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Θετική η επίσκεψη της Υπουργού Εργασίας

Μία ακόμη σύσκεψη για το Συνεδρίασε το διοικητικό Βελτίωση του επιπέδου υπο-

Απόλυτα διαβασμένη ήρθε στην Καβάλα 
η Υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, 
η οποία μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 
3 Φεβρουαρίου στην κατάμεστη αίθουσα 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, παραθέτο-
ντας τις προγραμματιζόμενες κυβερνητικές 
δράσεις με στόχο τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας και τη διατήρηση των θέσεων 
εργασίας. Η Υπουργός δέχθηκε ερωτήματα 
εκπροσώπων φορέων στα οποία απάντησε 
όσο αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα 
μπορούσε, έχοντας πρωτίστως ακούσει τις 
εισηγήσεις του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Άρη 
Γιαννακίδη και του Δημάρχου Καβάλας 
Κωστή Σιμιτσή. Αμφότεροι υπογράμμισαν 
τη δυσχερή θέση στην οποία έχουν περιέλ-
θει οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην 
περιφέρειά μας, ζητώντας ιδιαίτερη μέρι-
μνα για τις πέντε περιφερειακές ενότητες 
και ισότητα σε επίπεδο κινήτρων. 

Η Λούκα Κατσέλη εξαρχής ξεκαθάρισε 
πως η ΑΜΘ συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 
ύψιστων προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, 
αφού αντιμετωπίζει οξυμένο πρόβλημα και 
απειλείται από τον κίνδυνο της φτώχειας. 

Ωστόσο η Υπουργός συμπλήρωσε πως 
οποιαδήποτε προσπάθεια δε μπορεί να εκ-
δηλωθεί μόνο από τις υπηρεσίες της Αθή-
νας, αλλά θα πρέπει να τύχει της στήριξης 
και της συνεργασίας όλων των τοπικών 
φορέων. Η κ. Κατσέλη ζήτησε με κοινή 
προσπάθεια των εμπλεκομένων πλευρών, 
να στηρίξουν τις υφιστάμενες επιχειρήσεις 
καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό που έχει 
απομείνει χωρίς απασχόληση. Επίσης να 
τεθούν στέρεες βάσεις για το αύριο της πε-
ριφέρειας ΑΜΘ και γενικότερα του τόπου 
μέσω επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης      

Η Υπουργός παρέθεσε ένα πλάνο τεσσά-
ρων πρωτοβουλιών που θα περιλαμβάνει 
δράσεις ενίσχυσης και στήριξης. Σημείωσε 
δηλαδή ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο 
της σκοπεύουν να προωθήσουν:

• Το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμ-
μα Ανάπτυξης που θα χρηματοδοτηθεί με 
ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη 
την περιφέρεια και θα προσφέρει απασχό-
ληση σε ένα σύνολο 6.000 έως 9.000 εργα-
ζομένων. 

• Το νέο θεσμό των Κοινωνικών Επιχειρή-
σεων που βρίσκεται σε προπαρασκευαστι-
κό στάδιο και θα λειτουργήσει εντός των 
επόμενων δύο μηνών, αφού μέχρι στιγμής 
δεν υπήρχε ανάλογο θεσμικό πλαίσιο. 

• Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που ήδη 
τρέχουν αλλά και όσα αναμένονται, τα 

Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας, 
διοργανώθηκε στο γραφείο του 
αντιπεριφερειάρχη

συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
Καβάλας 

δοχής των κρουαζιερόπλοιων και 
των τουριστών που επιβαίνουν
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οποία μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα 
εργαλεία. 

• Τις πολιτικές που είναι σχετικές με το 
μισθολογικό κόστος όπως το 12%, γεγονός 
που θα εστιάζεται ιδιαιτέρως στις επιμέ-
ρους περιφερειακές ενότητες της ΑΜΘ. 

Η κ. Κατσέλη ήταν απόλυτα προετοιμα-
σμένη έχοντας στα χέρια της στοιχεία ανα-
φορικά με τους εγγεγραμμένους άνεργους 
της περιφέρειας και αναφορικά με τις 7 
μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν βάλει λου-
κέτο το τελευταίο διάστημα. Παρατήρησε 
όμως ότι για να επιλυθεί το πρόβλημα της 
ανεργίας θα πρέπει όλοι οι φορείς να κα-
θίσουν στο τραπέζι του διαλόγου και να 
καταρτίσουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο δρά-
σης. Η εισήγησή της για καθένα από τους 
τέσσερις άξονες ήταν αναλυτική και κυρίως 
απλή. Έθεσε την τεχνογνωσία και τους πα-
ράγοντες του υπουργείου στη διάθεση του 
φορέων, συμπληρώνοντας ότι τόσο ο Θό-
δωρος Τζέκος, Γενικός Γραμματέας της 
διαχειριστικής αρχής, όσο και ο Χρήστος 
Ντίκος, Προϊστάμενος της ίδιας αρχής 
είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Οι κ.κ. Τζέκος 
και Ντίκος συνόδευσαν την Υπουργό Ερ-
γασίας κατά την επίσκεψή της και παρακο-
λούθησαν προσωπικά όλα όσα ειπώθηκαν 
και καταγράφηκαν εκ μέρους των τοπικών 
φορέων.  

Ο πρώτος που έλαβε το λόγο εκ μέρους 

«Διαταγή πληρωμής»

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 14.00 το μεσημέρι.
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των παραγωγικών φορέων ήταν ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγε-
λος Τσατσούλης, ο οποίος εξέφρασε την 
ευαρέσκεια του για την επαναφορά των 
230 αποκλεισμένων επιχειρήσεων στο κα-
θεστώς επιδότησης του 12%.  Ο πρόεδρος 
παράλληλα εξέφρασε και την ελπίδα του 
ότι σύντομα θα καταβληθεί στους επιχειρη-
ματίες και η β’ δόση της επιδότησης. Παρα-
τήρησε φυσικά ότι βασική προϋπόθεση για 
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας είναι 
να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι επιχει-
ρήσεις, που ταλανίζονται από το πρόβλημα 
ρευστότητας. 

Βαθιά ανάσα θα είναι βεβαίως ο συμψη-
φισμός των χρεών για την επιχειρήσεις. Ο 
πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στην εξάμη-
νη καθυστέρηση της επιστροφής του ΦΠΑ 
για τις εξαγωγικές εταιρείες, καθώς και στο 
πλήθος των σφραγισμένων επιταγών που 
αποδεικνύουν περίτρανα ότι στην αγορά 
δεν υπάρχει ρευστότητα. Ο κ. Τσατσούλης 
για μία ακόμη φορά εστίασε το πρόβλημα 
των επιχειρήσεων στις ασφυκτικές πιέσεις 
που ασκούν τα τραπεζικά ιδρύματα, σημεί-
ωσε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μειωθεί 
το εργατικό κόστος και θύμισε ότι πολλές 
επιχειρήσεις μεταφέρονται στη γειτονική 
Βουλγαρία. Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας ζήτησε να επιδειχθεί μεγά-
λη προσοχή στις επιδοτήσεις κι συγκεκρι-
μένα υπογράμμισε απευθυνόμενος προς 
την Υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη: 
«Επιδοτήστε την εργασία και όχι την 
ανεργία».

Η Διοίκηση του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ, έχοντας υπόψη τα 
γενικά προβλήματα που επικρατούν στις συναλλαγές των μελών 
μας με τις Ελληνικές Τράπεζες και με το Ελληνικό Δημόσιο, 
αποφασίσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες οργανωμένης υπο-
στήριξης των μελών μας ώστε, είτε με την απλή διαμεσολάβηση 
μας, είτε ακόμη και με την άσκηση ενδίκων μέσων, να βοηθήσου-
με στην ομαλοποίηση των προβληματικών αυτών συναλλαγών. 
Για τον λόγο αυτόν σας καλούμε να απευθύνεστε στο ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και να αναφέρετε – καταγγέλλετε συγκε-
κριμένα θέματα ενδεχόμενης αντισυμβατικής, ή καταχρηστικής 
συμπεριφοράς των Τραπεζών ή/και του Ελληνικού Δημοσίου 
απέναντί σας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να ομαδοποιή-
σουμε τα προβλήματα και να μεθοδεύσουμε τις ενέργειές μας 
προς την επίλυσή τους.

Τηλ. επικοινωνίας: 2510 222212 (εσωτ. 6,5,2).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Σύσκεψη για το ΒΙΟΠΑ

Η συνεδρίαση του Ιανουαρίου

Βελτίωση στην υποδοχή των κρουαζιερόπλοιων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 20112

Το απόγευμα της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου  συνεδρίασε 
το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας και 
για το πρώτο θέμα περί ανακαίνισης του κτιρίου ο πρόε-
δρος Άγγελος Τσατσούλης σημείωσε: «Ευχαριστούμε δη-
μόσια την κ. Τιτίκα Λαζαρίδου μηχανικό του ΟΛΚ, η οποία 
δέχτηκε και υπέγραψε τη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου 
μας, την οποία καταθέσαμε στην πολεοδομία και πιστεύω ότι 
σε 1,5 μήνα θα πάρουμε την άδεια.  Ύστερα και αφού θα έχου-
με προκηρύξει το διαγωνισμό θα έρθουμε σε επικοινωνία με 
το νέο μισθωτή και  μέσω του μισθώματος θα βρούμε τη χρη-
ματοδότηση για το έργο. 

Από το πρόγραμμα περί ενεργειακής αποκατάστασης δη-
μόσιων κτιρίων μπορούμε να αντλήσουμε ένα μέρος του 
κόστους ανακαίνισης που αφορά κουφώματα, μονώσεις, κα-
λοριφέρ κλπ. Η ανακαίνιση θα γίνει είτε ανά όροφο, είτε θα 
μετακινηθούμε στο εκθεσιακό κέντρο. Η μελέτη εκπονήθηκε 
κατόπιν διαγωνισμού από ένα γραφείο της Αθήνας». 

Αναφορικά με το θέμα της εκμίσθωσης του ισογείου κα-
ταστήματος ο κ. Τσατσούλης θύμισε ότι εξαιτίας της κα-
θυστέρησης ορισμού των εκλογών, η παρούσα διοίκηση 
δε δύναται να μισθώσει το χώρο και ο επιχειρηματικός φο-
ρέας χάνει έσοδα. Εξαιτίας της ρευστής καταστάσεως που 
επικρατεί, ο πρόεδρος πρότεινε στο σώμα να εξετάσει την 
προκήρυξη του διαγωνισμού, να συμπληρώσει τις όποιες 
παρατηρήσει υπάρχουν ώστε να δημοσιευθεί. Σύμφωνα με 
την πρόταση της Διοίκησης ο μισθωτής θα πρέπει να είναι 
τράπεζα, επιχειρήσεις του δημοσίου ή εταιρεία κινητής τη-
λεφωνίας.

Ακόλουθα για το θέμα του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ νή-
σων ο πρόεδρος σημείωσε ότι προέκυψε ζήτημα κατάργη-
σης του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τα νησιά του Αι-
γαίου, μεταξύ αυτών και της Θάσου.  Εκδηλώθηκε ήδη μια 
κίνηση εκ μέρους όλων των Επιμελητηρίων που εμπλέκο-
νται. Το Επιμελητήριο Καβάλας λόγω της Θάσου πρέπει 
να πιέσει όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να μην καταρ-
γηθεί ο μειωμένος συντελεστής.  

Η βελτίωση του επιπέδου υποδοχής των κρουαζιερό-
πλοιων και των τουριστών που επιβαίνουν σε αυτά, συ-
ζητήθηκε εκτενώς στη διάρκεια της δεύτερης κατά σειρά 
άτυπης Επιτροπής Θαλάσσιου Τουρισμού Κρουαζιέρας 
που συνεδρίασε το πρωί της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου στα 
γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κα-
βάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ». 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η Α’ αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ελένη Γαρυφάλλου, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Αριστείδης 
Χαλάτσης, ο γενικός διευθυντής της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΑ» 
Στράτος Μαρουλάς, εκπρόσωποι του Τελωνείου, των 
ναυτικών πρακτόρων της Καβάλας, του Λιμεναρχείου 
και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας. Τη συνεδρί-

Δυστυχώς τα καταφέραμε. Φτάσαμε στο σημείο να 
γίνονται συζητήσεις για πώληση αρχαιοτήτων  για να 
ξεχρεώσουμε. Δεν συζητάμε για οικόπεδα και ακίνητα. 
Το έχουμε σχεδόν αποδεχθεί. Άλλωστε έχει εκδοθεί  
από τους δανειστές μας  «διαταγή πληρωμής». 

Είναι κάτι το οποίο όλοι το ξέραμε, όλοι το περιμέ-
ναμε, κανείς όμως δεν έκανε τίποτα. Δεν μπορείς να 
εισπράττεις 10 και να καταναλώνεις 11 Κάποια στιγμή 
αυτό το ένα ευρώ θα σε καταστρέψει από την στιγμή  
που παίρνεις δάνειο κάθε φορά όλο και πιο μεγάλο 
για να μπορέσεις να καλύψεις αυτή την διαφορά. Άρα-
γε κάποιος πρέπει να έχει νόμπελ  στην οικονομία για 
να  μπορέσει να καταλάβει ότι αυτή η πρακτική οδηγεί 
κατευθείαν στην καταστροφή.  Όποιος επιχειρηματίας 
ανοίγει ένα μαγαζί το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι 
τα έσοδά του να είναι περισσότερα από τα έξοδά του. 
Τόσο απλά. Αυτοί δεν το κατείχαν το θέμα. 

Μας ενόχλησε που ήρθαν από την τρόικα και μας 
πρότειναν να πουλήσουμε κάτι από την περιουσία 
μας για να  πληρώσουμε μέρος του χρέους μας. Δεν 
καταλαβαίνω γιατί ενοχληθήκαμε. Όσοι δεν το έχουμε 
καταλάβει  ή δεν θέλουμε να το καταλάβουμε το κου-
μάντο πλέον το κάνει η αγαπητή κ. Μέρκελ και η παρέα 
της. Και φυσικά δεν φταίει αυτή αλλά το «ξερό μας το 
κεφάλι» που πιστεύαμε ότι μπορούμε να ζούμε πλου-
σιοπάροχα χωρίς να πληρώνουμε τον λογαριασμό. Η 
κατοχή από τα γερμανικά στρατεύματα κράτησε 5 χρό-
νια σε αντίθεση με την κατοχή την σημερινή  ήρθε για 
να μείνει περισσότερο. Δεν μπορούμε πλέον να απο-
φασίζουμε για τίποτα ουσιαστικό. Οι λεονταρισμοί οι 
τελευταίοι είναι για εσωτερική κατανάλωση και τίποτα 
παραπάνω. 

Είχαν άραγε άγνοια όσοι μα κυβέρνησαν από το 74 
έως σήμερα; Μήπως δεν τους βγήκε η πολιτική τους; 
Μήπως φταίει η οικονομική κρίση; 

Φυσικά και όχι. 
Όλοι ήξεραν, όλοι γνώριζαν το που οδηγούσαν την 

χώρα. Κανείς όμως δεν προσπάθησε να το σταματήσει. 
Κανείς δεν ήθελε να γίνει ο κακός και να χάσει την 
εξουσία. Κανείς δεν προσπάθησε να δημιουργήσει 
εκείνο το κατάλληλο έδαφος έτσι ώστε να υπάρχει ανά-
πτυξη  σε έναν ευλογημένο τόπο όπως η Ελλάδα μας.

Τουλάχιστον ας ανοίξουμε μέτωπο με όλους αυτούς 
τους πολιτικούς και μη που πλούτισαν εις βάρος του 
κόσμου. Ας τους πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Ας κατά-
σχουμε τις περιουσίες που έχουν αποκτήσει παράνο-
μα. Ας τους φέρουμε ενώπιον της δικαιοσύνης για τα 
οικονομικά εγκλήματα που έχουν διαπράξει σε βάρος 
όλων μας. Ακόμα και αν δεν έχει αποτέλεσμα αυτή η κί-
νηση θα δώσει ένα μήνυμα  στους μελλοντικούς ηγέτες 
ότι από εδώ και στο εξής όλοι θα λογοδοτούν όταν δεν 
κάνουν σωστά την δουλειά τους.

Και τώρα υπάρχει ελπίδα; Φυσικά και ναι. 
Το κλειδί βρίσκεται  σε  3 λέξεις. 
Πάταξη της γραφειοκρατίας. 
Η γραφειοκρατία  είναι η κύρια αιτία που μας έφερε 

στην κατάσταση που είμαστε. Δεν γίνεται κάθε τρεις 
μήνες να ψηφίζεται και άλλος φορολογικός νόμος. Ο 
επενδυτής για να μπορέσει να υλοποιήσει μία επένδυ-
ση πρέπει να γνωρίζει από την αρχή όλα τα δεδομένα, 
διαφορετικά  είναι αναγκασμένος, για να μπορεί να κα-
λύπτει τις υποχρεώσεις του, να κάνει κινήσεις παράνο-
μες(απόκρυψη εσόδων, μαύρη εργασία κλπ) με στόχο 
μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους καλύπτοντας  κακο-
τοπιές από αστάθμητους παράγοντες. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την υψηλή τιμή των όποιων προϊόντων 
παράγονται σε ελληνικό έδαφος και άρα χαμηλή αντα-
γωνιστικότητα με άλλα κράτη. Επίσης έχουμε μεγάλο 
δημοσιονομικό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό για να 
καλύψουμε όλο αυτό το χαρτομάνι επακόλουθο της 
γραφειοκρατίας. Και τέλος η γραφειοκρατία γεννά την 
διαφθορά. Ο κ. Ρακιντζής αναφέρει ότι σύμφωνα με το 
«Brookings Institute», «το κόστος της διαφθοράς, 
υπολογίζεται στα 20 δισ. ευρώ περίπου τον χρόνο».
Mας δίνονται πολλές ευκαιρίες για να αλλάξουμε. 

Θα καταφέρουμε να αρπάξουμε μία;

Υ.Γ. - Η ακρόπολη σώθηκε και παραμένει σε κυριαρ-
χία…

www.grafiokratia.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...
Μία ακόμη σύσκεψη για το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας, 

διοργανώθηκε στις 31 Ιανουαρίου στο γραφείο του αντι-
περιφερειάρχη Καβάλας Αρχέλαου Γρανά, όπου πήραν 
μέρος ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Λάζα-
ρος Βασιλειάδης, ο Διευθυντής της Πολεοδομίας Τάσος 
Βογιατζής και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 
Άγγελος Τσατσούλης.

Ως πολύ καλή θεωρήθηκε από τον κ. Τσατσούλη η πα-
ρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από τον Λάζαρο Βασι-
λειάδη αναφορικά το τεχνικό κομμάτι του θέματος, ενώ 
η λύση προτάθηκε δε φάνηκε να διαφέρει από όσα είχαν 
αποφασιστεί μία εβδομάδα πριν, κατά τη συνάντηση των 
εκπροσώπων του ΤΕΕ ΑΜ με την εταιρία κατασκευής του 
έργου.

Ειδικότερα το ΤΕΕ ΑΜ πρότεινε να πραγματοποιηθούν 
τρεις γεωτρήσεις στα 130 στρέμματα του ΒΙΟΠΑ, καθώς και 

5 πενετρομετρήσεις. Αν σε αυτές προστεθούν και τις δύο 
γεωτρήσεις που έχουν γίνει για την ανέγερση του διοικη-
τηρίου, αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν συνολικά 
δέκα γεωτρήσεις. Σύμφωνα με την άποψη του ΤΕΕ αυτός 
ο αριθμός θεωρείται επαρκής προκειμένου να αποτυπωθεί 
μια σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση του εδάφους.

Η διεύθυνση πολεοδομίας φαίνεται ότι ξεπερέρασε τα 
προβλήματα. Εκείνο όμως που προβληματίζει τον πρό-
εδρο του Επιμελητηρίου Άγγελο Τσατσούλη είναι ότι 
οι πέντε από τους επιχειρηματίες που έχουν αγοράσει οι-
κόπεδο στο ΒΙΟΠΑ, θέλουν να δρομολογήσουν τάχιστα 
τη λειτουργία των μονάδων τους. Έτσι θα πρέπει να τους 
επιτραπεί να προχωρήσουν στη σύνταξη εδαφολογικών 
μελετών για τα οικόπεδα τους. Έκαστη μελέτη θα κοστίσει 
3.000-5.000 ευρώ. Το δε κόστος θα το αναλάβουν οι επιχει-
ρηματίες με την προοπτική να αφαιρεθεί από τη συνολική 
δαπάνη εγκατάστασης.

Ειδικότερα ο κ. Τσατσούλης διευκρίνισε: «Με κοινή επι-
στολή τα Επιμελητήρια Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, 
Κυκλάδων, Μαγνησίας Καβάλας και Έβρου, ζητούμε από τον 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας να διατηρηθεί ο μειωμένος συ-
ντελεστής ΦΠΑ για τα νησιά.  Αυτό το καθεστώς ισχύει εδώ και 
23 χρόνια.  Επίσης με τον Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών 
έχουμε στείλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών και 
σε όλους τους Βουλευτές μας, προκειμένου να ενημερωθούν 
για το θέμα».

Στη συνέχεια ο Άγγελος Τσατσούλης ενημέρωσε τη δι-
οίκηση σχετικά με το Ελληνο-Τουρκικό forum που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κομοτηνή. Ειδικότερα ο πρόεδρος εξή-
γησε: «Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία 
των δύο Επιμελητηρίων της Ροδόπης, της Αδριανούπολης, 
της ΚΕΕΕ και της ΚΕΕΤουρκίας,  παρουσία του υπουργού του 
κ. Πεταλωτή και του Υπουργού Ενέργειας και Ανάπτυξης της 
Τουρκίας.  Συμμετείχαν περίπου 600 επιχειρήσεις και των δύο 
χωρών.  Ίσως ήταν το σημαντικότερο φόρουμ που παρακο-
λουθήσαμε ποτέ, οι δε σχέσεις που αρχίζουν σιγά-σιγά να 
αναπτύσσονται θα είναι προς όφελός μας. Πρότεινα μάλιστα 
τέτοιο φόρουμ να φιλοξενηθεί και στην Καβάλα».

Στο πλαίσιο της ίδιας συνεδρίασης ο πρόεδρος ενημέ-
ρωσε το σώμα για την ίδρυση της μη κερδοσκοπικής εται-
ρείας των Επιμελητηρίου Σερρών, Χαλκιδικής και Καβάλας, 
που θα έχει ως αποτέλεσμα το μόνιμο εκθετήριο επί ρωσι-
κού εδάφους. Αναλυτικότερα ο πρόεδρος ανέφερε: « Ήδη 
είμαστε σε αναζήτηση χώρου.  Αρχίζουμε πρώτα με τοπικές 
επιχειρήσεις Σερρών, Χαλκιδικής και Καβάλας, έπειτα θα  επε-
κταθούμε στο επίπεδο των 100-120 επιχειρήσεων ώστε να 
καλύπτονται πλήρως τα λειτουργικά έξοδα. Στις Σέρρες ήδη 
περίπου 40 εταιρείες υπέγραψαν δηλώσεις. Επίσης έγιναν οι 
πρώτες συζητήσεις με τον ΕΟΤ ενώ θα εξετασθεί και το πρό-
γραμμα «εξωστρέφεια» προς χρηματοδότηση. Επομένως 
θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Επιπλέον μας 
πλησίασαν με ενδιαφέρον και τα Κυπριακά Επιμελητήρια.  
Υπάρχουν εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν πολλά 
σταντ».

αση παρακολούθησε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης 
Τουρισμού – Πολιτισμού Κώστας Παπακοσμάς. 

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως 
η μέχρι σήμερα πορεία των ενεργειών για την προβολή της 
κρουαζιέρας, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στον 
έλεγχο των διαβατηρίων από την Αστυνομική Διεύθυνσης 
άλλα και στον τελωνειακό έλεγχο κατά την υποδοχή των 
κρουαζιερόπλοιων και πως αυτά μπορούν να επιλυθούν. 
Επίσης, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τον εμπλουτι-
σμό των ενεργειών υποδοχής των κρουαζιερόπλοιων και 
την ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας.

Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής ορίστηκε για τα 
τέλη Φεβρουαρίου.

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, προτίθεται να υλοποιήσει, δωρεάν για τα 
μέλη του (τακτοποιημένα οικονομικά για το έτος 2011), σεμινάρια για την επιμόρφωση των εργοδοτών και των 
εργαζομένων επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας επικινδυνότητας, που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων, 
προκειμένου οι εργοδότες ή οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα Τεχνικού 
Ασφαλείας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν, σεμινάρια διάρκειας 35 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται 
στη Β κατηγορία και 10 ωρών για επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ κατηγορία. 

Παρακαλούμε τα μέλη μας, που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι  15 Απριλίου 2011, ώστε να προ-
γραμματιστούν τα τμήματα για την έναρξη των σεμιναρίων επιμόρφωσης. 

Αιτήσεις συμμετοχής,  διατίθενται από το Επιμελητήριο. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2510 222212 κα Στ. Γκαϊντατζή (εσωτ. 6), κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και για 

Θάσο 25930 22095 κ. Χρ. Προδρομίδης κάθε Τρίτη 09:00-13:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
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4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΤΟ 2011
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ(Ν.3908/1.2.2011)
Ψηφίστηκε ο νέος επενδυτικός νόμος  και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-

βερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Α’- 8/1.2.2011),  με θέμα :»Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων 
για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνο-
χή.»

O Νέος Επενδυτικός   Νόμος προβλέπει.
Στο καθεστώς ενισχύσεων του νόμου αυτού υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας.( προβλέπονται και εξαιρέσεις όπως ο τομέας του 
χάλυβα, συνθετικών ινών, άνθρακα και ο τομέας της ναυπηγίας, δημόσιες και προ-
βληματικές επιχειρήσεις κ.λ.π)-(άρθρο 2)

Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι 
τα εξής: 

• Φορολογική απαλλαγή. 
• Επιχορήγηση
• Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (άρθρο 4)
 Η Επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες κινήτρων (Α’,Β’,Γ’) με κριτήριο το επίπεδο 

ανάπτυξης σε σύγκριση με το μέσο όρο της χώρας, ήτοι .
Στη Α ζώνη (νομός Αττικής και Βοιωτίας) τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 

15% έως 25% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
• Στη Β ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 75% του μέσου όρου 

της χώρας) τα ποσοστά ενίσχυσης ανέρχονται από 30% μέχρι 40% ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης,

• Στη Γ ζώνη (νομοί με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το 75% του μέσου όρου 
της χώρας) τα ποσοστά ενισχύσεων κυμαίνονται από 40% έως 45% ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης. Εντάσσεται  και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

(άρθρο 5)
Τα ποσοστά των ενισχύσεων κυμαίνονται από 15% έως 55%, ανάλογα με τη γεω-

γραφική περιοχή της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης.
 Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρή-

σεις, 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, 300.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και 
200.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις. Για τα σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας τα 
ελάχιστα όρια είναι στο ήμισυ των προαναφερθέντων ποσών.

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα Γενικά Επεν-
δυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια. 

Γενικά επενδυτικά σχέδια καθεστώς ενισχύσεων  αρ. 6 
• Γενικής Επιχειρηματικότητας
• Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
• Περιφερειακής Συνοχής 
Ειδικά επενδυτικά σχέδια    αρ. 13
• Επιχειρηματικότητας των Νέων (Νέες μικρές επιχειρήσεις με συμμετοχή νέων έως 

39 ετών)
• Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια 
• Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια. 
• Συνέργειας και Δικτύωσης 
  * Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο παρόντα νόμο υπο-

βάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο, πλην των Μεγάλων Επενδυτικών Σχε-
δίων, τα οποία υποβάλλονται οποτεδήποτε.(άρθρο 8 § 1)

Τέλος στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπει ότι οι Επιχειρήσεις των 
οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των νόμων 
3299/2004,2601/1998,1892/1990 εξακολουθούν να διέπονται από το καθεστώς 
αυτό (άρθρο 16)

Δείτε  το Νόμο 3908/2011, www.kcci.gr

Ξεκίνησε από τις 8-2-2011, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, για συμμετοχή ερ-
γοδοτών του ιδιωτικού τομέα, στο τροποποιημένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την 
επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με 
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 
400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η υποβολή των ηλεκτρονι-
κών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα 
από την κάλυψη των θέσεων.

Οι αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραμμα αφορούν τα εξής σημεία:
1. Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόμων μπορούν να επιχορηγούνται στο 

εξής για 30 εργαζόμενους κατ΄ ανώτατο όριο, αντί των 80 εργαζομένων που ίσχυε με 
το προηγούμενο πρόγραμμα.

2.  Στο νέο πρόγραμμα δύνανται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έναν 

Ο νέος επενδυτικός Νόμος

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

ΟΑΕΔ : «Τροποποιημένο πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων 
πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, 
για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε 
επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» με 
βελτιωμένους όρους

Σε συνέχεια της σύστασης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που ανακοινώθηκε 
τον Ιούλιο του 2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα 
Μπιρμπίλη, και ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πανα-
γιώτης Ρήγας, υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προκήρυξη του Προγράμ-
ματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον».  

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες και τη συνεπένδυση 
των πόρων του Ταμείου και των κεφαλαίων των Τραπεζών, εξασφαλίστηκε η χορήγηση 
στους πολίτες άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων χωρίς εξασφαλίσεις (προσημείωση 
ακινήτου), για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες τους.   Με στόχο να 
δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο Πρό-
γραμμα, τα κριτήρια και τα κίνητρα του Προγράμματος έχουν βελτιωθεί. Πλέον η ανώ-
τατη επιλέξιμη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.750 €/τ.μ, ενώ τα εισοδηματικά όρια των 
τριών κατηγοριών ωφελουμένων και τα αντίστοιχα κίνητρα μεταβλήθηκαν όπως παρα-
κάτω:

• Κατηγορία Α Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενει-
ακό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τις 22.000 € ή τις 40.000 € αντίστοιχα. Τα κίνητρα 
περιλαμβάνουν επιδότηση επιτοκίου 100% (άτοκο δάνειο) σε συνδυασμό με επιχορήγη-
ση ύψους 30% επί του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Δηλαδή ένας πολίτης για επι-
λέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει άτοκο δάνειο 7.000 € και επιχορήγηση 3.000€. 

• Κατηγορία Β Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενεια-
κό δηλωθέν εισόδημα βρίσκεται μεταξύ 22.000 και 40.000 € ή 40.000 και 60.000 € αντί-
στοιχα. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν χαμηλότοκο δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 
έτη σε συνδυασμό με επιχορήγηση ύψους 15% του τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. 
Δηλαδή ένας πολίτης για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει χαμηλότοκο δάνειο 
8.500 € και επιχορήγηση 1.500€.

• Κατηγορία Γ Ιδιοκτήτες επιλέξιμων κατοικιών, των οποίων το ατομικό ή το οικογενεια-
κό δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει τα όρια της Κατηγορίας Β και μέχρι ύψος δηλωθέντος 
ατομικού εισοδήματος 60.000 € ή οικογενειακού εισοδήματος 75.000 €. Το κίνητρο 
αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου το οποίο ανέρχεται στο 100% του τελικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού, με σταθερό επιτόκιο 4,93% για 4 έτη. 

Οι Τράπεζες που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, ύστερα από διαγωνι-
στική διαδικασία, είναι οι (αναφέρονται αλφαβητικά):

1. Άλφα Τράπεζα Α.Ε.
2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
3. Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
4. Τράπεζα E.F.G. Eurobank - Ergasias A.E.
Οι πολίτες μπορούν να εξετάσουν σε συνεργασία με τις Τράπεζες την πιστοληπτική τους 

ικανότητα και να απευθύνονται σε Eνεργειακό Eπιθεωρητή για την ενεργειακή επιθε-
ώρηση της κατοικίας τους και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) που αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδοτείται 100% η διενέργεια της 
ενεργειακής επιθεώρησης (προ και μετά των παρεμβάσεων).  

Η υποβολή αιτήσεων στις Τράπεζες θα γίνεται από 1η Φεβρουαρίου 2011 μέχρι 
και 31 Μαρτίου 2011 (διάρκεια 2 μήνες). 

Για την επιλογή Eνεργειακού Eπιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.
gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, καθώς και προσβάσιμο από τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά το στάδιο υποβολής αίτησης στο πρό-
γραμμα όσο και κατά την υλοποίηση του έργου, λειτουργεί, γραμμή αρωγής χρηστών 
(helpdesk) στο 210 9797400. Ο Οδηγός εφαρμογής και τα έντυπα του Προγράμματος 
βρίσκονται αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο exoikonomisi.ypeka.gr 

εργαζόμενο με πλήρη απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 
75% των μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών. 

3. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση, αθροι-
ζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονο-
μικών ετών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών 
μεταφορών το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Κατά τα λοιπά ο προϋπολογισμός του προγράμματος φθάνει τα 992.000.000 ευρώ. Ο 
εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει πέραν των επιδοτούμενων και αντίστοιχο αριθμό 
προσωπικού με μη επιδοτούμενους εργαζόμενους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση 
απολύσεων προσωπικού τρεις μήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως 
και καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει το μισθω-
τό έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή: άτομα με ανα-
πηρία και εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω. 

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και της επικουρικής ασφάλισης. 

Το ποσό  επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορών για επιχειρήσεις με δύο εργαζό-
μενους και άνω και το 75% για τις επιχειρήσεις με ένα άτομο πλήρους απασχόλησης. Οι 
εισφορές υπολογίζονται  με βάση τις πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των 
εργαζομένων - επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των: 2.000 ευρώ 
για τα άτομα με αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόμενους ηλικίας 50 ετών και άνω και 
1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζόμενους. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στη διεύθυνση 
www.oaed.gr
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Ενισχύουμε τις εξαγωγές
Ξεκινά το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»
Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικό-
τητα των Επιχειρήσεων», ύψους 30 εκ. €.

Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την εξωστρέφεια 
που παρουσίασε πρόσφατα σε εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπαν-
δρέου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοϊδης. 

Με το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:
• Προωθούμε την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικής 

πολιτικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς 
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

• Ενισχύουμε και υποστηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και υπό προϋποθέ-
σεις τις μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της μεταποί-
ησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων κλάδων του εμπορίου για 
την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής 
τους δράσης.

• Οι μεγάλες και οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση 
ότι εκτός από το δικό τους επενδυτικό σχέδιο θα συνεργαστούν σε εξωστρεφείς 
δραστηριότητες με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
και με τουλάχιστον μία (1) πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση, οι εμπορικές επιχειρή-
σεις.

• Υποστηρίζουμε και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων με επιπλέον επιχορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το 
δικό τους διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ τους με στόχο 
την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις προϋπολογισμού από 30.000 
έως 250.000 € και το

ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, ανάλογα 
με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομεσαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε 
κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως μηχανολογικό 
εξοπλισμό, δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων 
και συσκευασίας, προώθηση προβολής καθώς επίσης και ενέργειας προστασίας ή 
απόκτησης πατεντών.

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την 
ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, με δυνατότη-
τα 6μηνης παράτασης. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλε-
κτρονικά, μέσω των διαδικτυακών τόπων του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η προθεσμία υποβο-
λής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολο-
κληρωθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2011.

Πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τό-

πους: www.mindev.gov.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.
gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr, καθώς και στο Επιμελητήριο 
Καβάλας κα Στ. Γκαϊντατζή τηλ. 2510-222212 (εσωτ. 6).

O ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικό-
τητα & Επιχειρηματικότητα) και ο εταίρος αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, σας ενημερώνουν ότι έχει 
γίνει η προδημοσίευση του Προγράμματος όπως κάτωθι:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ 

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού  καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέ-
χουν στο Πρόγραμμα:

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το πλήρες περιεχόμενο του προγράμμα-

τος θα οριστικοποιηθεί με την Προκήρυξη του.
Για περεταίρω πληροφορίες:  με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 2106985210, τον 

εταίρο αυτού ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στο τηλ2531037551, την εκπρόσωπο του στο Επι-
μελητήριο Καβάλας Στ. Γκαιτατζή  στο τηλ.2510223325 (εσωτ.6) και το γραφείο 
πληροφόρησης της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ στο τηλ.8011136300.

 
 

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων 
«Enterprise Europe Network», ενημερώνει ότι έχουν προκηρυχθεί τα παρακάτω προγράμ-
ματα χρηματοδότησης:

1. Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – Πρόγγρα-
μα Eurostors. Υποβολή αιτήσεων έως 24/03/2011 

2. Χρηματοδότηση δράσεων επαγγελματικής κατάρτησης, για την διαρθρωτική 
προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1 – 49 άτομα, 
εντός της κρίσης. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15/03/2011

3. Νέος αναπτυξιακός νόμος για την ενίσχυση επενδύσεων σε πλήθος δραστηριο-
τήτων. 

4. Ενίσχυση εξωστρέφειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προθεσμία από 10/3 έως 
24/5/2011

5. Προσκλήσεις του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης – ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανα εξειδικευμένο τομέα στην Ε.Κ. 

Ειδικότερα ισχύουν :
• Ενέργεια. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 07/04/2011 
• Marie Curie, διεθνές πρόγραμμα ανταλλαγής ερευνητικού προσωπικού (IRSES). 
   Υποβολή αιτήσεων έως 17/03/2011

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν  δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα επαγγελμα-
τικά προσόντα (Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Η διαβούλευση είναι μια ευκαιρία για τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναδείξουν 
συγκεκριμένα σημεία της Οδηγίας που χρήζουν απλοποίησης και μπορούν να γίνουν πιο 
φιλικά προς τον χρήστη. Μέσω της διαβούλευσης αναζητούνται επίσης απόψεις σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο ενσωμάτωσης των επαγγελματιών που εργάζονται στην ενιαία 
αγορά, και αυξάνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία μίας  Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής 
Κάρτας (ταυτότητας).

Η παρούσα οδηγία αποτελεί «κλειδί» που θα επιτρέψει στους επαγγελματίες να επω-
φεληθούν πλήρως από το δυναμικό της ενιαίας αγοράς στην εύρεση εργασίας ή στην 
επέκταση των επιχειρήσεων τους σε άλλο κράτος μέλος. Η επικαιροποίηση της παρούσας 
οδηγίας είναι μία από τις δράσεις που ορίζονται στην Δράση για την Ενιαία Αγορά που 
εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2010 και ακολουθεί τις εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με το 
πώς η οδηγία λειτουργεί στην πράξη ).

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν μία έκθεση αξιολόγησης και 
μια Πράσινη Βίβλο που θα εκδοθεί το φθινόπωρο. Η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για 
εκσυγχρονισμό της οδηγίας το 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέχρι 
τις 15 Μαρτίου 2011. Η Οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα καλύπτει περισσότερα 
από 800 επαγγέλματα που ρυθμίζουν τα κράτη μέλη και τα οποία μπορούν να υλοποιη-
θούν μόνο εάν ορισμένα επαγγελματικά προσόντα έχουν αποκτηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/evaluation_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11

Το Επιμελητήριο Καβάλας είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου για πρό-
σθετες πληροφορίες. 

Σημεία επικοινωνίας: Σούζη Μαυρομμάτη, Διευθύντρια (εσωτ. 5) Όλγα Καζιάνη 
Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων (εσωτ. 2), τηλ. Επιμελητηρίου: 2510222212

ΕΕ: ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα επαγγελματικά 
προσόντα και την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα 

Αναγγελίες Προγραμμάτων

Όσοι εθελοντές αιμοδότες θέλουν να 
αιμοδοτήσουν στο Νοσοκομείο Καβάλας 
μπορούν να το επισκέπτονται καθημερινά 
από 08:30 έως 13:30 και 18:00 έως 20:00 
από Δευτέρα έως Παρασκευή και Σαββα-
τοκύριακο από τις 10.00  έως τις 12.30. Να 
μη ξεχνάτε πάντα να γίνεται κατάθεση 
στο όνομα του Συλλόγου μας για να 
ενημερώνεται  η καρτέλα σας.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ενημερώνει


