωρήσει από την 1η Σεπτεμ-
βρίου σε αύξηση του ΦΠΑ για την εστίαση 
αλλά και σε χυμούς και αναψυκτικά, από το 
13% στο 23%. 

Ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος 
Βενιζέλος δήλωσε ότι η αύξηση του ΦΠΑ 
«δεν είναι ούτε δίκαιη ούτε λογική, αλλά 
προσωρινά αναγκαία». Ωστόσο επιχειρη-
ματίες και εκπρόσωποι φορέων όπως και 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτιμούν 
ότι η απόφαση αυτή θα έχει ως αποτέλε-
σμα να μπουν λουκέτα σε επιχειρήσεις, κάτι 
που σημαίνει καταστροφή.

Η αύξηση του ΦΠΑ κατά 77% (από το 
13% στο 23%) από την 1η Σεπτεμβρίου 
έχει προκαλέσει πανικό στην αγορά. Οι 
επιχειρηματίες μιλούν για περίπου 120.000 
θέσεις εργασίας που θα βρεθούν σε κίνδυ-
νο το επόμενο διάστημα και απειλούν με 
στάση πληρωμών προς το ελληνικό Δημό-
σιο. Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εταιρειών 
Εστίασης Γιώργος Καββαθάς είπε ότι ο 
κλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο να σταμα-
τήσουν οι επιχειρηματίες του κλάδου να 
αποδίδουν φόρους και ΦΠΑ, εξηγώντας ότι 
«ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι από 
τους επιχειρηματίες του χώρου είναι ένα 
βήμα πριν από τη φυλακή». 

Στον τουρισμό 
Παράλληλα και οι εκπρόσωποι των του-

ριστικών επιχειρήσεων υποστηρίζουν ότι 
το μέτρο πλήττει τον τουρισμό καθώς κάνει 
το ελληνικό τουριστικό πακέτο ακριβότερο 
και εξανεμίζει τα οφέλη από τη μείωση του 
ΦΠΑ στα καταλύματα, στην οποία είχε προ-
βεί προ μηνών η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τουριστικών 
επιχειρήσεων, επιπλέον 10% στον συντε-
λεστή εστίασης θα αυξήσει 2%-3% το συ-
νολικό κόστος του τουριστικού πακέτου. 
Να σημειωθεί ότι το κομμάτι της εστίασης 
συμμετέχει στο τουριστικό πακέτο κατά 
20%-30%, ενώ οι ανταγωνίστριες προς την 
Ελλάδα χώρες διατηρούν τον ΦΠΑ στο συ-
νολικό τους πακέτο μεταξύ 5% και 7%. 

Επίσης θα αυξηθεί 10% το κόστος των 
επιπλέον καταναλώσεων τόσο των ελλή-
νων όσο και των ξένων επισκεπτών της 
χώρας, διότι θα ακριβύνουν αντίστοιχα οι 
τιμές φαγητού και ποτού σε ξενοδοχεία, 
εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ. Όπως προκύ-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

Οσοι επιχειρηματίες επιθυμούν, μπο-
ρούν να στέλνουν το δικό τους προσω-
πικό άρθρο στο Επιμελητήριο Καβάλας 
έως και τις 15 του μήνα για να δημοσιεύ-
εται στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

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

πτει από μελέτη του ΙΟΒΕ, η αύξηση του 
ΦΠΑ κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες θα 
προκαλέσει μείωση της ζήτησης 15%.

Να το ξανασκεφθεί 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Γιώργος Κασιμάτης κά-
λεσε τον υπουργό Οικονομικών «να σκε-
φθεί ακόμα μία φορά τη χρησιμότητα 
εφαρμογής του μέτρου αυτού και να το 
αποσύρει. Αν θέλει να πατάξει τη φορο-
διαφυγή, να βοηθήσει την αγορά και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να προχωρή-
σει άμεσα όχι στην αύξηση αλλά στη μεί-
ωση των φορολογικών συντελεστών». 

Παρομοίως κινούνται η Εθνική Συνομο-
σπονδία Ελληνικού Εμπορίου, ο Εμπο-
ρικός Σύλλογος Πειραιά αλλά και το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης που ζητά από την κυβέρνηση να μην 
προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου. 
Σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονο-
μικών ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Μιχάλης 
Ζορπίδης υπογραμμίζει τις αρνητικές συ-
νέπειες στην αγορά από την αναπροσαρ-
μογή του φορολογικού συντελεστή και τις 
σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικό-
τητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.

Σεπτεμβρίου
23-28

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 65 302 ΚΑΒΑΛΑ. 
Τηλ. 2510 222212 - FAX: 2510 835946

WWW. KAVALAEXPO.GR

Μπορείτε να κάνετε και αίτηση
μέσα από την ιστοσελίδα μας

www.kavalaexpo.gr/gr/index.php/
exhibitors/online_participation

10 % ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παρασκευή 20.00-22.30 Σάββατο - Κυριακή 10.00-22.30 Δευτέρα - Τετάρτη 17.00-22.30
Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρδύρης - Ν. Καρβάλη Καβάλας
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23 - 28 Σεπτεμβρίου 2011Πρόσκληση

Mεταφορά καθημερινά με λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο Καβάλας

Ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι η 
επόμενη αιμοδοσία θα πραγ-
ματοποιηθεί, στο Επιμελητήριο 
Καβάλας, Παρασκευή 30 Σεπτεμ-
βρίου και Σάββατο 1 Οκτωβρίου 
2011 και ώρες 08.00 το πρωί έως 
τις 14.30 το μεσημέρι.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ



Προσέλκυση τουρισμού κρουαζιέρας

Επιστολή στους βουλευτές για το ΒΙΟΠΑ

11η Αιμοδοσία με 
Βούλα Πατουλίδου; 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 20112

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο την 
Τρίτη 26 Ιουλίου με παρόντες τους φορείς της πόλης και 
θέμα την τουριστική στρατηγική και τουριστική ταυτότητα 
της Καβάλας στη σύγχρονη εποχή, αλλά και την προετοιμα-
σία συμμετοχής της πόλης στην έκθεση Cruise & Tourism.

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ως εκπρόσωποι της περιφέ-
ρειας ο Μ. Παπαδόπουλος και ο Π. Γεωργιάδης, του ΟΛΚ 
ο Αδ. Κοσμίδης και ο Αρ. Χαλάτσης, του Επιμελητηρίου 
η Λ. Γαρυφάλλου, του Εμπορικού Συλλόγου ο Χρ. Ηλιά-
δης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου ο Λ. Βασιλειάδης, ο 
Πρόεδρος Ξενοδόχων Καβάλας, Απόστολος Αθιανάς, 
ο πρόεδρος Τουριστικών Πρακτόρων Ντένης Γιωργής, 
καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ Στέλι-
ος Σχοινάκης και ο Οικονομικός Διευθυντής της επιχεί-
ρησης Στράτος Μαρουλάς. 

Η σύσκεψη είχε απολογιστικό χαρακτήρα των όσων 
έχουν υλοποιηθεί, αλλά και την ανάδειξη της καλής συνερ-
γασίας μεταξύ των φορέων. Ο Δήμαρχος Καβάλας Κω-
στής Σιμιτσής δήλωσε ότι μπορεί το λιμάνι να αποτελεί 
το κοινό στοιχείο με άλλες περιοχές, αλλά αυτό που πρέ-
πει να εξεταστεί είναι το τι μπορεί να προσφέρει η Καβάλα 
στους επισκέπτες. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση 

ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος της επίσκεψης 50 κρου-
αζιερόπλοιων τον χρόνο, σημειώνοντας πως οι καβαλιώτες 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την πλούσια αγορά της Κων-
σταντινούπολης. 

Ο τουρισμός κρουαζιέρας χτυπάει την πόρτα της Καβά-
λας, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος και στη συνέχεια 
αναφέρθηκε στις δύο εκθέσεις όπου θα συμμετάσχει ο δή-
μος, στο Αμβούργο και στο Ηράκλειο. Μέσα από τη συμ-
μετοχή του δήμου σε αυτές τις εκθέσεις, θα προσπαθήσει 
να προσεγγίσει τα περίπου 20  γραφεία των tour operators, 
που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού κρου-

Τη συνδρομή των βουλευτών Καβάλας και του Περιφε-
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητάει με 
επιστολή του ο Πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Καβάλας Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος, έτσι ώστε να ξεκινήσει άμεσα η 
υλοποίηση του Προγράμματος επιδότησης επιχειρήσε-
ων για την εγκατάσταση και την μετεγκατάσταση τους σε 
ΒΕ. ΠΕ.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής :
«Όπως γνωρίζετε, έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Νομό 

μας, το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας (ΒΙΟ.ΠΑ.Κ.) με τη 
μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, όπου την πλειοψη-
φία των μετοχών κατέχει η Αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια 
Α.Μ.Θ., Δήμος Καβάλας), ενώ συμμετέχει και το Επιμελη-
τήριο Καβάλας, σαν εκπρόσωπος των επαγγελματιών του 
Νομού.

Το ΒΙΟΠΑΚ μετά από πολλές δυσκολίες, μπαίνει σε μια 
νέα φάση με προσπάθεια να λειτουργήσει απρόσκοπτα και 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Οι ενέργειές μας κινούνται σε δύο βασικούς άξονες:
1. Προσπάθειες για εξυγίανση των οικονομικών του ΒΙ-

ΟΠΑΚ, η οποία θα επιτευχθεί με αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Επιχείρησης, ώστε να καλυφθούν οι ανά-

αζιέρας σε όλο τον κόσμο. Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙ-
ΑΣ Στέλιος Σχοινάκης τόνισε ότι όλοι έχουν τη θέληση να 
κάνουν κάτι καλύτερο για την πόλη και προσέθεσε ότι μέσα 
από τη συμμετοχή τους στις δύο εκθέσεις θέλουν να κακα-
τστήσουν την Καβάλα, περισσότερο γνωστή. 

Στη συνέχεια ο συνεργάτης του Δημάρχου Δημοσθένης 
Μπρούσαλης προχώρησε στην παρουσίαση του σχεδια-
σμού, επί του οποίου θα δρομολογηθούν οι επόμενες κι-
νήσεις. Ρόλο θα διαδραματίσει το σημαντικό πλεονέκτημα 
που έχει το λιμάνι της Καβάλας, σε σχέση με την απόσταση 
του από την Κωνσταντινούπολη. Ο ρεαλιστικός στόχος εί-
ναι η προσέλκυση και η παραμονή των κρουαζιερόπλοι-
ων για 6 με 11 ώρες, πράγμα που σημαίνει ότι θα αυξηθεί 
σημαντικά την επισκεψιμότητα της περιοχής. Επιπλέον θα 
εξασφαλισθεί ένα σημαντικό ποσό για την αγορά, που μπο-
ρεί να αγγίξει ακόμη και τα 3.000.000 ευρώ ετησίως, ενώ η 
επίτευξη του σκοπού θα συμβάλει στην ανάπτυξη και στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Λένα Γαρυ-
φάλλου επεσήμανε ότι: «Όλοι θέλουμε τις κρουαζιέρες. 
Οι υποδομές υπάρχουν και το προϊόν μας (Φίλιπποι, 
λασπόλουτρα, σπήλαια κ. α.) είναι σημαντικό ατού, 
γι’ αυτό και θα πρέπει να βγούμε δυνατά και επιθετικά 
στην αγορά».

γκες μέχρι να εγκατασταθούν επιχειρήσεις στο χώρο μας 
και να αποκτήσουμε έσοδα, με ταυτόχρονη χρηστή διαχεί-
ριση των πόρων μας.

2.  Προσπάθειες για εφαρμογή Προγραμμάτων Επιδό-
τησης Επιχειρήσεων για την Εγκατάσταση και Μετεγκα-
τάστασή τους στο ΒΙΟ.ΠΑ, σαν κίνητρο για προσέλκυση 
επιχειρήσεων.

Σε σχέση με το δεύτερο άξονα των προσπαθειών μας 
σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανί-
ας, μέσω της Δ/νσης Βιομηχ. Χωροθ. & Περιβ., ετοιμάζει 
προκήρυξη για το Πρόγραμμα Επιδότησης Επιχειρήσε-
ων για την Εγκατάσταση και Μετεγκατάστασή τους σε 
ΒΕΠΕ (ΒΙ.ΠΕ. & ΒΙΟ.ΠΑ.). Φορέας υλοποίησης είχε προ-
βλεφθεί να είναι ο ΕΟΜΜΕΧ. Όμως μετά τις τελευταίες 
εξελίξεις και την κατάργηση του ΕΟΜΜΕΧ, ορίστηκε ως 
φορέας υλοποίησης ο ΕΦΕΠΑΕ (ο Ενδιάμεσος Φορέας του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα), που είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία, η οποία συστήθηκε για την εκτέλεση του έργου 
«Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96» και 
στην οποία συμμετέχουν μεταξύ των άλλων από την περιο-

χή μας και ο ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ. Ήδη, ένα σχέδιο του οδηγού 
υλοποίησης του Προγράμματος έχει αποσταλεί από την 
αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου στον ΕΦΕΠΑΕ, αναμέ-
νοντας παρατηρήσεις κ.λ.π. Το όλο πρόγραμμα εντάσσε-
ται στις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
του Τομεακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η προ-
σπάθεια είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προ-
κηρυχθεί το Πρόγραμμα το Σεπτέμβριο του 2011.

Όπως καταλαβαίνετε, η προκήρυξη και υλοποίηση του 
Προγράμματος θα συμβάλει αφενός μεν στη βιωσιμότητα 
του ΒΙΟΠΑ Καβάλας, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει και 
τις Επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν ή να μετε-
γκατασταθούν σε ένα κατάλληλο για τη δράση τους χώρο, 
να απεγκλωβιστούν από τη νομοθετική και επιχειρηματική 
στενότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα, εξαιτίας της τωρι-
νής τους εγκατάστασης στον ιστό της πόλης.

Για όλα τα παραπάνω ζητούμε από σας, τους εκλεγμέ-
νους εκπροσώπους μας στο Κοινοβούλιο, να συνδράμετε 
με το θεσμικό σας ενδιαφέρον στην σύντομη ολοκλήρωση 
των διαδικασιών που απαιτούνται, ώστε το Πρόγραμμα να 
προκηρυχθεί άμεσα, για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο ΒΙΟ.
ΠΑ. Καβάλας.»

Με την ευχή, η επόμενη αιμοδοσία να είναι η καλύτερη, 
από όλες τις προηγούμενες συνεχίζουμε την προσπάθεια 
οργάνωσης της 11ης αιμοδοσίας που θα γίνει, για πρώτη 
φορά, σε κινητή μονάδα στην πλατεία Ελευθερίας ελπί-
ζοντας σε καλύτερα αποτελέσματα. Η αιμοδοσία θα συνο-
δευτεί από παράπλευρες δράσεις. Γίνεται προσπάθεια να 
βρίσκεται μαζί μας η ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου, 
μία αθλήτρια σύμβολο του εθελοντισμού και της αγάπης 
προς τους συνανθρώπους μας. Προγραμματίζουμε ομιλία 
στο Επιμελητήριο με θέμα: εθελοντισμός, ίσως το αντί-
δοτο στην κρίση. 

Επίσης θα καταβληθεί προσπάθεια έτσι ώστε όλοι οι αι-
μοδότες να δικαιούνται εντελώς δωρεάν αιματολογικό 
και βιοχημικό έλεγχο από ιδιωτικά μικροβιολογικά ερ-
γαστήρια της πόλης της Καβάλας. Προς αυτήν την κατεύ-
θυνση είχαμε μία πρώτη θετική ανταπόκριση από τον νέο 
πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, Ξενοφών 
Κροκίδη.

Με πολύ θετική διάθεση είδε την κίνηση που 
κάνουν οι σύλλογοι αιμοδοτών να ιδρύσουν Ενω-
ση Αιμοδοτικών Συλλόγων Νομού Καβάλας, 
ο υφυπουργός υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης. Σε 
συνάντηση που είχε με μέλη της προσωρινής επι-
τροπής ενημερώθηκε για τους στόχους της προ-
σπάθειας και υποσχέθηκε να βοηθήσει οικονομικά 
δίνοντας ταυτόχρονα τα εύσημα στους οργανωτές 
της κίνησης αυτής. Επίσης τόνισε  τα μηνύματα 
που περνάει προς τα έξω μία τέτοια κίνηση συνερ-
γασίας των Συλλόγων Αιμοδοτών προς τους αιμο-
δότες αλλά και προς όλη την κοινωνία.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών 
Επιμελητηρίου  Καβάλας ενημερώνει

Στα πλαίσια περαιτέρω ενίσχυσης του Συλλόγου 
μας, σε συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Α., πραγματο-
ποιούμε λαχειοφόρο κλήρωση με δώρο 5 σκούτερ. 
Παρακαλούμε όλους τους φίλους να ενισχύσουν την 
προσπάθειά μας αγοράζοντας λαχεία, είτε από το 
γραφείο μας κάτω από το Επιμελητήριο, ή από τα 
μέλη της διοίκησης τα οποία έχουν αναλάβει να φέ-
ρουν σε πέρας αυτήν την προσπάθεια ενίσχυσης των 
οικονομικών του Συλλόγου. Ο κάθε λαχνός στοιχίζει 
2 ευρώ και οι τυχεροί της λαχειοφόρου θα αναδει-
χθούν ως εξής: 1ος νικητής με τον πρώτο αριθμό του 
τριδύμου, 2ος έως 5ος νικητής με τους 4 διαφορε-
τικούς επόμενους αριθμούς της 39ης κλήρωσης του 
Λαϊκού Λαχείου της 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Δ.Σ. Αιμοδοτών Επιμελητηρίου
΄΄Απόστολος Μαρδύρης΄΄

Ο Σύλλογος αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβά-
λας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και την  φετινή χρονιά 
θα δώσει το παρόν στην έκθεση του Επιμελητηρίου 
KAVALAEXPO 2011 που θα λάβει χώρα από τις 23 
έως και τις 28 Σεπτεμβρίου 2011 στο εκθεσιακό κέ-
ντρο στην Νέα Καρβάλη. 

Στο περίπτερό μας θα έχει την δυνατότητα ο κάθε 
ένας από εσάς να ενημερωθεί για όλα όσα θα θέλετε 
να μάθετε γύρω από την διαδικασία της αιμοληψίας. 
Σας περιμένουμε με χαρά να σας ενημερώσουμε.
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. 

ΑΝΔΡΕΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ

ΒΑΛΣΑΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΒΑΡΕΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ

ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΜΩΤΗΣ

ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΗΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΓΚΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡ.

ΔΕΛΗΜΠΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ 
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΣ

ΔΟΡΔΟΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΛΕΥΘΥΕΡΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛ ΔΙΑΓΝΩΣΤΡΙΑ  /
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΟΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΝΙΑΣ ΕΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΖΕΠΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΙΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΑΛΙΟΝΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΗ

ΚΑΛΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΨΙΛΙΚΑ - ΤΣΙΓΑΡΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΕΙΡ. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΕΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ

ΚΟΘΩΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΚΟΜΗΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΤΕΕ

ΚΟΡΜΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΚΟΥΚΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΛΑΠΟΜΙΡΙΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΑΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Επιμελητηρίου Καβάλας 
«Απόστολος Μαρδύρης» ευχαριστεί θερμά όλους τους 
αιμοδότες και τις αιμοδότριες που τίμησαν με την παρου-
σία τους την 10η Αιμοδοσία του Συλλόγου, έχοντας σαν 
αποτέλεσμα μία ακόμη πετυχημένη αιμοδοσία που την 
χρωστάμε σε όλους εσάς. Η προσπάθεια που κάνου- με 
θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση. Δεσμευόμαστε για 
περισσότερες εκδηλώσεις και καλύτερα αποτελέσματα 

στο μέλλον με την βοήθεια πάντα την δική σας. Ας γίνει 
παράδειγμα προς μίμηση, σε όλους μας, η συμμετοχή των 
ξυλουργών με την μαζική προσέλευσή τους σε κάθε αιμο-
δοσία που πραγματοποιούμε.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά: Τον Οδοντιατρικό Σύλ- 
λογο, την Ένωση Καταναλωτών, και την λέσχη φιλά-
θλων Καβάλας για την συμμετοχή τους.

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΣΟΥΖΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΣΚΟ ΗΛΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ

ΜΕΡΤΖΙΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ

ΜΙΣΤΙΛΙΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΜΠΑΡΔΟΤΣΙ ΛΟΡΕΤΖΟ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΘΩΝΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΕΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ 
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΠΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΖΑΝΑ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ

ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ

ΣΕΡΙΤΟΓΛΟΥ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ

ΣΚΑΜΑΓΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΚΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ

ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΤΖΟΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΚΟΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΤΣΕΚΙΡΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΧΑΡΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΙΑΚΑ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΕΣΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΨΥΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘ.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα

Τηλ. 2510 222212, Fax: 2510 835946

info@chamberofkavala.gr

www.chamberofkavala.gr

www.kcci.gr

Σύσταση κρατικού φορέα 
πιστοποίησης ανακοίνωσε το 
Yπουργείο Ανάπτυξης

Νέες διευκολύνσεις σε Εξαγωγείς για 
Κεφάλαιο Κίνησης

Βοήθεια σε επιχειρήσεις με 
οικονομικά προβλήματα

Νέα γενιά επενδύσεων στην πράξη

27η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 
Philoxenia 2011

Αναφορικά με το εθνικό σύστημα διαπίστευσης και πι-
στοποίησης,  το Yπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας ανακοίνωσε στη Βουλή ότι δημιουργείται 
ένας νέος δημόσιος φορέας πιστοποίησης που θα περιλαμ-
βάνει την Εταιρία Βιομηχανικής Eρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ), την Εταιρία Τεχνολογικής 
Aνάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας, Eνδυσης και Ινών, (ΕΤΑ-
ΚΕΙ) και την Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών 
και Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ), με τη συμμετοχή και των εργαστη-
ρίων του ΕΛΟΤ. Στον τομέα της πιστοποίησης θα συμμετέ-
χουν φυσικά οι ιδιωτικοί φορείς του κλάδου, όπως γίνεται 
και σήμερα.

Το υπουργείο γνωστοποιεί ότι από εδώ και στο εξής ο το-
μέας της ποιότητας θα υποστηρίζεται από τρεις διακριτούς 
πυλώνες: διαπίστευση, τυποποίηση και πιστοποίηση. Αντι-
στοίχως, στη διαπίστευση θα δραστηριοποιείται το ΕΣΥΔ, 
στην τυποποίηση ο ΕΛΟΤ και στην πιστοποίηση η ΕΒΕΤΑΜ.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
ότι μέσω του Ο.Α.Ε.Π. (Οργανισμός  Ασφάλισης Εξαγωγι-
κών Πιστώσεων), θα εξασφαλισθεί η δυνατότητα χρημα-
τοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέχρι του ποσού 
των 200.000 ευρώ  και για διάστημα μέχρι 4 μήνες. Τα χρη-
ματοδοτούμενα μέσω τραπεζών δάνεια δεν θα έχουν κα-
νένα άλλο προαπαιτούμενο παρά την ασφάλιση τους στον 
Ο.Α.Ε.Π, χωρίς να χρειάζονται άλλες εγγυήσεις. Το προϊόν 
αναμένεται να είναι έτοιμο σε ένα μήνα, προσφέροντας 
σημαντικό κεφάλαιο ως προχρηματοδότηση των εξωστρε-
φών επιχειρήσεων.

Παράδειγμα: Ένας εξαγωγέας εξάγει σε πελάτη του εξω-
τερικού με πίστωση. Για λόγους εξασφάλισης ασφαλίζει την 
απαίτησή του από τον πελάτη του στον Ο.Α.Ε.Π. Ο Ο.Α.Ε.Π, 
αφού προβεί σε έλεγχο του επιχειρηματικού κινδύνου, κα-
λύπτει ασφαλιστικά έως 80% την απαίτηση έναντι προμή-
θειας. Ο εξαγωγέας έχοντας το ασφαλιστήριο του Ο.Α.Ε.Π 
πηγαίνει σε συμβεβλημένη τράπεζα και λαμβάνει δάνειο 
ισόποσο προς την εγκεκριμένο από τον Ο.Α.Ε.Π ποσό. Η 
τράπεζα χορηγεί το δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο που έχει 
προσυμφωνηθεί μεταξύ αυτής και του Ο.Α.Ε.Π.

Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου 
για τη «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημο-
σίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) – Προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο προσφέρει τη δυνατότητα εξυγίανσης 
των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προ-
βλήματα, τη σύσταση επιτροπών φιλικού διακανονισμού 
για τη μείωση των ενοικίων καταστημάτων λόγω της κρί-
σης και τη συγκρότηση ανεξάρτητης αρχής για την επο-
πτεία των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και έργων, 
διασφαλίζοντας τους κανόνες διαφάνειας.

Από 1/7 έως 30/9 οι αιτήσεις για νέους επιχειρηματίες 
στον επενδυτικό νόμο.

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή μας για προώθηση της 
επιχειρηματικότητας νέων, θέτουμε σε ισχύ το σχετικό Ει-
δικό Καθεστώς στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου. 
Η περίοδος υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την «Επι-
χειρηματικότητα των Νέων» ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολο-
κληρώνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2011. 

Το συγκεκριμένο καθεστώς αφορά νέους επιχειρηματίες 
έως 40 ετών. Προβλέπει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδί-
ων για την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχουν οι παραπάνω νέοι, 
με ποσοστό άνω του 50%.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται είναι τα 
100.000 ευρώ, ενώ τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπο-
νται είναι η επιχορήγηση και η επιδότηση χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (Leasing).

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, ορ-
γάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις 
αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής 
υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση 
σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τό-
κους εξωτερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέρ-
γεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επι-
βαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, 
προβλέπεται και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία. 

Παράλληλα, ενισχύονται και δαπάνες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώ-

Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων (hosted 
buyers programme) και Workshop αφιερωμένο σε ξε-
νοδοχειακά θέματα.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του δικτύου επιχειρηματικής 
υποστήριξης, Enterprise Europe Network – Hellas, σε συ-
νεργασία με την HELEXPO, συνδιοργανώνουν ημερίδα επι-
χειρηματικών συναντήσεων (ExpoPartenariat) στο πλαίσιο 
της 27ης διεθνούς έκθεσης τουρισμού, Philoxenia 2011, η 
οποία θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 18-20 Νο-
εμβρίου 2011, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονί-
κης.

 Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2011 αποτελεί 
το ετήσιο σημείο συνάντησης των επαγγελματιών & φο-
ρέων της τουριστικής βιομηχανίας από τα Βαλκάνια  και 
την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ενδεικτικά συμμετέχουν: 
Ξενοδοχεία, Tour operators, Φορείς (επιμελητήρια, δημό-
σιοι φορείς τουρισμού, πρεσβείες χωρών του εξωτερικού), 
Εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού, Εταιρίες διοργάνωσης εκ-
δηλώσεων, φιλοξενίας hotel web portals, δίκτυα συμβού-
λων επιχειρήσεων.

 Σημαντικός αριθμός προσκεκλημένων ξένων tour 
operators θα πραγματοποιήσει προκαθορισμένες συνα-
ντήσεις μόνο με εκθέτες της Philoxenia. Οι συναντήσεις 
θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ExpoPartenariat στις 
εγκαταστάσεις της έκθεσης, κεκλεισμένων των θυρών. 
Προϋπόθεση για συμμετοχή των ενδιαφερόμενων εταιρι-
ών στο ExpoPartenariat είναι η παρουσία τους στην έκθεση 
με infodesk, αντί περιπτέρου, στην τιμή των 534 ευρώ, πλέ-
ον ΦΠΑ, για τις τρεις ημέρες που θα διαρκέσει η έκθεση ή 
μόνο για το Σαββατοκύριακο (19-20/11). 

 Τα αναμενόμενα οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμ-
μα προκαθορισμένων συναντήσεων εκτιμούνται ότι είναι:   
Διεύρυνση δικτύου επαγγελματικών επαφών, προοπτική 
για άμεσες νέες συνεργασίες με ξένους tour operators που 
θα επισκεφτούν την έκθεση στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος hosted buyers που χρηματοδοτεί η HELEXPO A.E.

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
με την υπηρεσία Enterprise Europe Network του Επι-
μελητηρίου Καβάλας – Σ. Μαυρομμάτη, Ο. Καζιάνη, 
2510833964, εσωτ. 5, 2.

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.kcci.gr

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

τα χρόνια μετά την ίδρυση της επιχείρησης και μετά την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια υπηρεσία.

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης στην πενταετία δεν 
υπερβαίνει το 100% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου 
που υποβλήθηκε στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματι-
κότητας των Νέων. Δυνητικά, το συνολικό ποσό της επιχο-
ρήγησης μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό του 1 εκ. ευρώ 
στην περίπτωση χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ 
στην περίπτωση μη χρήσης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
μπορεί να ανέλθει μέχρι τις 500.000 ευρώ.

Το νέο καθεστώς καινοτομεί, αφού παρέχει τη δυνατό-
τητα ένταξης του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ή 
τμήματος αυτού, εφόσον πληροί τους σχετικούς όρους, και 
σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων του Επενδυτικού Νόμου, 
με την προϋπόθεση της μη ενίσχυσης των ίδιων επιλέξιμων 
δαπανών.

Επισημαίνεται ότι στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρημα-
τικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονο-
μικές δραστηριότητες, πλην εκείνων που εξαιρούνται στον 
Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2). 

Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που προτείνεται 
προς ένταξη και οι οποίες δεν ενισχύονται από το παρόν 
Ειδικό Καθεστώς μπορούν να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια, 
με συμμετοχή σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων 
(είτε στον Επενδυτικό Νόμο είτε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ), 
με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικό-
τητας του ΕΤΕΑΝ ή με άλλη εξωτερική χρηματοδότηση.

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται πρώτα ηλεκτρονικά 
μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσε-
ων (www.ependyseis.gr), και έπειτα εντύπως στα Γραφεία 
Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονί-
κης.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πλαί-
σιο λειτουργίας του νέου επενδυτικού νόμου, έχουν αναρ-
τηθεί στις ιστοσελίδες:

www.starupgreece.gov.gr (κατηγορία «Χρηματοδοτή-
σεις»), www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ενημερώνει
Όσοι εθελοντές αιμοδότες θέλουν να αιμοδοτήσουν 

στο Νοσοκομείο Καβάλας μπορούν να το επισκέπτο-
νται καθημερινά από 08:30 έως 13:30 και 18:00 έως 
20:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σαββατοκύ-
ριακο από τις 10.00  έως τις 12.30. Να μη ξεχνάτε πά-
ντα να γίνεται κατάθεση στο όνομα του Συλλόγου 
μας για να ενημερώνετε  η καρτέλα σας.

Ενεργά Προγράμματα
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 

Νέο Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Νέων 
στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου. 
Υποβολή προτάσεων μέχρι 30.09.2011
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα- Αύξηση 
Ποσοστού Επιδότησης. 
Υποβολή προτάσεων μέχρι 30.09.2011 

Προγράμματα ΟΑΕΔ 
Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες για συμμετοχή στην πρακτική 
άσκηση  μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών 
Μαθητείας (ΕΠΑΣ)

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας 
με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών 
εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011


