
Νέα Διοικητική Επιτροπή 
του Επιμελητηρίου

Έκθεση SEATRADE Europe Σε επαγρύπνηση σχετικά με 
τη δημιουργία της ΕΟΖ

Ψαλίδισμα στο 
αφορολόγητο

Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας Επιτυχημένη χαρακτηρίστηκε η Σχετικά με τις εξελίξεις για Παραδείγματα υπολογισμού 
αναδείχθηκε το απόγευμα της Δευ-
τέρας 12 Δεκεμβρίου η νέα 5μελης 
διοικητική επιτροπή.

παρουσία της Καβάλας στη διεθνή 
έκθεση κρουαζιέρας του Αμβούργου 
SEATRADE Europe.

την Ειδική Οικονομική Ζώνη 
πραγματοποιήθηκε στη μηνιαία 
συνεδρίαση.

πρόσθετου φόρου που θα 
πληρώσουν οι φορολογούμενοι με τα 
νέα μέτρα.
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Ευχαριστήρια επιστολή του προέδρου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το design  και πιο συγκεκριμένα το 
graphic design, είναι το λειτουργικό 
εργαλείο κάθε χρήσιμης επικοινωνι-
ακής προσπάθειας...

Η κυρία Ευθυμία Δεληγιαννίδη έχει 
αναλάβει την αποκλειστική αντιπρο-
σωπεία – διανομή στην Ελλάδα και 
Κύπρο του καινοτόμου...

Επιχειρηματικά νέα...

Επιστολή προς τους επιχειρηματί-
ες της πόλης απέστειλε ο πρόεδρος 
Άγγελος Τσατσούλης μετά την 
εντυπωσιακή νίκη που επέτυχε στις 
εκλογές του Επιμελητηρίου Καβά-
λας, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά 
το τριήμερο 27 – 28 – 29 Νοεμ-
βρίου. Ο κ. Τσατσούλης ευχαριστεί 
όσους στήριξαν τον συνδυασμό 
του, ενώ προσκαλεί όλα τα μέλη 
προκειμένου να αναδείξουν το Επι-
μελητήριο ως τον ισχυρότερο φο-
ρέα υποστήριξης του επιχειρηματία. 
Στο κείμενο τις ευχαριστήριας επι-
στολής αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Αγαπητές φίλες και φίλοι επιχει-
ρηματίες.

Οι υποψήφιοι του «Ενωτικού Συ-
ναγερμού» κι εγώ προσωπικά, θα 
θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για 
την εντυπωσιακή νίκη που μας χαρί-
σατε στις εκλογές του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας.

Η σαρωτική επικράτηση του συν-
δυασμού μας αποδεικνύει περίτρα-
να ότι το πιο ζωντανό και παραγωγι-
κό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, 
οι άνθρωποι που γνωρίζουν την 
αγορά και τις ανάγκες της, αναδει-
κνύουν, εμπιστεύονται και στηρί-
ζουν απόλυτα τις θέσεις, τις απόψεις 

και τα στελέχη του Ενωτικού Συνα-
γερμού.

Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που 
μας δείξατε, επιβραβεύει το έργο και 
την εργατικότητα της προηγούμε-
νης διοίκησης, δίνοντας μας δύναμη 
για να συνεχίσουμε με νέα ορμή το 
σημαντικό έργο του Επιμελητηρί-
ου.

Πάγια πεποίθησή μου είναι πως το 
Επιμελητήριο, είναι ο ισχυρότερος 
φορέας υποστήριξης του επιχειρη-
ματία και πρέπει να λειτουργεί ως 
αγωγός, που συγκεντρώνει τις θέ-
σεις και τα καθημερινά προβλήματα 
των επαγγελματιών και τα διοχετεύ-

ει προς την κεντρική εξουσία, πιέζο-
ντας για λύσεις.

Με αυτό το στόχο και την πεποί-
θηση, και με πλήρη συναίσθηση της 
μεγάλης ευθύνης που απορρέει από 
την στελέχωση της νέας διοίκησης 
αποκλειστικά από στελέχη του συν-
δυασμού μας, θα συνεχίσουμε το 
έργο του Επιμελητηρίου Καβάλας, 
για την τόνωση της τοπικής αγοράς 
και υποστήριξη των συμπολιτών 
επιχειρηματιών στην πρωτόγνωρη 
αυτή κρίση που όλοι βιώνουμε.

Σας καλώ να γίνεται συμμέτοχοι 
στην προσπάθειά μας».

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών του Επι-
μελητηρίου Καβάλας ευχαριστεί 
θερμά το ξενοδοχείο Γαλαξία για 
την δωρεάν διαμονή που προσέ-
φερε στην καλεσμένη μας Βούλα 
Πατουλίδου στις εκδηλώσεις της 
11ης αιμοδοσίας.

Ο Πρόεδρος και 
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Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου Καβάλας, o 
Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Αιµοδοτών Επιµελητηρίου 

Καβάλας «Απόστολος Μαρδύρης», στέλνουν παρά την κρίση ένα µήνυµα 
αισιοδοξίας κι εύχονται ολόψυχα σε όλα τα µέλη για ένα παραγωγικό Νέο Έτος.

Καλά Χριστούγεννα 

το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου Καβάλας σας 

προσκαλούν να παρευρεθείτε στην 
κοπή της πίτας του Οργανισμού, 
με την ευκαιρία του Νέου Έτους, 

στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας το Σάββατο 14 
Ιανουαρίου 2012 και ώρα 7.30 μ.μ.
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Απόλυτη ήταν η επικράτηση του ΕΝΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ στις τριήμερες εκλογικές διαδικα-
σίες του Επιμελητηρίου Καβάλας, με αποτέλεσμα 
ο συνδυασμός του Άγγελου Τσατσούλη να εξα-
σφαλίσει και τις 21 έδρες του νέου διοικητικού 
συμβουλίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτικό 
της εκλογικής επιτροπής, το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο έχει ως εξής:

Τσατσούλης Άγγελος του Σπυρίδωνος 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Αγγελίδης Παναγιώτης του Ιωάννη 
(Τμήμα Εμπορικό)
Λεμονίδης Βασίλειος του Παναγιώτη 
(Τμήμα Εμπορικό)
Παπαϊωάννου Ιωάννης του Χριστοφόρου 
(Τμήμα Εμπορικό)
Ζησίμου Γεώργιος-Παύλος του Βασιλείου 
(Τμήμα Εμπορικό)
Κουρτίδου Ειρήνη του Ισαάκ 

Επιμελητηριακές εκλογές

«Άμεση λήψη μέτρων»

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε καταρχήν την δυσαρέσκεια του Επιχειρη-
ματικού κόσμου των Νομών μας, για την πλήρη 
αγνόηση από μέρους σας, των επιστολών μας για 
το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με 
τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ των 
επιχειρήσεων, που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές 
τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Με την τελευταία μας επιστολή, της 22 Ιουλίου 
2011,η οποία ήταν σε συνέχεια της Κοινής Συνε-
δρίασης των Επιμελητηρίων των Νομών της χώ-
ρας των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν συνάψει 
δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, 
σας θέταμε συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα προ-
τάσεις, οι οποίες όμως ποτέ δεν εισακούστηκαν 
και ούτε καν ειπώθηκαν. 

κύριε Υπουργέ,
Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη για άμεση δρά-

ση και τουλάχιστον μερική επίλυση των προβλη-
μάτων που έχουν προκύψει. 

Γνωρίζεται πολύ καλά την δυσχερή θέση των 
επιχειρήσεων μας και πόσο, μάλλον, τώρα που 
στο τέλος της χειρότερης οικονομικής χρονιάς 
έχουν να πληρώσουν επιπλέον φόρους και έκτα-
κτες εισφορές, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να 
καταβάλουν τις δόσεις τους και προς τα πιστωτι-
κά ιδρύματα. 

Οι επιχειρήσεις αδυνατούν πλέον να ανταπο-

κριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι επιχειρηματίες 
κινδυνεύουν να βρεθούν στους δρόμους μη έχο-
ντας να καλύψουν έστω και τις βασικές βιοτικές 
ανάγκες τους.

Δυστυχώς φτάσαμε πλέον στο απροχώρητο 
εξαιτίας της επιτεινόμενης ύφεσης και της έλλει-
ψης ρευστότητας στην αγορά με αποτέλεσμα οι 
επιχειρήσεις δεν μπορούν να καταβάλλουν τις 
δόσεις τους οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί υπερβο-
λικά λόγω του υψηλού επιτοκίου. 

Το αποτέλεσμα είναι να υπάρξουν καταπτώ-
σεις τις οποίες θα κληθεί το Ελληνικό Δημόσιο 
να καταβάλλει στις Τράπεζες. Το χειρότερο 
όμως είναι ότι οι επιχειρήσεις θα κλείσουν και 
χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν σε ελάχι-
στο χρονικό διάστημα.

Ζητούμε άμεσα την απόφαση:
να δοθεί άμεσα παράταση καταβολής των δό-

σεων των ρυθμίσεων διότι μέχρι 31-12-2011 εκ-
πνέει η προθεσμία καταβολής τους από τις επιχει-
ρήσεις οι οποίες αδυνατούν να το πράξουν  λόγω 
και της υπερβολικής αύξησης του επιτοκίου. 

να υπάρξει άμεσα απόφαση μείωσης του επιτο-
κίου των ρυθμίσεων που έγιναν με τις παρακάτω 
αποφάσεις: 2/60033/2002 (ΦΕΚ 1415/6.11.2002), 
2/18875/2006 (ΦΕΚ 579/9.5.2006) και 
2/20087/30.6.2010(ΦΕΚ 974/Β/30.6.2010) - 
2/18872/2006/19.4.2006 (ΦΕΚ 579/9.5.2006), 

2/18872/5.5.2006 (ΦΕΚ 615/17.5.2006), 
2/4063/1.9.2008 (ΦΕΚ 1807/9.9.2008), 
2/88685/31.12.2008 (ΦΕΚ 82/23.1.2009), 
2/19298/0025/30.6.2009 (ΦΕΚ 1298/30.6.2009) 
και 2/31728/ 30.6.2010 (ΦΕΚ 986/30.6.2010).

• να υπάρξει άμεσα Επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής των εγγυημένων από το Ελληνικό 
Δημόσιο οφειλών των επιχειρήσεων με ταυτόχρο-
νη επιμήκυνση της περιόδου χάριτος. 

•  Να δοθεί  παράταση της υποβολής αιτήσε-
ων των επιχειρήσεων που θέλουν να ενταχθούν 
στις ρυθμίσεις για ένα εξάμηνο.

•  Να εξεταστεί συνολικά το αίτημα μας όπως 
κατατέθηκε στην επιστολή μας της 22 Ιουλίου 
2011. 

κύριε Υπουργέ,
ζητάμε συγκεκριμένα θέματα, και πιστεύουμε 

ότι η υιοθέτηση των προαναφερόμενων προτά-
σεων μας είναι εφικτή, σύμφωνα και με την τρέ-
χουσα αξιολόγηση της Ελληνικής οικονομίας και 
των αποδεδειγμένων δυσκολιών που υφίστανται 
οι επιχειρήσεις.

Παρακαλούμε για την κατανόηση σας και ευελ-
πιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας, λόγω και 
της πιεστικότητας των προβλημάτων, καθώς ευ-
ελπιστούμε και αιτούμαστε  συνάντηση μαζί σας 
προκειμένου να βρεθεί συνολική λύση στα προ-
βλήματα του Επιχειρηματικού κόσμου. 

Με εκτίμηση,

 Στέφανος Α. Γεωργιάδης   
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
                         
 Άγγελος Τσατσούλης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Καβάλας

(Τμήμα Εμπορικό)
Μέντζας Παναγιώτης του Αιμιλίου 
(Τμήμα Εμπορικό)
Μήλιος Νικόλαος του Γεωργίου  
(Τμήμα Εμπορικό)
Ιατρόπουλος Πρόδρομος του Ιωάννη 
(Τμήμα Εξαγωγικό)
Καραγιαννίδης Αντώνιος του Ν. 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Δημητριάδης Αβραάμ του Ιορδάνη 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Χατζηχρήστου Θεόδωρος του Γ.  
(Τμήμα Μεταποίησης)
Μεταξάς Αναστάσιος του Αποστόλου 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Πατρόπουλος Ιωάννης του Αθ.  
(Τμήμα Μεταποίησης)
Πιπίνης Δημήτριος του Κωνσταντίνου 
(Τμήμα Τουριστικό)
Φραγκιόγλου Γεώργιος του Παρασκευά 

(Τμήμα Τουριστικό)
Παναγιωτίδης Ιωάννης του Σάββα 
(Τμήμα Υπηρεσιών)
Δέμπας Μάρκος του Ιωάννη 
(Τμήμα Υπηρεσιών)
Οθωναίος Αλέξανδρος του Κ. 
(Τμήμα Υπηρεσιών)
Καλέα Μαρία του Άγγελου 
(Τμήμα Υπηρεσιών)
Μερκουρόπουλος Ελευθέριος του Χ. 
(Τμήμα Υπηρεσιών)

Επίσης, ανακηρύσσει ως επιλαχόντες και ανα-
πληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Καβάλας τους εξής:
Κυριακίδης Παναγιώτης του Σωκράτη  
(Τμήμα Εμπορικό)
Τουλκίδης Δημοσθένης του Δημητρίου 
(Τμήμα Εμπορικό)
Παπαδόπουλος Φώτιος του Ηλία  
(Τμήμα Εμπορικό)
Γαρυφάλλου Ελένη του Χρήστου 
(Τμήμα Εξαγωγικό)
Μιχαηλίδης Χαράλαμπος του Π. 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Οικονόμου Ιωάννης του Αριστοτέλη 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Ελευθεριάδης Ιωάννης του Κοσμά 
(Τμήμα Μεταποίησης)
Μαλγαρινός Ελευθέριος του Γεωργίου 
(Τμήμα Τουριστικό)
Σαμουηλίδης Χαράλαμπος του Ανδρέα  
(Τμήμα Υπηρεσιών)
Δημητριάδης Χαρίτων του Ιωάννη 
(Τμήμα Υπηρεσιών)
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Κατόπιν εκλογικής διαδικασίας αναδείχθηκε 
το απόγευμα της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου η 
νέα 5μελης διοικητική επιτροπή του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας, η οποία πέραν του προέδρου 
Άγγελου Τσατσούλη αποτελείται πλέον από τον 
Α’ αντιπρόεδρο Μάρκο Δέμπα, τον Β’ αντιπρό-
εδρο Γιάννη Παναγιωτίδη, τον γραμματέα Πα-
ναγιώτη Αγγελίδη και τον οικονομικό επόπτη 
Αντώνη Καραγιαννίδη. Η ημερήσια διάταξη της 
συγκεκριμένης συνεδρίασης περιελάμβανε ένα 
και μοναδικό θέμα, αυτό της ανάδειξης νέας διοι-
κητικής επιτροπής. 

Αρχικά ο πρόεδρος συνεχάρη τα νεοεκλεγμέ-
να μέλη του διοικητικού συμβουλίου κι ευχήθη-
κε σε παλιούς και νέους συμβούλους μια καλή κι 
εποικοδομητική θητεία. Αναφερόμενος στο πρό-
σφατο εκλογικό αποτέλεσμα, ο κ. Τσατσούλης 
το χαρακτήρισε ως 100% επιτυχημένο, όχι μόνο 
γιατί ο συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
εξασφάλισε και τις 21 έδρες του σώματος, αλλά 
κυρίως γιατί η επανεκλογή οφείλεται στο παρα-
γόμενο έργο της προηγούμενης περιόδου. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που τα δύο μεγάλα κόμματα δεν 
τόλμησαν να κατεβάσουν κάποιον αντίπαλο απέ-
ναντι στην ομάδα του προέδρου. 

«Αυτή είναι η ουσιαστική νίκη μας. Όπως 
δουλέψαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι 
θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ακομμά-
τιστοι, ανεξάρτητοι, μιας και δεν οφείλουμε 
οποιαδήποτε κομματική υποχρέωση σε κά-
ποιον. Επομένως, όποιο κόμμα κι αν κατέχει 
την κεντρική εξουσία, εμείς θα ασκούμε αυ-
στηρή κριτική όταν θίγονται τα επιχειρηματι-
κά συμφέροντα. Δεν φοβόμαστε κανένα και 

κάνουμε με συνέπεια τη δουλειά μας, προσπα-
θώντας να είμαστε δίπλα στα μέλη μας», τόνι-
σε ο πρόεδρος. 

Από τη στιγμή που δεν κατατέθηκε οποιαδή-
ποτε ένσταση εις βάρος του εκλογικού αποτελέ-
σματος, αυτό επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο. 
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, στη 
διάρκεια της πρώτης συνεδριάσεως έπρεπε να 
διεξαχθεί η εσωτερική ψηφοφορία των μελών 
για την ανάδειξη της νέας διοικητικής επιτροπής. 
Δικαιολογημένα απόντες ήταν το απόγευμα της 
Δευτέρας ήταν ο Παναγιώτης Μέντζας εξαιτίας 
προβλήματος υγείας και ο Παύλος Ζησίμου εξαι-
τίας συμμετοχής του στη συνεδρίαση του περιφε-
ρειακού συμβουλίου. 

Ακόλουθα οι παριστάμενοι προχώρησαν στη 
διαδικασία, με την ανάδειξη της εφορευτικής 
επιτροπής όπου μετείχαν οι κ.κ. Τάσος Μετα-
ξάς – Γιάννης Πατρόπουλος – Νίκος Μήλιος, οι 
οποίοι δεν επιθυμούσαν να θέσουν υποψηφιότη-
τα, ενώ χρέη γραμματέα ανέλαβε ο Αλέξανδρος 

Οθωναίος που επίσης δεν έθεσε υποψηφιότητα. 
Τέσσερις ήταν οι κάλπες που υπήρξαν, μία για 
κάθε αξίωμα της διοικητικής επιτροπής. Τα μέλη 
έπρεπε να βάλουν μία ψήφο σε κάθε ψηφοδέλτιο 
για έκαστο αξίωμα, ενώ προβλεπόταν και η διανο-
μή λευκών ψηφοδελτίων. 

Πριν αρχίσει η διαδικασία υποβολής των υπο-
ψηφιοτήτων ο κ. Τσατσούλης απευθυνόμενος 
προς τους συμβούλους συμπλήρωσε: «Γνωρίζε-
τε ότι όλοι είμαστε απαραίτητοι για τη δράση 
του Επιμελητηρίου, μακριά από προσωπικές 
αντεγκλήσεις και παρεξηγήσεις. Είθισται ο 
εκάστοτε πρόεδρος να επιλέγει με αντικειμε-
νικά κριτήρια κάποιους από τους συμβούλους 
προκειμένου να σταθούν δίπλα του. Προσω-
πικά, επέλεξα να μην κάνω την οποιοδήποτε 
επαφή ή συζήτηση, αφού δεν επιθυμούσα να 
δώσω δικαιώματα για σχόλια. Ασχέτως με την 
δική μου επιλογή, το σώμα καλείται να ψηφί-
σει όποιον επιθυμεί για το ανάλογο αξίωμα».

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της ψηφοφορίας και 
της καταμέτρησης προέκυψε η σύνθεση της νέας 
5μελους διοικητικής επιτροπής ως εξής:

Α’ αντιπρόεδρος: Μάρκος Δέμπας 
Β’ αντιπρόεδρος: Γιάννης Παναγιωτίδης 
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Αγγελίδης 
Οικονομικός Επόπτης: Αντώνης Καραγιαννίδης 
Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του προέδρου 

ανά αξίωμα, ο Α’ και Β’ αντιπρόεδρος αναπλη-
ρούν τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. 
Ο γενικός γραμματέας αναλαμβάνει υπό την ευ-
θύνη του όλη την διοικητική δομή του Επιμελη-
τηρίου, ενώ ο οικονομικός επόπτης ασχολείται με 
την οικονομική λειτουργία του φορέα. Μία ακόμη 
εκκρεμότητα που υπολείπεται είναι και η ανάδει-
ξη των προέδρων ανά τμήμα, κάτι που θα υλοποι-
ηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου. 
Ο Άγγελος Τσατσούλης έδωσε εντολή προκει-
μένου να προσκαλείται στις συνεδριάσεις και ο 
επικεφαλής του έτερου συνδυασμού που δεν εξα-
σφάλισε έδρα στη διοίκηση, Κώστας Μακέδος. Η 
παρουσία του ή μη αφορά αποκλειστικά τον ίδιο.                       

Συγκροτήθηκε η νέα διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου Καβάλας

1

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Επιμελητήριο Καβάλας, ο Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ και ο εταίρος αυτού για την Ανατολική Μακεδονάι και Θράκη 
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ (25310 72388 – www.desm-os.gr), ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι με Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού προκηρύχθηκε
το πρόγραμμα:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Το πρόγραμμα έχει σκοπό τη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την 
επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και 
πολιτισμικού αποθέματος και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 01/01/2010
που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην παροχή εναλλακτικών μορφών τουρισμού και που 
θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται στον οδηγό του προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκ. € με συγκεκριμένη 
περιφερειακή κατανομή. 
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο συμβάλλει στην 
άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις € 10.000,00€ και ο μέγιστος 
προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των € 400.000,00€.
Το πρόγραμμα ενισχύει δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, κτιριακών – διαμόρφωσης χώρου  - ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, προβολής – προώθησης, υπηρεσιών συμβούλων για συγκεκριμένες ενέργειες, μεταφοράς 
τεχνογνωσίας και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας.

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος κυμαίνεται από 40% έως και 45%,
ανάλογα με τον τόπο-γεωγραφική περιοχή υλοποίησης του έργου.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου 
www.ependyseis.gr/mis, ενώ ο φυσικός φάκελος κατατίθεται σε διάστημα δέκα ημερών από την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο 
υλοποίησης της επένδυσης και με βάση τη γεωγραφική αρμοδιότητα του καθενός, καθώς και στις συνεργαζόμενες με 
τον ΕΦΕΠΑΕ Συνεταιριστικές Τράπεζες και Αναπτυξιακούς Φορείς.
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 15/09/2011 και η καταληκτική ημερομηνία  είναι 
η 15/11/2011.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που θα γίνουν μετά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (13/09/2011).
Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης  προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας 
χρηματοδότησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής.

Για τον Οδηγό του Προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους 
τόπους υποβολής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες 
www.efepae.gr, www.yppo.gr, www.visitgreece.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, καθώς επίσης και
τους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ 
Συνεταιριστικών Τραπεζών, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του 
Προγράμματος. (Επιμελητήριο Καβάλας κα Στ. Γκαϊντατζή τηλ. 2510 222212 εσωτ. 6)
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Επιτυχημένη χαρακτηρίστηκε η παρουσία της 
Καβάλας στη διεθνή έκθεση κρουαζιέρας του 
Αμβούργου SEATRADE Europe στα τέλη του Σε-
πτέμβρη, ενώ για τη συμμετοχή ως γνωστό συνερ-
γάστηκαν επί μακρόν τρεις τοπικοί φορείς. Ο δή-
μος Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας και ο 
Οργανισμός Λιμένος. Η συμμετοχή στην έκθεση 
του Αμβούργου μεθοδεύθηκε με προσοχή αφού 
ο θεσμός αποτελεί διεθνώς κορυφαίο εκθεσιακό 
& συνεδριακό γεγονός για τον τουρισμό κρουα-
ζιέρας, ενώ είναι σημείο αναφοράς στις εξελίξεις 
της παγκόσμιας κρουαζιέρας. Το Επιμελητήριο 
εκπροσώπησε στην έκθεση η Α’ αντιπρόεδρος 
Λένα Γαρυφάλλου. 

Στη SEATRADE Europe συμμετείχαν: Εταιρεί-
ες κρουαζιέρας, Ναυτιλιακές εταιρείες, Λιμενικές 
αρχές, Προορισμοί κρουαζιέρας – τοπικές αρχές, 
Τεχνικές εταιρείες, Εταιρείες εξειδικευμένες στην 
προβολή του θαλάσσιου τουρισμού, δηλαδή 250 
εκθέτες από 50 χώρες και 4.000 επισκέπτες. 
Διττή ήταν η παρουσία της Καβάλας στη διορ-
γάνωση αφού περιελάμβανε συμμετοχή στο συ-
νέδριο και συμμετοχή στην έκθεση όπως και τη 
λειτουργία του περιπτέρου. Αναλυτικότερα, στις 
εργασίες του «Europe’s Cruise Industry» έλαβε 
μέρος το Επιμελητήριο Καβάλας, στις εργασίες 
«Deployment Drivers» συμμετείχε η ΔΗΜΩΦΕ-
ΛΕΙΑ και στην «Cruise Port Development» έδω-
σε το παρόν ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας.

Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν προκει-
μένου να προβάλλουν την Καβάλα ως προορι-
σμό ήταν τα εξής δύο: «Kavala, Greece! North 
Aegean’s secret, finally revealed» (Το μυστικό 
του Β. Αιγαίου τελικά αποκαλύφθηκε) & «Kavala, 
Greece | Ideal for cruises, open for business» (Ιδα-
νική για κρουαζιέρες, ανοιχτή για επιχειρήσεις).  
Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την προ-
ώθηση της πόλης περιελάμβαναν: 

Έντυπο γενικής προβολής Καβάλας
Έντυπο στοχευμένης προώθησης κρουαζιέρας 

& προβολής λιμανιού Καβάλας
CD με διαδραστική παρουσίαση σε οθόνη TV 
Slide-show σε οθόνη TV 
Σύντομη παρουσίαση PDF σε laptop 
Αναμνηστικά (souver)
Παραδοσιακά προϊόντα      

Το design  και πιο συγκεκριμένα το graphic 
design, είναι το λειτουργικό εργαλείο κάθε χρήσι-
μης επικοινωνιακής προσπάθειας, το ουσιαστικό 
περιεχόμενο της διαφήμισης και κάθε άλλης με-
θόδου προβολής, εμπορικής και μη, το καλοδου-
λεμένο αποτέλεσμα της εργασίας εξειδικευμένων 
επαγγελματιών. Είναι μια καθημερινή ανάγκη που 

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης τα μέλη της κα-
βαλιώτικης αποστολής ήρθαν σε επαφή με στε-
λέχη εταιρειών που δεν συμπεριλαμβάνουν την 
πόλη μας μεταξύ των προορισμών τους, αλλά 
και με στελέχη εταιρειών τα σκάφη των οποίων 
επισκέπτονται ήδη το λιμάνι μας. Συγκεκριμένα 
στην πρώτη κατηγορία επαφών ανήκαν εκ μέ-
ρους της ROYAL CARRIBEAN CRUISES ο John 
Tercek, Αντιπρόεδρος Εμπορικής Ανάπτυξης, 
ο Francisco Reddel, Διευθυντής Επιχειρήσεων 
Λιμένα και ο Ανδρέας Στυλιανόπουλος, Ναυ-
τικός Πράκτορας, Εκπρόσωπος AZAMARA 
CLUB CRUISES CELEBRITY CRUISES, ROYAL 
CARRIBEAN CRUISES. 

Εκ μέρους της PRINCESS CRUISES υπήρξε 
επαφή με την Crystal Morgan, Διευθύντρια 
Σχεδιασμού Αγοράς. Από την εταιρεία COSTA 
CROCIERE επαφή έγινε με την Elisabetta De 
Nardo, Υπεύθυνη Επιχειρήσεων Λιμανιού και Ανά-
πτυξης. Από την KRISTINA CRUISES οι καβαλιώ-
τες συνομίλησαν με τον Mikko Partanen, Διευ-

Επιτυχημένη παρουσία στην έκθεση SEATRADE Europe

Το καλό design είναι αναγνώριση! 

θυντή & Πλοίαρχο, Εκπρόσωπος του KRISTINA 
KATERINA. Για λογαριασμό του SEA DREAM 
YACHT CLUB επαφή πραγματοποίησε ο Graeme 
Adams, Αντιπρόεδρος, Σχεδιασμός ταξιδιού & 
Προγράμματα παραμονής στη ξηρά και τέλος 
εκ μέρους της MSC CRUISETECH μίλησε ο Luigi 
Pastena, Πλοίαρχος, στέλεχος στη Διαχείριση 
Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της συμμετο-
χής και παρουσίας των τριών τοπικών φορέων 
στην έκθεση του Αμβούργου, αποδείχθηκε ότι 
οι εταιρείες ψάχνουν για νέους προορισμούς. Η 
Καβάλα έχει τις προϋποθέσεις υποδοχής θα-
λάσσιου τουρισμού κρουαζιέρας, ωστόσο θα 
πρέπει να υπάρξει συνέχεια της κοινής προ-
σπάθειας των τοπικών φορέων, συνέχιση της 
προβολής, βελτίωση των υπηρεσιών και υπο-
δομών, επίσης ενίσχυση του brand name της Κα-
βάλας και φυσικά πρέπει να εκδηλωθεί προσπά-
θεια για την προσέλκυση κρουαζιέρας γενικών 
ενδιαφερόντων.

μοιάζει με πολυτέλεια, είναι ο δείκτης του πολιτι-
σμού και της επιτυχίας μας. 

Από τον καλό σχεδιασμό εξαρτάται η αποτελε-
σματική αξιοποίηση ενός λογοτύπου, μιας εταιρι-
κής ταυτότητας, μιας συσκευασίας, ενός ενημε-
ρωτικού ή προωθητικού εντύπου, ενός εργαλείου 
πωλήσεων, μιας διαφημιστικής καταχώρησης, 
ενός διαδικτυακού τόπου, ενός εξωφύλλου βι-
βλίου και τόσων άλλων επικοινωνιακών εργαλεί-
ων της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής 
ζωής. Ο στόχος του καλού design είναι το αποτε-
λεσματικό. Έτσι αξιοποιεί το ωραίο και το μετα-
τρέπει σε μαζικό, αισθητικό πρότυπο. 

Αυτή είναι η προσφορά του στην κουλτούρα 
κάθε εποχής, σε κάθε κοινωνία.

Ως προϊόν  υψηλής αξίας επαγγελματικής δου-
λειάς, το καλό design δεν προκύπτει ούτε από μια 
ιδέα ούτε από το χειρισμό ενός προγράμματος 

υπολογιστή. Θέλει μελέτη, ώρες προσεκτικής και 
ποιοτικής πνευματικής δουλειάς. Θέλει εκπαιδευ-
μένους ανθρώπους που δεν σταματούν να ενη-
μερώνονται και να μαθαίνουν συνεχώς. Θέλει, 
επίσης, καλή γνώση της πραγματικότητας, καλή 
αντίληψη των αναγκών και ενθουσιασμό για τον 
επικοινωνιακό στόχο.

Ενημερώστε τον γραφίστα σωστά,  δώστε του 
το χρόνο, τους πόρους και την αμοιβή που μαζί 
θα προϋπολογίσετε. Αξιολογείστε τις προτάσεις 
του ακούγοντας με προσοχή και εμπιστοσύνη τη 
συμβουλή του. Συνεργαστείτε μαζί του – δεν είναι 
προμηθευτής σας – είναι σύμμαχος της επιχειρη-
ματικής σας προσπάθειας.

Πουπουλίδης Αντώνιος
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Η υπηρεσία «Enterprise Europe Network» 
του Επιμελητηρίου Καβάλας σας ενημερώνει 
ότι ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για τη χορή-
γηση ευνοϊκών μικροδανείων, έως 25.000 ευρώ, 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις σε όλη την ελληνι-
κή επικράτεια από το JEREMIE, μέσω της Alpha 
Bank. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτή-
σεως προς την Τράπεζα έχει ορισθεί η 31.8.2012, 
εκτός εάν ο προϋπολογισμός του προγράμματος 
εξαντληθεί νωρίτερα.

Συνολικά πρόκειται να διατεθούν στην αγο-
ρά μικροδάνεια με ευνοϊκό επιτόκιο, συνολικού 
ύψους περισσότερο από 60 εκ ευρώ. Συγκεκρι-
μένα, η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 30,330 
εκ. ευρώ ενώ για το εν λόγω προϊόν ο επιλεχθείς, 
μέσω διαγωνισμού, Ενδιάμεσος Οργανισμός 
(Alpha Bank) θα συνεισφέρει αντίστοιχο με τη δη-
μόσια δαπάνη ποσό (30,330 εκ. €), ώστε να επιμε-
ριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμε-
νες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση 
των δανείων.

Επισημαίνεται ότι το χρηματοδοτικό εργαλείο  
JEREMIE είναι ένα πλαίσιο που παρέχει μια σειρά 
συνεκτικών δράσεων για την προώθηση της αύ-
ξησης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για 
τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Το προτεινόμενο χρηματοδοτικό μέσο έχει σαν 
στόχο την υποστήριξη των νεοϊδρυθέντων (να 
λειτουργούν μετά την 01/01/2005) πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη σύσταση της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ στην Ελλάδα* με τη χο-
ρήγηση ευνοϊκών δανείων.

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρη-
ση, η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργα-
ζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατ. ευρώ (Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επι-
τροπής).

Η κυρία Ευθυμία Δεληγιαννίδη έχει αναλά-
βει την αποκλειστική αντιπροσωπεία – διανομή 
στην Ελλάδα και Κύπρο του καινοτόμου SQOOM 
concept του Γερμανικού ιατρικού οίκου SCHICK 
MEDICAL. Ιατροί δερματολόγοι με χρόνια εμπει-
ρία στην αντιμετώπιση δερματικών συνδρόμων 
ανέπτυξαν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

To SQOOM concept είναι τεχνολογία αιχμής, 
κλινικά ελεγμένη, στο τομέα της αντιγήρανσης 
και της θεραπευτικής φροντίδας του δέρματος 
– βελτιώνει και τη δομή και την εμφάνισή του.   
Αυτό επιτυγχάνεται με το παγκοσμίως πατεντα-
ρισμένο σύστημα ΙΟΝΟΖΥΜΕ  το οποίο προσφέ-
ρει ένα μοναδικό συνδυασμό χρήσης ιόντων και 
υπερήχων και ταυτόχρονα την εφαρμογή ειδικών 
βιομοριακά διασπασμένων τζέλ των οποίων τα 
ενεργά συστατικά αναζωογονούν το δέρμα από 
μέσα προς τα έξω.   Πέρα από την αντιγήρανση 
το SQOOM concept απευθύνεται στην αντιμε-
τώπιση συμπτωμάτων διαφόρων δερματικών 
συνδρόμων (νευροδερματίδιδα, ψωρίαση, ακμή, 
ερυθρίαση, ατοπικό έκζεμα) καθώς και την αντι-
μετώπιση μυικών πόνων.

Πρόκειται για ένα προϊόν που όταν παρουσιά-
στηκε το 2009  τιμήθηκε με το BΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

χρηματοδότητηση μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μέσω του JEREMIE

Νέα δραστηριότητα της επιχείρησης ”ΜΙΜΙ D.lux”

Το ύψος του δανείου προς τις επιχειρήσεις μπο-
ρεί να φτάνει έως το 100% του σχεδίου, με βάση 
την αξιολόγηση της τράπεζας, ενώ τα δάνεια μπο-
ρεί να είναι ύψους από 5.000 € έως και 25.000,00 
€. Η διάρκεια του δανείου είναι από 48 έως 60 μή-
νες, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος 
12 μηνών (μόνο ως προς το κεφάλαιο). Η κάθε 
επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες 
από μια φορές στη δράση, με την προϋπόθεση 
ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χο-
ρηγηθούν δεν ξεπερνούν τα 25.000,00€.

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και 
ορίζεται από το Alpha Προνομιακό Επιτόκιο, που 
σήμερα ανέρχεται στο 5,90%, πλέον περιθωρίου 
από 1,75 έως 5,00 εκατοστιαίων μονάδων, ανάλο-
γα με τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις. Λόγω της 
συμμετοχής της Τράπεζας στο συγχρηματοδο-
τικό μηχανισμό JEREMIE το παραπάνω επιτόκιο 
εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς 
το υπόλοιπο 50% παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 
2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

Οι δράσεις για τις οποίες χρηματοδοτεί τις επι-
χειρήσεις το συγκεκριμένο προϊόν του χρηματο-
δοτικού εργαλείου Jeremie είναι:

α. Επενδυτικά δάνεια για την απόκτηση υλικών 
και άυλων στοιχειών ενεργητικού.

β. Πρώτες ύλες, εμπορεύματα, υπηρεσίες κλπ, 
με σκοπό την ανάπτυξη και την επέκταση των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, εξαιρουμέ-
νων των μισθών, ενοικίων, και λοιπών λειτουργι-
κών εξόδων που αφορούν την τρέχουσα λειτουρ-
γία μιας επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
απευθυνθείτε στα αρμόδια υποκαταστήματα της 
Alpha Bank.

το 2010 όταν άρχισε να διατίθεται στην αγορά 
τιμήθηκε με ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑ-
ΒΕΙΑ Ε.Ε. και τον Ιούνιο του 2011 με EUROPEAN 
HEALTH AND SPA AWARD.  Βρίσκεται στη λίστα 
των ΤΟP TEN προϊόντων που πωλούνται στο το-
μέα της κοσμετολογίας και του φαρμακείου του 
HARRODS που έχει την αποκλειστική διάθεση στο 
Λονδίνο.

Η μέθοδος του SQOOM concept είναι τόσο 
επιτυχής που ήδη εφαρμόζεται από δερματολό-
γους καθώς επίσης και κλινικές αισθητικής και 

υψηλού επιπέδου στούντιο. Στο νομό μας τα spa 
του ALEXANDRA RESORT και του ALEXANDRA 
GOLDEN Boutique Hotel στη Θάσο χρησιμοποι-
ούν την υψηλή τεχνολογία του SQOOM concept.

Στην κλαδική έκθεση αισθητικής ΒΕΑUTY 
CONGRESS 2011 στο Μ.Ε.C. στη Παιανία η συμ-
μετοχή του ΜΙΜΙ D.lux με το SQOOM concept, 
το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, πήρε τιμητική διάκριση. ‘Ολοι  μιλούσαν 
για το περίπτερο του ΜΙΜΙ D.lux από την πόλη της 
ΚΑΒΑΛΑΣ με το καινοτόμο προϊόν.  Το ΜΙΜΙ D.lux 
θα συμμετέχει και στην αντίστοιχη διοργάνωση 
της BEAUTY CONGRESS Βορείου Ελλάδος στη 
Θεσσαλονίκη. (ΗELEXPO στις 3-5 Δεκεμβρίου 
2011 - περίπτερο 5Α) .  Στη συγκεκριμένη έκθε-
ση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά το SQOOM 
CLINICAL το οποίο απευθύνεται για χρήση από 
ιατρούς, φυσιοθεραπευτές και το οποίο εφαρμό-
ζεται σε μεγάλες επιφάνειες δέρματος αλλά επι-
πλέον ενδείκνυται για αντιμετώπιση τενοντίτιδας, 
καρπιαίου συνδρόμου, ενδυνάμωση του κυκλο-
φορικού κλπ.

Ευθυμία Δεληγιαννίδη

Συστάθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού των 
Εμπορικών Μισθώσεων με στόχο τη μείωση των 
μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης. Πρόκειται 
για μια ευέλικτη Επιτροπή, η οποία σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα επεξεργάζεται και θα εκτι-
μά τις ισχύουσες συνθήκες στην αγορά και στην 
επιχείρηση και θα μπορεί να προτείνει προς τον 
εκμισθωτή  - ιδιοκτήτη, μείωση του συγκεκριμέ-
νου ενοικίου.

Η εν λόγω Επιτροπή είναι εξωδικαστικό όργα-
νο και στην αρμοδιότητά της υπάγονται όλες οι 
εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής με 
καθήκον να εξετάζει αντικειμενικά και αμερόλη-
πτα τις υποθέσεις με βάση την αρχή της εκατέ-
ρωθεν ακρόασης, παρέχοντας την δυνατότητα 
σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη να εκφράζουν εγ-
γράφως ή προφορικά τις απόψεις τους.   

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπρο-
σαρμογή του μισθώματος συντάσσεται πρακτικό 
το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό. Εάν δεν συμφω-
νεί κάποιο από τα μέρη η Επιτροπή εκδίδει πόρι-
σμα με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με τη 
συγκεκριμένη μίσθωση, το οποίο υποβάλλεται ως 
αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τού-
του αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον 
ιδιοκτήτη να το δεχτεί και να μην διακινδυνεύσει 
ένα δικαστικό αγώνα.  Από τη στιγμή που θα υπο-
βληθεί η αναφορά - αίτηση η Επιτροπή θα πρέπει 
εντός 40 ημερών να ολοκληρώσει το έργο της.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αιτήσεις 
μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της 
Διεύθυνσης Εμπορίου Καβάλας που λειτουργεί 
στον 6ο όροφο της Νομαρχίας, τηλ. 2510291355.

Επιτροπή 
διακανονισμού 
εμπορικών μισθώσεων
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Παραδείγματα υπολογισμού πρόσθετου φόρου 
που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι με τα νέα 
μέτρα που συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο νό-
μου που κατατέθηκαν στην Βουλή την 6η Οκτω-
βρίου 2011 

Για ελεύθερο Επαγγελματία

Παράδειγμα: 
Για φορολογούμενο, παντρεμένο με δύο παιδία, 
με  ετήσιο εισόδημα 30.000 € 
Έχει τις εξής δαπάνες:

εισφορές στο Τ.ΕΒ.Ε (ΟΑΕΕ) 4 200 €

ασφάλιστρα ζωής 1 400 €

ιατρικά έξοδα 1 000 €

φροντιστήρια παιδιού 2 000 €

τόκοι δανείου α΄κατοικιας 3 000 €

Αποδείξεις δαπανών 10 000 €

Υπολογισμός φόρου και ποσό επιβάρυνσης
Φορολογική 
επιβάρυνση 
σήμερα

Φορολογική
 επιβάρυνση 
με τη τις νέες 
ρυθμίσεις

Εισόδημα 30 000 € 30 000 €
Μείον (Τ.ΕΒ.Ε) και 
αμοιβές ιατρών 5 200 € - 

Φορολογείται για 24 800 € 30 000 €

Αντίστοιχος φόρος 2 348 € 4 920 €

Μείωση φόρου για 
ασφάλιστρα ζωής 280 € 140 €

Μείωση φόρου για 
φροντιστήρια παι-
διού Μείωση φόρου 
για φροντιστήρια 
παιδιού

400 € 200 €

Ψαλίδισμα στο αφορολόγητο και στις φοροαπαλλαγές 

Μείωση φόρου για 
τόκους  α΄ κατοικίας. 600 € 300 €

Μείωση φόρου 
αποδείξεων 340 € 0

Μείωση εισφορών 
σε ΟΑΕΕ 0 420 €

Μείωση Ιατρικών 
δαπανών 0 100 €

Τελικό ποσό πληρω-
μής 728 € 3 760 €

Άρα μείωση εισοδή-
ματος

3 032 €

Για Μισθωτό

Παράδειγμα: 
Για φορολογούμενο, παντρεμένο με δύο παιδία, 
με  ετήσιο εισόδημα 30.000 €
Έχει τις εξής δαπάνες:

ασφάλιστρα ζωής 1 400 €

ιατρικά έξοδα 1 000 €

φροντιστήρια παιδιού 2 000 €

τόκοι δανείου α΄κατοικιας 3 000 €

Αποδείξεις δαπανών 10 000 €

Υπολογισμός φόρου και ποσό επιβάρυνσης
Φορολογική 
επιβάρυνση 
σήμερα

Φορολογική
 επιβάρυνση 
με τη τις νέες 
ρυθμίσεις

Εισόδημα 30 000 € 30 000 €
Μείον 1 000 € - 

Φορολογείται για 29 000 € 30 000 €

Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις για την Ει-
δική Οικονομική Ζώνη πραγματοποιήθηκε στη 
μηνιαία συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας, αφού εκπρόσωποι της διοίκησης είχαν 
παρακολουθήσει τη σύσκεψη του φόρουμ της 
Αλεξανδρούπολης, αλλά και τη σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας Αρχέλαο Γρανά. Διόλου ευχάριστες 
δεν ήταν οι διαπιστώσεις της διοίκησης του φο-
ρέα, μιας και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν παρα-
σκηνιακές διαδικασίες με συνηθισμένο επίκεντρο 
τη Θράκη. 

Στη σύσκεψη της Αλεξανδρούπολης παραβρέ-
θηκαν η Ειρήνη Κουρτίδου, ο Μάρκος Δέμπας 
και ο Γιάννης Παναγιωτίδης, που διαπίστωσαν 
ότι τη διοργάνωση ανέλαβε μια μη θεσμική ομά-
δα, έστω κι αν ομιλητής ήταν ο γενικός γραμμα-
τέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη διάρκεια 
των εργασιών ο περιφερειάρχης ΑΜΘ δεσμεύ-
θηκε εκ νέου για ενιαία ένταξη των πέντε περι-
φερειακών ενοτήτων στην ΕΟΖ, ενώ παρόμοιες 
τοποθετήσεις υπήρξαν και από άλλους ομιλητές. 

Η Κατερίνα Καραγιάννη που εργάζεται και 

Σε επαγρύπνηση το Επιμελητήριο σχετικά με τη δημιουργία της ΕΟΖ

μελετά το θέμα της ΕΟΖ φαίνεται ότι αρχικά εστι-
άστηκε στο Δέλτα του Έβρου. Έπειτα προέκυψε 
συνολικά ζήτημα Θράκης κι αρκετά αργότερα 
ανέκυψε θέμα Ανατολικής Μακεδονίας. Αμφι-
σβητούμενη ήταν η τοποθέτηση του Γερμανού 
νομικού και συνεργάτη της κ. Καραγιάννη 
Hans Beeg, μιας και υπαινίχθηκε ότι το ενδιαφέ-
ρον στρέφεται γύρω από τα ξένα επιχειρηματικά 
συμφέροντα ως συμπλήρωμα των ελληνικών επι-
χειρήσεων που λειτουργούν εντός Ελλάδας. Μά-
λιστα ο Γερμανός εμμέσως πλην σαφώς υπαι-
νίχθηκε ότι αυτή είναι η τελευταία δυνατότητα 
της χώρας την οποία και θα υπογράψει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ενώ σε περίπτωση που δεν 
στηριχθεί ο σχεδιασμός τότε η χώρα θα πρέπει 
να εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή ζώνη και να 
επιστρέψει στη δραχμή. 

Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης ενημέρω-
σε για τη συμφωνία με το Επιμελητήριο Δρά-
μας και τη συνεργασία των δύο φορέων με τον 
πρώην περιφερειάρχη Μιχάλη Αγγελόπουλο, 
ο οποίος ήταν επί σειρά ετών νομικός σύμβουλος 
της Κομισιόν διαθέτοντας μακρά εμπειρία στο ευ-

ρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ο κ. Αγγελόπουλος κλήθηκε 
από τα δύο Επιμελητήρια και παρακολούθησε 
τη σύσκεψη της Αλεξανδρούπολης, έχοντας 
επαφές τόσο με την κ. Καραγιάννη όσο και με τα 
μέλη της τρόικας. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι πρώ-
τιστα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το σκεπτικό δη-
μιουργίας της ΕΟΖ, διότι ακούγονται φήμες περί 
αποκλειστικού ενδιαφέροντος για τον τομέα της 
ενέργειας μέσω του προγράμματος ΗΛΙΟΣ. «Εάν 
η ζώνη αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα, τότε θα είμαστε αντίθετοι», πα-
ρατήρησε ο Άγγελος Τσατσούλης. 

Αμφιβολίες και φόβοι πάντως εκφράστηκαν 
εξαιτίας του γεγονότος ότι αν και υπάρχουν πιέ-
σεις, ωστόσο δε λαμβάνεται κάποια υπεύθυνη 
θέση από τα 51 μέλη του περιφερειακού συμ-
βουλίου ΑΜΘ για την έκταση της ΕΟΖ. Τα μέλη 
του νέου διοικητικού συμβουλίου διατύπωσαν 
τις προτροπές τους για διαρκή επαγρύπνηση, ενώ 
κάποιοι δε δίστασαν να υπαινιχθούν ότι για μία 
ακόμη φορά ορισμένοι «παίζουν σκάκι» σε βά-
ρος της Ανατολικής Μακεδονίας.

Αντίστοιχος φόρος 3 620 € 4 920 €

Μείωση φόρου για 
ασφάλιστρα ζωής 280 € 140 €

Μείωση φόρου για 
φροντιστήρια παι-
διού Μείωση φόρου 
για φροντιστήρια 
παιδιού

400 € 200 €

Μείωση φόρου για 
τόκους  α΄ κατοικίας. 600 € 300 €

Μείωση φόρου 
αποδείξεων 340 € 0

Μείωση Ιατρικών 
δαπανών 0 100 €

Τελικό ποσό πληρω-
μής 2 000 € 4 180 €

Άρα μείωση εισοδή-
ματος

2 180 €

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
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Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτε-
χνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 161 - Καβάλα * Τηλ.2510-221042,fax 
2510-224698 *e-mail: eges13@otenet.gr  

Αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου Καβάλας 
410/03-12-1999 και αριθμός καταχώρησης 11/21-
2-2000

Καβάλα 20/10/2011
Προς τα Μέλη του Συλλόγου,
Τα Μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να κοινο-

ποιήσουν, με λήψη υπογραφής, στους Επιχειρη-
ματίες – Επαγγελματίες με τους οποίους συνερ-
γάζονται την επιστολή αυτή με το κείμενο που 
περιλαμβάνει  το οποίο αποτελεί την ομόφωνη 
απόφαση της Γ.Σ. των Μελών της 08/10/2011. 

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες, 
Ο Κλάδος μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου έχει 
να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με εσάς: 
Φ.Π.Α. – ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟ-
ΡΟΛΟΓΗΤΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ σε 
Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α.

  Επιπλέον όμως έχουμε αυξημένη προσφορά 
εργασίας προς εσάς – «παγωμένες αμοιβές» – 
υψηλό κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό – υπο-
χρέωση καταβολής Φ.Π.Α. και φόρου για δεδου-
λευμένες αλλά μη εισπραχθείσες δεδουλευμένες 
αμοιβές (που δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε να 
μας «επιστραφούν» ) για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα, καθώς η πλειοψηφία δεν μας θεωρεί Συ-
νεργάτες αλλά «προμηθευτές» και μας τοποθετεί 
τελευταίους στην λίστα εξόφλησης των λειτουρ-
γικών υποχρεώσεών τους. Οι κανόνες άσκησης 
του Επαγγέλματος μας άλλαξαν.

Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι τους επό-
μενους μήνες οι νέοι νόμοι θα αλλάξουν την ΦΟ-
ΡΟΛΟΓΙΑ , τον Κώδικα Βιβλίων, τις υποχρεώσεις 
προς Επιθεώρηση Εργασίας – Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. με 
απρόβλεπτο ΔΙΚΟ ΣΑΣ οικονομικό κόστος που 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να επιβαρυνθούμε ΠΑΛΙ εμείς.Η 
δική μας ευθύνη είναι μόνον να ενημερωθούμε 
έγκυρα και σωστά.

Εξ ανάγκης λοιπόν η έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου 
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1.- να συνταχθεί και να δοθεί στην δημοσιότη-
τα η παρούσα επιστολή στην οποία να ζητούμε 
από τους πελάτες μας την καθ’ οιονδήποτε τρό-
πο εξόφληση ή «κλείσιμο» των οφειλών τους για 
το διάστημα μέχρι και 30/09/2011 έως και την 
30/12/2011  καθώς στις 31/12, ημέρα Σάββατο, 
είναι η καταληκτική ημερομηνία που μπορεί να 
δηλωθεί μέσω Taxis η «απόρριψη» της υπάρχου-
σας εξουσιοδότησης, δηλαδή η επίσημη κατάρ-
γηση της μεταξύ σας σχέσης. 

Δηλαδή δηλώνουμε αδυναμία να παρέχεται 
«πίστωση» πάνω από τρίμηνο και αυτό σε περι-
πτώσεις μικρού πελατολογίου και υψηλών αμοι-
βών μπορεί να περιορίζεται ακόμη και σε δίμηνο 
και σίγουρα μέχρι την καταβολή του Φ.Π.Α. επί 
της αμοιβής μας. 

Η όποια επιμήκυνση αυτού του διαστήματος 
δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης καθώς όποιος 
Λογιστής – Φοροτεχνικός δεν έχει ασφαλιστική 
(Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε)  και φορολογική ενημερότητα 
δεν θα μπορεί να είναι Πιστοποιημένος και να 
ενεργεί συναλλαγές μέσω Taxis (ΠΟΛ.1166/1-8-
2011) , συνεπώς να ασκεί το Επάγγελμα.

Ανακοίνωση Συλλόγου Λογιστών - Φοροτεχνικών
2.- Για τις Επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (ως 
φυσικό επόμενο της γενικότερης ύφεσης) , που 
μπορούν να ρυθμιστούν ΜΟΝΟΝ όπως αναφέ-
ρεται προηγουμένως, ο Λογιστής – Φοροτεχνικός 
υποχρεούται να προβαίνει σε καταγγελία της με-
ταξύ τους συμφωνίας με ηλεκτρονική ενημέρωση 
του Taxis και της Δ.Ο.Υ. ώστε να μην έχει ευθύνη 
για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις προς το Δημόσιο 
(μη καταβολή Φ.Π.Α., Φόρων, Ι.Κ.Α. κλπ) και φυσι-
κά χωρίς να έχει υποχρέωση σύνταξης δηλώσεων 
για την χρήση 2011. 

3.- Οι Συνάδελφοι που θα κληθούν να «αντικα-
ταστήσουν» τις «παλαιές συνεργασίες» ΥΠΟΧΡΕ-
ΟΥΝΤΑΙ να επικοινωνούν με τον προηγούμενο 
Συνάδελφο ώστε να πληροφορηθούν για τυχόν 
υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις, σύμφω-
να με όσα ορίζει ο ισχύον Κώδικας Δεοντολογίας 
για τους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνι-
κούς. 

Οι αποφάσεις μας αυτές ελήφθηκαν μετά από 
πολύ σκέψη και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:

Σε μία δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικο-
νομία,τα Μέλη του Συλλόγου μας, έχοντας απο-
κτήσει γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
μέσω της συνεχούς και εντατικής «διά βίου εκπαί-
δευσης» που τους παρέχουμε, θα είναι ο καλύτε-
ρος σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια των 
επιχειρήσεων για επιβίωση και ευημερία.

Όμως η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανό-
μενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το 
Δημόσιο ανάγκασε τον Κλάδο μας σε συνεχείς 
επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για να 
υποστήριξει τις αυξημένες απαιτήσεις των νέων 
προγραμμάτων που χρηματοδοτήσαμε μόνοι 
μας.

Ταυτόχρονα η αλλαγή της φορολογικής νομο-
θεσίας μας υποχρεώνει στις 31/12/2011 να τιμο-
λογίσουμε το σύνολο των αμοιβών μας ανεξάρτη-
τα από την είσπραξή τους . Αυτό σε συνδυασμό 
με τις διογκούμενες απαιτήσεις (από αμοιβές που 
έμειναν σταθερές παρά την αυταπόδεικτη αύξη-
ση του χρόνου της εργασίας μας) από τους πελά-
τες μας οδηγεί σε υποχρεωτική εκταμίευση (κατ’ 
ελάχιστο για Φ.Π.Α. και φόρο) του 43% των ανεί-
σπρακτων αμοιβών μας μέχρι την 31η Δεκμβρίου 
2011.

Είναι αυτονόητο ότι οι Συνάδελφοι αδυνατούν 
να χρηματοδοτήσουν τις οφειλές των πελατών 
τους προς τους ίδιους καθώς αυτό σημαίνει το 
«κλείσιμο» της επιχείρησής τους από την οποία 
προσδοκούν ένα ελάχιστο εισόδημα για τις ώρες 
δουλείας τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία 
τους. Δεν είναι αστεϊσμός να πόύμε ότι θα είναι 
προτιμότερο οι Συνάδελφοι να «χαρίσουν» το σύ-
νολο του χρέους, αν αποδεχθούν σε κάποιες περι-
πτώσεις πραγματική οικονομική αδυναμία, παρά 
να πληρώσουν  φόρους ύψους 43%.

Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να αναλύσουμε 
τις υπάρχουσες – και στον Κλάδο μας - μειώσεις 
προσωπικού και απλήρωτες υποχρεώσεις προς 
τρίτους ή το Δημόσιο καθώς ΟΛΕΣ οι Ελληνικές 
Επιχειρήσεις γνωρίζουν τις επιπτώσεις των ανεί-
σπρακτων απαιτήσεων, ειδικά όταν πρέπει να κα-
ταβληθεί Φ.Π.Α. και φόρος εισοδήματος.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
και τις ευθύνες έναντι του Δημοσίου καθώς, βά-
σει του ν.3842/2010 ως Πιστοποιημένοι Λογιστές 
- Φοροτεχνικοί, θεωρούμαστε «συνυπεύθυνοι» 
μαζί με τους πελάτες μας για την μη, τυχόν, πλη-

ρωμή των υποχρεώσεών σας προς αυτό και δυ-
στυχώς το Δημόσιο δεν αναγνωρίζει αδυναμία 
εξυπηρέτησης των οφειλών σας αλλά νομοθετεί 
θεωρώντας την ως «φοροδιαφυγή».

Ναι στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι 
αδύνατον οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μη 
λειτουργικές δαπάνες (πρόστιμα) και αυτός εί-
ναι ο ρόλος του «Συνεργάτη» σας, όμως πρέπει 
και οι επιχειρηματίες να κατανοήσουν ότι κανείς 
γραπτός ή άγραφος κανόνας δεν μας υποχρεώνει 
να θυσιάσουμε την βιωσιμότητα της δικής μας 
επιχείρησης δουλεύοντας με «ανοιχτή πίστωση» 
αόριστης διάρκειας. Δεν έχουμε την δυνατότητα 
καθώς και εμείς αγωνσιζόμαστε για επιβίωση και 
το λειτουργικό μας κόστος είναι πολύ μεγάλο και 
δυστυχώς μεγαλώνει καθημερινά με τις πρόσθε-
τες φορολογικές επιβαρύνσεις που εξαγγέλονται.

Σε μια περίοδο που και οι τράπεζες δηλώνουν 
αδυναμία πληρωμών εμείς δεν μπρούμε να απο-
τελούμε την εξαίρεση καθώς δουλεύουμε για να 
ζούμε, παραβλέποντας το αυξανόμενο κόστος 
των υπηρεσιών που σας παρέχουμε βάσει των 
υποχρεώσεων που σας επιβαρύνει το Δημόσιο.

Όπως χθες (19/10) απεργήσαμε μαζί σας και 
σταθήκαμε πλάϊ σας στις πλατείες έτσι και στο 
μέλλον θα σταθούμε πλάϊ σας ηθικά αλλά δεν 
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος της 
μακροχρόνιας πίστωσης ή της έμμεσης παροχής 
«δωρεάν υπηρεσιών» που δημιουργεί έναν φαύ-
λο κύκλο παραπόνων για μη παροχή σωστών 
υπηρεσιών, καθώς αναγκαζόμαστε να στρεφόμα-
στε σε πρόσθετες εργασίες που θα μας εξασφα-
λίσουν την κάλυψη των οικογενειακών μας υπο-
χρεώσεων. 

Η Κοινωνική αλληλεγγύη απαιτεί αμφίδρομη 
σχέση καθώς και ο Κλάδος μας έχει πλέον τα ίδια 
οξυμένα προβλήματα με κάθε άλλη επιχειρημα-
τική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Αν δεν 
μπορούμε να εισπράττουμε την αμοιβή των υπη-
ρεσιών μας θα αναγκασθούμε να κλείσουμε τα 
γραφεία μας λόγω ύπαρξης οφειλών.

Παρέχουμε επιστημονκές γνώσεις, εμπειρία 
και ανάλωση χρόνου και δικαιούχος όλων αυτών 
πρέπει να είναι όποιος δέχεται ή μπορεί να κα-
ταβάλλει την συμφωνηθείσα από κοινού  δίκαιη 
αμοιβή. 

Οι μειωμένες αμοιβές είναι δεδομένο ότι αντι-
στοιχούν σε «μειωμένες» υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει 
όταν ζητείται μείωση αμοιβής σε συνεχώς αυξα-
νόμενη ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσία και με 
συνυπευθυνότητα ως προς το Δημόσιο. 

Αυτός είναι ο κανόνας στην «αγορά» και ο Κλά-
δος μας δεν μπορεί να αποτελεί την εξαίρεση 
στον κανόνα. 

Η έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας  
δεν μπορεί να συνδυασθεί με το λειτούργημα που 
ασκούμε. 

Επιπλέον οι σαρωτικές αλλαγές που έρχονται 
στην υφιστάμενη νομοθεσία μας υποχρεώνει σε 
επένδυση χρόνου και χρημάτων και το κόστος 
αυτό πρέπει να μπορούμε να το εισπράτουμε.

Ο νόμος δεν ορίζει «ελάχιστες αμοιβές» ή υπο-
χρεωτική πληρωμή των αμοιβών μας ως εκ τού-
του είναι καθήκον των Συναδέλφων να υποστηρί-
ξουν την απόφαση που έλαβε ομόφωνα η Γ.Σ. του 
Συλλόγου τους.
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Ενημέρωση Επιχειρήσεων

               

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πορεία προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των 
Επιχειρήσεων»

Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, ενημερώνουν 
ότι ξεκίνησε και συνεχίζεται  η διαδικασία πληρωμής προκαταβολών στις 
ενταγμένες επιχειρήσεις του προγράμματος  «Εξωστρέφεια-
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και 
τον ΕΦΕΠΑΕ ΑΕ. 
 
Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  εντάχθηκαν 23 
επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 2.273.998,75€ και συνολική 
δημόσια χρηματοδότηση 1.022.753,9€. 
 
Αναμένεται η προκήρυξη του Β΄ Κύκλου του προγράμματος στα μέσα του 
2012. 
 
 

                                                                               Ο Πρόεδρος  
του Επιμελητηρίου Καβάλας 

                                                                                  Άγγελος Τσατσούλης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Τουρισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ο Οδηγός 

Εφαρμογής και η προκήρυξη του Προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
σύντομα θα τροποποιηθούν. 

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα καθώς και οι 

νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων περιγράφονται αναλυτικά στον 

Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, ο οποίος θα αναρτηθεί τις προσεχείς 

ημέρες στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 

(www.yppo.gr και www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr,

www.ependyseis.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ 

(www.efepae.gr), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ 

και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων. 1

                                                                    

                                                                                                           

               

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, o Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), 
ΕΦΕΠΑΕ και ο εταίρος αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας – Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα / Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ προκήρυξε το πρόγραμμα:

«Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των 
επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, 

καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της 
οικονομικής κρίσης »

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και αποσκοπεί στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην 
αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, καθώς και στην υποστήριξη των νέων 
επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα της τρέχουσας κρίσης.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίστηκαν οι 11 Περιφέρειες της χώρας (Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη, Κεντρική & Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Αττική, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, 
Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο).

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται  με το συνολικό ποσό των 72.000.000,00 € (Δημόσια Δαπάνη),το οποίο 
κατανέμεται κατά 50% δηλ. 36.000.000,0 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από ανέργους 
ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2011 και μέχρι την ημερομηνία 
προκήρυξης του προγράμματος και κατά 50% δηλ.36.000.000,00 € για τα επιχειρηματικά σχέδια που 
υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2011 και 
απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (85%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (15%).
Η Δημόσια Χρηματοδότηση καλύπτει το 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι δύο παρακάτω δράσεις;

ΔΡΑΣΗ 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση 
start-up)», αφορά  στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και στη στήριξη 
υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει: 

2

 Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του 
ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας).

 Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 

 Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών

 Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000,00 € και ανώτατο 
20.000,00 € ή 35.000,00 € σε περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας

ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων 
τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης 
και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις:

 που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011

 απασχολούν 5 εργαζόμενους και άνω (5 ΕΜΕ) 

 και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών, με μέτρα αναδιάρθρωσης και 
προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και 
εργασιακό τους περιβάλλον

 Ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με ανώτατο προϋπολογισμό 20.000,00 € ή 35.000,00 € σε 
περίπτωση που προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας θέσης εργασίας

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δε δύναται να ξεπερνά τους 24 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Σε περίπτωση που προβλέπεται νέα θέση 
εργασίας, θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την 
απόφαση ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα 
βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ 
(www.efepae.gr), και των εταίρων του, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr).

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis
από 15/11/2011 έως 15/01/2012.
Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕΠΑΕ και τους εταίρους του στο τηλέφωνο 210 
6985210, με το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300 και στο 
Επιμελητήριο Καβάλας στο τηλ. 2510 222212 εσωτ. 5 (κα Σταυρούλα Γκαϊντατζή).

       Ο Πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης


