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Το Επιμελητήριο έλαβε τα εύσημα για τη 
λιτή τελετή κοπής της φετινής πίτας

Κοινό ψήφισμα συνυπέγραψαν Παρουσιάστηκε η μελέτη Κατά τη διάρκεια της συνάντη- Στις 16 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 

Τα εύσημα από τους πολιτικούς άρχοντες 
έλαβε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Ιανου-
αρίου η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας που επέλεξε και φέτος τη διοργάνω-
ση μιας λιτής τελετής κοπής της πίτας του. 
Οι προσκεκλημένοι που διακρίθηκαν για 
τις τοποθετήσεις τους ήταν αφενός ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Προκόπι-
ος, ο οποίος μίλησε από καρδιάς δίνοντας 
μια ανθρώπινη ευχή, αλλά και ο περιφερει-
άρχης Άρης Γιαννακίδης ο οποίος με τον 
αμιγώς αυτοδιοικητικό του λόγο ενθουσί-
ασε τους παραβρισκόμενους κι απέσπασε 
το θερμό τους χειροκρότημα. Το φλουρί 
της βασιλόπιτας βρέθηκε στο κομμάτι του 
Δημάρχου Καβάλας Κωστή Σιμιτσή και 
το δώρο που έλαβε ήταν μία πένα. 

Φέτος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Άγγελος Τσατσούλης ανοίγοντας μια πα-
ρένθεση στην καθιερωμένη παρουσίαση 
των δράσεων του φορέα, μετέφερε την 
αγανάκτηση και τα παράπονα των συνα-
δέλφων του σχετικά με την αντιμετώπιση 
των επιχειρηματικών προβλημάτων από 
την κυβέρνηση. Ζητώντας στήριξη από 
τους παρόντες κυβερνητικούς εκπροσώ-
πους, δήλωσε πως εάν εκείνος στέκεται 
η αιτία που δεν προχωρούν οι λύσεις των 
προβλημάτων της Καβάλας, είναι διατε-
θειμένος να παραιτηθεί. Δήλωση για την 
οποία αντέδρασε άμεσα ο Υφυπουργός 
Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης. 

Η όποια βαθύτερη αναφορά στην επέν-
δυση του γυαλιού αποφεύχθηκε. Παρόλα 
αυτά οι υπαινιγμοί του προέδρου για την 
προσβλητική συμπεριφορά του Υπουργού 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυ-
σοχοϊδη και για τη στάση του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, 
«ευαισθητοποίησε» τη συναδελφική αλλη-
λεγγύη τόσο του κ. Τιμοσίδη όσο και του 
κ. Εμινίδη. 

Φέτος επίσης ήταν η τρίτη χρονιά απο-
νομής των βραβείων εκ μέρους της ειδικής 
επιτροπής του Επιμελητηρίου προς τα παι-
διά των μελών που εξασφάλισαν πρωτιές 
κατά την εισαγωγή τους στις ανώτατες οι-
κονομικές σχολές. Ο Γιάννης Παπαϊωάν-
νου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης αφού 
μελέτησαν τις λίστες των εισακτέων απο-
φάσισαν ότι οι φετινοί επιτυχόντες ήταν η 
Εμμανουέλα Προβίσταλη και ο Νικήτας 
Ραφαήλ. Οι βραβευμένοι έλαβαν τις τιμη-
τικές πλακέτες τους και το ποσό των 1.000 

οι φορείς που έλαβαν μέρος στη 
σύσκεψη την οποία οργάνωσε ο 
Δήμαρχος Καβάλας.

της ICAP σχετικά με τις 
επιχειρηματικές δυνατότητες του 
Νομού Καβάλας

σης οι συμμετέχοντες έκαναν έναν 
γόνιμο και δημιουργικό διάλογο.

πραγματοποιήθηκε η τελευταία 
συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου για το 2010

Αιμοδοτών Επιμελητηρίου 
Καβάλας 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας 
ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με 
τον νόμο 3853/2010 και τις μέχρι τώρα 
οδηγίες του Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
οι εκλογές του  Επιμελητηρίου 
Καβάλας έχουν προγραμματιστεί να 
πραγματοποιηθούν : 
20/3/2011 στο παράρτημα της Θάσου 
21 & 22/3/2011 στο Επιμελητήριο Καβάλας
Πληροφορίες τηλ. 2510 222212 - Εσωτ. 1 
(τμήμα μητρώου)

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

ΝΕΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ
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ευρώ έκαστος από τα χέρια των πρώην 
Υπουργών Δημοσθένη Δημοσθενόπου-
λου και Γιώργου Καλαντζή.  

Μιλώντας εκτός κειμένου ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης 
απευθύνθηκε στους πολιτικούς άρχοντες 
τονίζοντας: «Κύριοι βουλευτές σας εκλι-
παρώ. Πολύ φοβάμαι ότι εάν συνεχιστεί 
η σημερινή κατάσταση, τότε του χρόνου 
θα έχουμε τριπλάσιο αριθμό απολυμένων 
στην περιοχή μας. Πρέπει να το καταλά-
βετε και να κυνηγήσετε το θέμα διότι ήδη 
αρκετές υγιείς επιχειρήσεις αναστέλλουν 
τη λειτουργία τους. Η κατάσταση δε μπορεί 
να συνεχιστεί και ούτε μπορούμε να συνε-
χίσουμε να στηρίζουμε τον κ. Σαχινίδη, ο 
οποίος όταν τελειώσει τη θητεία του στο 
υπουργείο θα φύγει και ύστερα από 10 χρό-
νια δε θα τον θυμάται κανείς. 

Εδώ είμαστε μεταξύ μας, εδώ κυκλοφο-
ρούμε κι ο ένας βλέπει τον άλλον. Θα πρέ-
πει κάποια στιγμή να αναλάβουμε τις ευθύ-
νες μας. Έχουμε στείλει δέκα επιστολές κι 
έχουμε πραγματοποιήσει τρεις συσκέψεις. 
Μας υπόσχονται πράγματα και δεν τα υλο-
ποιούν. Αισθανόμαστε πως μας κοροϊδεύ-
ουν και πως μας προσβάλουν κι αυτό θα 
πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν. Γιατί 
αναγνώρισαν ρυθμίσεις υπέρ της Δράμας 
και δεν τις αναγνωρίζουν για τους υπόλοι-
πους νομούς της περιφέρειας; 

Πρέπει να συνεννοηθείτε με τους συνα-
δέλφους σας της Θράκης και να βρείτε μια 
λύση. Εάν για παράδειγμα ο ΞΙΦΙΑΣ είχε 

Η χρονιά των ανακαλύψεων 

Στα πλαίσια της δημιουργίας 
νέας στήλης στην εφημερίδα 
μας όσοι επιχειρηματίες θέλουν 
να δημοσιεύσουν νέα για τις 
επιχειρήσεις τους μπορούν να 
στείλουν Email στο news@kcci.gr
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ενταχθεί στη ρύθμιση που είχε αναγνωρι-
σθεί για τη Δράμα τα έτη 2002 – 2003 δε θα 
είχε κλείσει. 

Η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή και καθη-
μερινά γίνομαι αποδέκτης προβλημάτων 
των τοπικών υγιών ακόμη επιχειρήσεων. 
Έχουν να εισπράξουν από το δημόσιο το 
12%. Μακάρι να προχωρήσει ο σχεδιασμός 
για το συμψηφισμό των απαιτήσεων εκ μέ-
ρους των επιχειρήσεων και του κράτους 
προς αυτές. Ζητούμε ένα κοινό ποσοστό 
επιχορήγησης για όλες τις επιχειρήσεις της 
περιφέρειας έστω και χαμηλότερο από το 
αρχικό. Δυστυχώς δεν εισακουόμεθα. Εάν 
θεωρείται πως το ζήτημα είναι προσωπικό 
κι εγώ είμαι το εμπόδιο, τότε αύριο το πρωί 
θα παραιτηθώ προκειμένου να λυθεί το 
πρόβλημα. 

Αναφορικά με την επένδυση του γυαλιού 
καλύτερα να μη μιλήσω και να μην προκα-
λέσω ζημία, ανεξάρτητα από την προσβο-
λή που δέχθηκα εκ μέρους του υπουργού. 
Ενημερωτικά σημειώνω πως ο επικαιρο-
ποιημένος φάκελος που ζητήθηκε έχει ήδη 
σταλεί στο Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης».

Ο πρόεδρος μίλησε και για το ΒΙΟΠΑ 
επισημαίνοντας: «Για το θέμα είναι καλύτε-
ρο να μιλούν οι τεχνικοί. Πάντως οι εταίροι 
εργάζονται για την άμεση επίλυση του προ-
βλήματος με τη βοήθεια της διεύθυνσης 
πολεοδομίας, έτσι ώστε σύντομα να εκδο-
θεί η πρώτη άδεια χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο 
κόστος. Η πρόταση μας είναι το επιπλέον 
κόστος της θεμελίωσης να αφαιρεθεί από 
το κόστος αγοράς του οικοπέδου»..

Ο πρόεδρος έφτασε να εκλιπαρεί{ }
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Σύσκεψη για την επένδυση του γυαλιού 

Η τελευταία επιμελητηριακή συνεδρίαση του χρόνου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 20112

Κοινό ψήφισμα συνυπέγραψαν την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 
οι φορείς που έλαβαν μέρος στη σύσκεψη την οποία οργά-
νωσε ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής και είχε ως 
θέμα την πολύπαθη επένδυση του γυαλιού. Ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσούλης μετέφερε την 
κούραση και αγανάκτηση του επιχειρηματικού κόσμου, 
που από το 2006 αναμένει την υλοποίηση της επενδυτικής 
πρότασης. Παρά την αρτιότητα του φακέλου, παρά το γε-
γονός ότι εγκρίθηκε, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα 
επειδή κάθε νέος υπουργός κόβει και ράβει τις επιχορηγή-
σεις κατά το δοκούν. Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι μια 
επένδυση που θα απασχολήσει 220 άτομα ως προσωπικό, 
που θα δώσει εργασία σε 1.000 άτομα κατά τη φάση κα-
τασκευής της, που θα κινητοποιήσει παράπλευρους κλά-
δους επαγγελματιών, μένει παγωμένη τη στιγμή που κάθε 
υπουργός «παίζει» με το ποσοστό της επιχορήγησής της. 

Την ώρα που ο τόπος μας βιώνει την σφοδρότερη οικο-
νομική κρίση  μεταπολεμικά. 

Χαιρετισμός που χειροκροτήθηκε

Οι Εκλογές

Η απάντηση για το ΒΙΟΠΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Στην περιφέρεια ΑΜΘ που διαχρονικά διατηρεί περί-
οπτη θέση στο βάθρο της φτώχειας αναφέρθηκε ο περι-
φερειάρχης Άρης Γιαννακίδης, ο οποίος χειροκροτήθηκε 
θερμά και δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Άγγελου Τσα-
τσούλη για την τοποθέτησή του. Ο περιφερειάρχης υπεν-
θύμισε την γενικότερη διαβούλευση για την καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης που πραγματοποιήθηκε και 
παρέθεσε την ωμή αλήθεια λέγοντας: «Από την αφετηρία 
των 808 εκατομμυρίων του ΕΣΠΑ τα 200 είναι ανύπαρ-
κτοι πόροι, επικοινωνιακά τρικ και πομφόλυγες. 122 
εκατομμύρια έρχονται να καλύψουν λειτουργικές ου-
ρές και μεταφερόμενα από το Γ’ ΚΠΣ. 130 εκατομμύρια 

Το βράδυ της Πέμπτης 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθη-
κε η τελευταία συνεδρίαση του 2010 για το διοικητικό συμ-
βούλιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, στη διάρκεια της 
οποίας κεντρικό θέμα ήταν η παρουσίαση της μελέτης των 
στοιχείων της φετινής έκθεσης «KAVALAEXPO 2010», από 
το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης. Για την έρευνα εργάστηκε ο καθηγητής 
ΤΕΙ Καβάλας Δημήτρης Πογαρίδης και οι σπουδάστριες 
Ιωάννα Μπακάλη και Βάσω Παρασχίδου. Ο κ. Πογαρί-
δης ευχαρίστησε το Επιμελητήριο για τη στήριξή του στη 
διοργάνωση του Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορι-
κής και ζήτησε στενότερη μελλοντική συνεργασία με το 
Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΙ Καβάλας. 
Πρόκειται για ένα τμήμα με καινοτόμες ιδέες, τις οποίες 
μπορούν να αξιοποιήσουν επενδυτικά οι επιχειρηματίες 
της Καβάλας. 

έρχονται να καλύψουν κεντρικές πολιτικές επιλογές 
αλλά εις βάρος του ΕΣΠΑ.

Κάνω έκκληση να αρθρώσουμε τον ίδιο διεκδικητικό κι 
επικοινωνιακό λόγο ώστε να απαιτήσουμε την επάνοδο 
των 130 εκατομμυρίων στην περιφέρειά μας. Την επόμε-
νη εβδομάδα θα υπάρξει συνάντηση με τις παραγωγικές 
δυνάμεις του τόπου, προκειμένου να συνδιαμορφώσουμε 
το προγραμματικό πλαίσιο, να αμβλύνουμε τις ενδοπερι-
φερειακές ανισότητες και να εξετάσουμε σε συνεργασία με 
τους βουλευτές και υπουργούς μας την πορεία του τόπου. 
Παράλληλα θα υπάρξει και πλήρης τεχνοκρατική προσέγ-
γιση για την δημιουργία αξιόπιστης απόψεως αναφορικά 
με την κατάσταση όλων των μεγάλων έργων. Τι σημαίνει 
δηλαδή «master plan» και πολιτιστικές δράσεις για την 
αξιοποίηση του λιμανιού και της χερσαίας ζώνης και σε 

ποιο σημείο βρίσκεται επιτέλους ο περιαστικός – περιφε-
ρειακός δρόμος της Καβάλας. 

Έπειτα θα παρακαλέσω τους υπουργούς και τους βου-
λευτές να συνυπάρξουν στο ίδιο τραπέζι του προβλημα-
τισμού με τους συναρμόδιους παραγωγικούς υπουργούς, 
ώστε να καταστήσουμε τον περιφερειακό μας σχεδιασμό 
ως εθνικό. Παράλληλα πρέπει να δρομολογηθεί διαβού-
λευση και με τα κόμματα ώστε να αντιληφθούν ότι η δική 
μας περιφέρεια δεν είναι ούτε Πελοπόννησος, ούτε Θεσ-
σαλία. Έχει πολλαπλές ιδιαιτερότητες και θα πρέπει με τη 
δέουσα εθνική ευαισθησία να καταρτιστεί ένας διακομμα-
τικός και διαχρονικός εθνικός σχεδιασμός που θα εφαρμό-
ζεται ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά τον τόπο. Σ’ αυτή 
την προσπάθεια ζητούμε βοήθεια και συνεργασία αφού δε 
μας περισσεύει κανείς». 

Προσωπικά μ’ ενοχλεί το γεγονός ότι πολεμούν ένα πά-
γιο όνειρο των επιχειρηματιών της Καβάλας. Ακόμη κι αν 
υφίσταται ζήτημα μελέτης, από τη στιγμή που οι επιχειρη-
ματίες θα δαπανήσουν χρήματα για την επένδυσή τους, 
αυτονόητα θα δαπανήσουν κι ένα ποσό για την εδαφολο-
γική μελέτη. Λόγω των όσων ακούγονται, οι επιχειρηματίες 
ανησυχούν και δεν προχωρούν σε αγορές οικοπέδων. Δε 
μπορούν ορισμένοι να θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό του 
πολιτικού κόστους! Είναι δυνατό να κάναμε λάθος και οι 
τρεις εταίροι; 

Να θυμίσω πως το ΒΙΟΠΑ ελέγχθηκε από το ελληνικό 
δημόσιο και από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χρημα-
τοδότηση. Πάντως η απόφαση για τη συμμετοχή του Επι-
μελητηρίου ελήφθη από την προηγούμενη διοίκηση και 
η δική μας, κατόπιν ομόφωνων αποφάσεων, κλήθηκε να 
καταθέσει το μερίδιο των χρημάτων. Τότε είχαμε συμφω-
νήσει πως το ΒΙΟΠΑ θα έπρεπε να γίνει με οποιοδήποτε 
κόστος. Η υλοποίησή του ήταν ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα συνεργασίας τριών τοπικών φορέων κι ωστόσο το 
πολεμούν. Εκτιμώ πως μετά την έκδοση της πρώτης άδειας 
το σκηνικό θα αλλάξει άρδην».       

Αναφερόμενος στο θέμα των επιμελητηριακών εκλογών, 
ο κ. Τσατσούλης σημείωσε πως το υπουργείο απέρριψε 
την επαναφορά του Βιοτεχνικού Τμήματος, που είχε απο-
φασίσει η διοίκηση ταυτόχρονα με τη δημιουργία Τουρι-
στικού Τμήματος. Επομένως, η διοίκηση όφειλε σύμφωνα 
με τις εντολές του υπουργείου να επαναπροσδιορίσει τις 
έδρες του διοικητικού συμβουλίου που θα εκλεγούν. Έτσι, 
αποφασίστηκε η ύπαρξη τεσσάρων τμημάτων και ειδικό-
τερα το Εμπορικό Τμήμα θα καταλαμβάνει 7 έδρες, το 
Τμήμα Μεταποίησης θα καταλαμβάνει 7 έδρες, το Τμή-
μα Παροχής Υπηρεσιών θα καταλαμβάνει 6 έδρες και το 
Τουριστικό Τμήμα θα καταλάβει μία έδρα.   

Στη διάρκεια της συνεδριάσεως ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης έδωσε την απάντηση του Επιμελητηρίου στα 
όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα, 
σχετικά με την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του Βι-
οτεχνικού Πάρκου Καβάλας. Ο πρόεδρος διευκρίνισε ότι 
προτίμησε να σιωπήσει, αφού εκτιμά πως εξελίσσεται ένα 
άσχημο παιχνίδι «χαρακωμάτων», το οποίο αποβαίνει εις 
βάρος του Επιμελητηρίου. Ο κ. Τσατσούλης παρατήρησε: 
«Εντελώς ξαφνικά θυμήθηκαν όλοι το ΒΙΟΠΑ, ωστόσο εγώ 
επιφυλάσσομαι να μιλήσω όταν εκπονηθεί η εδαφολογι-
κή μελέτη που παρήγγειλε το διοικητικό συμβούλιο του 
ΒΙΟΠΑ. Είναι απορίας άξιο γιατί όλοι αντιλήφθηκαν αιφνι-
δίως πως ο χώρος των εγκαταστάσεων δεν είναι ο ενδει-
κνυόμενος. 

Όταν ο συγκεκριμένος χώρος ορίστηκε για φιλοξενία 
βιοτεχνικής δραστηριότητας, δεν ήταν στη σημερινή του 
κατάσταση. Την απόφαση είχαν λάβει πριν από αρκετά 
χρόνια ο αείμνηστος πρόεδρός μας Απόστολος Μαρδύ-
ρης, ο τότε Δήμαρχος Καβάλας Στάθης Εριφυλλίδης και 
ο Νομάρχης Θόδωρος Καλλιοντζής. Αιφνιδίως οι μηχα-
νικοί ζήτησαν 5.000 ευρώ για την εκπόνηση της μελέτης κι 
επιπλέον 30.000 ευρώ για την πασσαλόπηξη. Γιατί λοιπόν 
ξαφνικά το Τεχνικό Επιμελητήριο αποφάνθηκε πως ο χώ-
ρος δεν ήταν κατάλληλος, αφού τα δικά τους μέλη έλεγχαν 
τις διαδικασίες; Εκείνοι μας είπαν να προχωρήσουμε, αφού 
εμείς δεν είχαμε τις ανάλογες τεχνικές γνώσεις. Σήμερα 
ωστόσο διαφοροποιούν την άποψή τους. Που ήταν οι νο-
μαρχιακές υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια;

Την ώρα που, τόσο η Ελλάδα όσο και η περιοχή μας, 
αποβιομηχανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. 

Την ώρα που πολιτικοί, κόμματα, τεχνοκράτες Έλληνες 
και ξένοι αναλυτές δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι η 
μόνη λύση για την έξοδο από την κρίση είναι η ανάπτυξη, 
η διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης, οι εξαγωγές και 
η μείωση των εισαγωγών.  

Την ώρα που η βουλή των Ελλήνων ψηφίζει ειδικό νόμο 
για «την επιτάχυνση και τη διαφάνεια υλοποίησης 
Στρατηγικών Επενδύσεων» (fast track).

Υπάρχει μία εγκεκριμένη επενδυτική πρόταση που καθυ-
στερεί αδικαιολόγητα να περάσει στην φάση υλοποίησης.

Πρόκειται για επένδυση ύψους €120 - €130 εκ Ευρώ της 
υπό σύσταση εταιρείας «KAVALA FLOAT GLASS S.A.» για 
την παραγωγή υαλοπινάκων στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας που έχει 
υποβληθεί στο αρμόδιο υπουργείο τον Οκτώβριο του 
2006. 

Το μόνο που αναμένεται εδώ και πολλούς μήνες είναι η 
επικύρωσή της από την Βουλή. 

Η δεδηλωμένη πρόθεση του Υπουργείου Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης είναι να ψαλιδίσει το ποσοστό της δημό-
σιας επιχορήγησης στο 30% από 49,4% που δικαιούται η 
επένδυση με βάση την απόφαση της Κεντρικής Γνωμοδο-
τικής Επιτροπής υπ αριθ. 443 της 18/06/2008.  

Οι επενδυτές δηλώνουν ότι αν συμβεί αυτό, είναι βέβαιο 
ότι θα χαθεί η επένδυση αυτή από την Καβάλα και από την 
Ελλάδα. 

Στο παρελθόν 1998-2001 παρόμοιο επενδυτικό σχέ-
διο άλλου φορέα (της πολυεθνικής εταιρείας GLAVERBEL 
S.A.)  είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.2601/98 (ΦΕΚ 
45/09.03.2001) με όρους έγκρισης: Δημόσια Επιχορήγη-
ση 45% και επιδότηση τόκων Δανείου 45% για 10 χρόνια  
το οποίο τελικώς δεν υλοποιήθηκε (!!!). 

Ζητούμε την έμπρακτη υποστήριξη της κυβέρνησης για :
(α) την επίσπευση της εγκριτικής διαδικασίας και 
(β) την διασφάλιση του μεγίστου δυνατού ποσοστού Δη-

μόσιας Επιχορήγησης με ελάχιστο όριο ύψους 49,5%, όπως 
προβλέπει ο Νόμος. 



Η χρονιά των ανακαλύψεων

Παρουσιάστηκε η μελέτη της κλαδικής επιχειρηματικότητας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των Αιμοδοτών
του Επιμελητηρίου Καβάλας

Περιφερειακή συνάντηση εργασίας των οικονομικών φορέων 
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Το πρωί του Σαββάτου 18 Δεκεμβρίου παρουσιάστηκε 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου η μελέτη 
της ICAP σχετικά με τις επιχειρηματικές δυνατότητες του 
Νομού Καβάλας, όπου αναλύθηκαν οι κλάδοι οι οποίοι 
βρίσκονται σε φθίνουσα πορεία και αυτοί που παρουσιά-
ζουν προοπτικές ανάπτυξης. Η μελέτη εκπονήθηκε χρη-
σιμοποιώντας ένα δείγμα 216 τοπικών επιχειρήσεων οι 
οποίες δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους, ενώ ανα-
λύθηκε και ερωτηματολόγιο με θέμα την κρίση. Το ειδικό 
κομμάτι της μελέτης για τον τουρισμό θα παρουσιαστεί 
αργότερα και εκτενέστερα, προκειμένου να αναδειχθούν 
τα προβλήματα που ευθύνονται για τη φθίνουσα πορεία 
του κλάδου. 

Η μελέτη παραγγέλθηκε από το Επιμελητήριο, βασίστη-
κε σε επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ που παρουσιάζουν τζίρους 
από 60.000 έως και 50.000.000 ευρώ. Εξ αυτών οι 36 δρα-
στηριοποιούνται επί του παρόντος σε ασφαλή περιοχή, οι 
86 σε περιοχή μεσαίου κινδύνου και οι 80 σε περιοχή υψη-
λού κινδύνου.   

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του 
δείγματος κατά το 2009 μειώθηκε κατά 14,3%,  τα κέρδη 
EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) μει-
ώθηκαν κατά 10,8% ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν 
κατά 66%.

• Το περιθώριο καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων 
του Νομού Καβάλας διαμορφώθηκε κατά το 2009, σε 
σχετικά χαμηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο της Περι-
φέρειας και σε σημαντικά χαμηλότερα από αυτό του συνό-
λου της Χώρας. 

Είμαι χαρούμενος. Ζω στη χρονιά των απίθανων ανα-
καλύψεων. Όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις φέτος έμελλε 
να συμβούν. Φέτος έμελλε να τις ζήσω.

«Είμαστε κράτος διεφθαρμένων». Δε το ήξερα. Ειλι-
κρινά το έμαθα φέτος και έπεσα από τα σύννεφα. Τώρα 
ανακάλυψαν ότι υπάρχει διαφθορά σε κάθε Δημόσιο 
Τομέα. Δεν είχα ακούσει για τα φακελάκια στα νοσο-
κομεία. Ούτε για παραδικαστικά κυκλώματα. Ούτε για 
συναλλαγές με εφοριακούς. Πρώτη φορά άκουσα ότι 
πουλάνε τις άδειες των ταξί, λεωφορείων και φορτη-
γών. Νόμιζα πως τις παίρνουν με σειρά προτεραιότη-
τας οι νόμιμοι δικαιούχοι.

«Υπάρχουν διεφθαρμένοι πολιτικοί». Για να πω την 
αλήθεια, πάντα άκουγα για τη κουτάλα και τη μαρμί-
τα. (Μαρμίτα λέγεται η μεγάλη χύτρα) Το θεωρούσα 
υπερβολή των πολιτικών αντιπάλων. Φέτος ανακαλύ-
φθηκαν τα λογής ακίνητα που κοσμούν τις ιδιοκτησίες 
των πολιτικών. Δεν τα ήξερε κανείς. Εμείς δουλεύαμε. 
Εκείνοι πλούτιζαν. Δανειζόμασταν για Φαραωνικούς 
εξοπλισμούς, κρατούσαμε σκόπιμα το πρόβλημα «κα-
κοί γείτονες» και αγοράζαμε οπλικά συστήματα. Για να 
τους πολεμήσουμε. Κάποιο σύμφωνο φιλίας δε πέρασε 
από το μυαλό μας. Πως θα πληρωθούν τα δάνεια δε το 
σκεφτήκαμε. Μόνο οι αγορές όπλων μας ενδιέφεραν.

Ούτε κανείς άκουσε για το Βατοπέδι. (τελικά πως 
γράφεται; Βατοπέδι ή Βατοπαίδι;) Άλλωστε το κράτος 
μου, δεν ζημίωσε ούτε ένα ευρώ όπως… λένε. 

«Πληρώνουμε 8 στα 10 βασικά καταναλωτικά αγαθά, 
30% ακριβότερα από τον μέσο Ευρωπαίο». Από την 
εποχή της δραχμής πληρώνουμε ακριβότερα στα καρ-
τέλ που διακινούν αυτά τα προϊόντα. Όμως και αυτό 
φέτος το ανακαλύψαμε. Τις ανατιμήσεις που κάνουν 
έντεχνα, ακόμη δε τις πήρε χαμπάρι το «παρατηρητή-
ριο τιμών». Μείναμε στις διαπιστώσεις. Μια βόλτα σε 
ευρωπαϊκά σουπερ μάρκετ αρκεί, για να αντιληφθεί 
εύκολα ο καταναλωτής το κλέψιμο που γίνεται εδώ. 
Πως γίνεται σε μια χώρα με τόσο μικρούς μισθούς να 
υπάρχουν τόσο ακριβές τιμές; Λυπάμαι αλλά δε το 
γνωρίζω. Περιμένω να το ανακαλύψουν και αυτό.

Για να μειώσουμε την ανεργία προσλαμβάναμε στο 
δημόσιο. Δεν υπήρχε λόγος να δημιουργήσουμε επι-
χειρήσεις που θα προσλάβουν προσωπικό. Το βάζα-
με από τα παράθυρα στο Δημόσιο. Και ανακαλύψαμε 
ότι έχουμε 750.000 Δημόσιους Υπάλληλους. Και για 
να μπορέσουμε να προσλάβουμε περισσότερους, συ-
νταξιοδοτούμε τους υπάρχοντες από τα 48 και 50 τους 
χρόνια ή με εθελούσια έξοδο. Έτσι γίνεται και στην 
Ευρώπη. 25 χρόνια δουλειάς και 40 σύνταξης. Και μέ-
νουμε με την απορία «γιατί φράκαραν οικονομικά τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία».

Και επειδή η εξέλιξη δε σταματά ποτέ, θα γίνουν 
φαντάζομαι κι’άλλες ανακαλύψεις. Όπως για τα κέρδη 
των τραπεζών. Υπάρχουν επιχειρήσεις μέσα στην οικο-
νομική κρίση που διπλασιάζουν τα κέρδη τους. Αμέ. Οι 
τράπεζες. Υπάρχουν σήμερα δάνεια με 10,6% επιτόκιο; 
Βεβαίως. Τα επαγγελματικά δάνεια. Κάρτες με 19,25% 
επιβάρυνση; Οι πιστωτικές κάρτες στην Ελλάδα.

Δεν τα ανακάλυψαν αυτά ακόμη. Σιγά σιγά. Οι μεγά-
λες ανακαλύψεις αργούν. Πρέπει πρώτα να τεκμηριώ-
νονται από πολλές πλευρές πριν ανακοινωθούν. Είναι η 
βασική αρχή των σύγχρονων ανακαλύψεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οσοι επιχειρηματίες επιθυμούν, μπορούν 
να στέλνουν το δικό τους προσωπικό άρθρο στο Επιμε-
λητήριο Καβάλας έως και τις 15 του μήνα για να δημο-
σιεύεται στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Τζανίδης Ιωάννης             tzanidisjohn.blogspot.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο Σύλλογος Αιμοδοτών 
Επιμελητηρίου Καβάλας ευχαριστούν θερμά όλο τον κό-
σμο που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, «Αι-
μοδοσία - μία νότα ζωής» που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 
Καβάλας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούν τους κύριους χορηγούς, Οινο-
ποιία Τσικρικώνη Στάθη και ζαχαροπλαστείο Ιωσηφίδη 
Πρόδρομο για την σημαντική προσφορά τους. 

Επίσης ευχαριστούμαι για την προσφορά τους:

Αξαρλής Γιώργος (αναγομώσεις πυροσβεστήρων)
Βογιατζής Δημήτρης (γραφίστας) 

«Η ενιαία περιφερειακή πλέον φωνή στη διαμόρφωση  
ενός κλίματος ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, αποτε-
λεί όχι μόνο μία σημαντική κατάκτηση αλλά ουσιαστικά 
ένα προαπαιτούμενο για τη δημιουργία προϋποθέσεων 
για να καταστεί πόλος έλξης επιχειρήσεων και δημιουργί-
ας ευκαιριών απασχόλησης», δήλωσε ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Άρης Γιαννακίδης 
μετά από τη συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους επιμε-
λητηρίων και βιομηχάνων που πραγματοποιήθηκε στην 
Κομοτηνή την Τρίτη 11 Ιανουαρίου.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι θεματικοί Αντιπεριφε-
ρειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων ΑΜΘ, ενώ συμ-
μετείχαν οι Πρόεδροι του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκος Αγγελίδης, Επαγγελμα-
τικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αργύ-
ρης Αργυρόπουλος, Έβρου Λεωνίδας Κίτσιος, Ξάνθης 
Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, Δράμας Κυριάκος Χαρα-
κίδης και η Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 

Καλλιπολίτης Γιώργος (φιάλες υγραερίου)
Καλλίτυπο  (τυπογραφείο)
Κουτσογιάννης Κων/νος (προσφορά μίας φιάλης ήλιο)
Κωθωνίδης Αριστοτέλης (ξηροί καρποί)
Μέτσικας Πάρης (επιγραφές)
Μοδούρας Παναγιώτης (παιδικά παιχνίδια)
Ούζο «Το Δικό μας»
Παγίδης Ιορδάνης (ζαχαρώδη)
Παπαδόπουλος Απόστολος (χαλβάς Κυργίων)
Παπαδόπουλος Βασίλης (επιγραφές)
Ρουμελιώτης Άγγελος (είδη οικιακής χρήσης)
Τζακίδης Σάββας (βιοτεχνία λουκουμιών) 
Χαζαρή Στέλλα (Λίγο απ΄όλα) 
Χατζηχρήστος Θεόδωρος (Αλλοτινό)

Λένα Γαρυφάλλου.
Εκ μέρους των Συνδέσμων Βιομηχανιών παρέστησαν 

οι κ.κ. Γιάννης Νικολαϊδης Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ροδόπης, Βασίλης Σκαρλάτος Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ξάνθης, Νικηφόρος Σκα-
ρής εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης και Δημήτρης Δεληπούλιος του 
Συνδέσμου Βορείου Έβρου καθώς και εκπρόσωπος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Θράκης. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες έκα-
ναν έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο κυρίως γύρω 
από τις προβλέψεις του νέου αναπτυξιακού νόμου προκει-
μένου να επιδιωχθεί τόσο η στήριξη των υφισταμένων επι-
χειρήσεων όσο και η προσέλκυση νέων στην  Περιφέρεια 
ΑΜΘ σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Παράλληλα συμφωνήθηκε  η θεσμοθέτηση, έστω και 
άτυπη, του οργάνου προκειμένου να προχωρήσουν χρονί-
ζοντα ζητήματα, η επίλυση των οποίων κρίνεται επιτακτική.

Ο κ. Γιαννακίδης τέλος δεσμεύτηκε για την ενίσχυση 
εκείνων των περιφερειακών υπηρεσιακών δομών που θα 
διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, ενώ πρόσθεσε πως 
θα επιδιωχθεί σύντομα η συνάντηση με συγκεκριμένα 
Υπουργεία και με ατζέντα την οποία θα συνδιαμορφώσουν 
σε περιφερειακό επίπεδο οι ίδιοι οι παραγωγικοί φορείς. 

Δήλωσε πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του, θα σταθούν 
αρωγοί σε κάθε πρόταση που θα διαμορφωθεί και θα κα-
τατείνει στην επίλυση προβλημάτων και στη δημιουργία 
ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος, το οποίο όμως προ-
ϋποθέτει την ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών 
προκειμένου η περιφέρεια να καταστεί διεθνές ενεργειακό 
και διαμετακομιστικό κέντρο. 

«Στόχος μας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασί-
ας των υφισταμένων επιχειρήσεων και η προσέλκυση 
νέων βιώσιμων επενδύσεων» κατέληξε ο Περιφερειάρ-
χης ΑΜΘ. 
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Ιδιοκτησία:
Επιμελητήριο Καβάλας

Εκδόντης-Διευθυντής:
Άγγελος Τσατσούλης, Πρόεδρος Δ.Σ.
(υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο)

Επιμέλεια Εντύπου:
Καραγιαννίδης Αντώνης

Δημιουργικό/Σελιδοποιήση:
Βογιατζής Δημήτρης

Εκτύπωση:
Πολιτάκης Κώστας

Επιμέλεια Κειμένων:
Βούλα Θασίτου - Δεληγιάννη

Συντακτική επιτροπή:
Άγγελος Τσατσούλης 
Ελένη Γαρυφάλλου
Μάρκος Δέμπας
Βασίλειος Λεμονίδης
Γιάννης Παναγιωτίδης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Οικονομικός Επόπτης

Διεύθυνση Επιμελητηρίου:

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα

Τηλ. 2510 223325, Fax: 2510 835946

info@chamberofkavala.gr

www.chamberofkavala.gr

www.kcci.gr

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 πρόγραμμα 
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 http://exoikonomisi.ypeka.gr/

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του 
διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis, ενώ ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί 
σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσε-
ων, σε έναν από τους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 20/12/2010 
και η καταληκτική ημερομηνία  είναι η 25/02/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οδηγό του Προγράμματος, τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα έντυπα υποβολής, τους τόπους υποβο-
λής των προτάσεων, καθώς και πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν 
να επισκέπτονται/ενημερώνονται από τους διαδικτυακούς τόπους: www.espa,gr, 
www.ggb.gr, www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr

Προκήρυξη Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»

Πρόγραμμα  «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

Προκήρυξη Προγράμματος «Πράσινος Τουρισμός»

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

Οι  εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες  στο Ειδικό Μητρώο  εξαγωγέων 
του Επιμελητηρίου μας  και έχουν κλείσει τριετία από την τελευταία εγγραφή ή ανα-
νέωση, να ανανεώσουν  την εξαγωγική  τους επωνυμία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
(Ν.Δ 3999/59, Ν.936/1979 και  την  υπ΄αριθ 116/2011 απόφαση της  Διοικητικής  Επι-
τροπής   μέχρι τις 31/3/2011 υποβάλλοντας τα  παρακάτω :

1-Αίτηση
2-Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

τελευταία τριετία (2008-2009-2010)
3-Καταστατικό για Ο.Ε, Ε.Ε με την τελευταία τροποποίηση αυτού η ΦΕΚ εκπροσώ-

πησης για ΕΠΕ & Α.Ε και για Συνεταιρισμούς πρακτικό εκπροσώπησης
4-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας από τα  φυσικά πρόσωπα που δεσμεύουν 

τις εταιρείες 
5-Γραμμάτιο είσπραξης η παράβολο Δημοσίου Ταμείου αξίας 9 Ευρώ
6-Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο 

της επιχείρησης και στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: Ως εκπρόσωπος της επι-
χείρησης (όνομα επιχειρήσης) δηλώνω, ότι αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προυπο-
θέσεις ανανέωσης στο ΕΜΕ, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4 του αρθ. 
9 του Ν.936/79 και στην υπ΄αριθ.205759/Ε3/25759/23-6-2004 απόφαση του Υπουρ-
γείου Οικονομίας & Οικονομικών σχετικά με τη μη μεταβολή της πτωχευτικής και 
ποινικής κατάστασης της επιχείρησης και των εκπροσώπων αυτής.

Όσες επιχειρήσεις δεν προβούν στην ανανέωση της εξαγωγικής τους επωνυ-
μίας μέχρι 31 Μαρτίου 2011 θα διαγραφούν από το Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

Για κάθε πληροφορία στο τηλ.: 2510 222212 εσωτ. 1 κος Χρ.Προδρομίδη

Oι  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που είναι γραμμένοι στο Ειδικό 
Μητρώο  Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επιμελητηρίου μας και  των οποίων η άδεια 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010, να την ανανεώσουν, σύμφωνα με τους Ν.2170/93 
& Ν.2496/97 καθώς και με το Π.Δ. 190/2006  το αργότερο μέχρι την 31η  Μαρτίου 
2011, υποβάλλοντας τα παρακάτω:

1-Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2-Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.
3-Φωτοτυπία  της  αστυνομικής  ταυτότητας (για αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντι-

γράφου ποινικού μητρώου)
4-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι Δημόσιος, Δημοτικός, Κοινοτικός
Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζικού ή άλλου Πιστωτικού Ιδρύματος υπάλληλος ή Διευθυντής ή 

υπάλληλος Ασφαλιστικής εταιρείας.
5-Πρόσφατη φωτογραφία για ταυτότητα διαστάσεων 3Χ3
6-Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης ύψους 1.000.000 ΕΥΡΩ ανά 

απαίτηση και 1.500.000 ΕΥΡΩ  συνολικά κατ΄ έτος. Ειδικά για τους συνδεδεμένους 
ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές  το ασφαλιστήριο επαγγελ-
ματικής ευθύνης ανντικαθίσταται  από σχετική βεβαίωση κάλυψης της ασφαλιστι-
κής εταιρείας με την οποία αυτοί συνεργάζονται.(Σύμφωνα με το Π.Δ. 190/2006).

7-Παράβολο  Επιμελητηρίου 20 Ευρώ

Οι  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ που είναι γραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ασφα-
λιστικών  Πρακτόρων του  Επιμελητηρίου  μας και  των οποίων η άδεια ελήξε 
την 31η  Δεκεμβρίου  2010, να την ανανεώσουν, σύμφωνα με το  Ν.2170/93 και το 
Π.Δ.190/2006, το αργότερο  μέχρι την 31η  Μαρτίου  2011, υποβάλλοντάς  τα πα-
ρακάτω:

1-Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε κατάσταση  πτώχευσης.
2-Βεβαίωση Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε δικαστική απαγόρευση ή  αντίληψη.
3-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
4-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν οφείλει σε ασφαλιστική ή  αντασφα-

λιστική επιχείρηση ή σε ασφαλισμένο, χρέη από ασφαλιστικές εργασίες, τα οποία 
έχουν τελεσιδικήσει με δικαστική απόφαση.

5-Φωτογραφία για ταυτότητα 3Χ3
6-α)  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης  ύψους 1.000.000 ΕΥΡΩ 

ανά απαίτηση και 1.500.000 Ευρώ συνολικά κατ΄ έτος. 
β) Ειδικά για τους συνδεδεμένους ασφαλιστικούς και αντασφαλιστικούς διαμε-

σολαβητές το ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης αντικαθίσταται από σχετική 
βεβαίωση κάλυψης της ασφαλιστικής εταιρείας ,με την οποία αυτοί συνεργάζονται. 

7-Παράβολο  Επιμελητηρίου 20 Ευρώ

Οι  ΜΕΣΙΤΕΣ  ΑΣΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που είναι  γραμμένοι στο Ειδικό  Μητρώο 
Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων του Επιμελητηρίου μας, να ανανεώσουν την άδειά 
τους η οποία έληξε 31/12/2010 , σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου  2 του Π.Δ. 
248/1994, το αργότερο  μέχρι την  31η  Μαρτίου  2010, υποβάλλοντας τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1-Βεβαίωση  Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης.
2-Βεβαίωση  Πρωτοδικείου ότι δεν  τελεί σε δικαστική συμπαράσταση.
3-Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (για αναζήτηση Ποινικού Μητρώου)
4-Παράβολο Επιμελητήριου 20,48 Ευρώ
5-Τακτοποίηση  τυχόν οφειλών προηγουμένων ετών

 
 

Ο ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστι-
κότητα & Επιχειρηματικότητα) και ο εταίρος αυτού για την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ, σας ενημερώνουν 
ότι έχει γίνει η προδημοσίευση του προγράμματος όπως κάτωθι:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραμ-
ματεία Βιομηχανίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το πλήρες περιεχόμενο του προγράμμα-

τος θα οριστικοποιηθεί με την προκήρυξή του.
Για περαιτέρω πληροφορίες με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, τον εταί-

ρο αυτού ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στο τηλ. 25310 37551, την εκπρόσωπό του στο Επιμε-
λητήριο Καβάλας Στ. Γκαϊνταζή στο τηλ. 2510 223325 (εσωτ. 6) και το γραφείο 
πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 1136300.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


