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Θα μας πάρουν ακόμη 
και τα σώβρακα

Εκπρόσωποι 
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Αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου στο ΒΙΟΠΑ
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Παραπέμφθηκε προς Θα έπρεπε να είμαστε Συνάντηση εκπροσώπων 14 Στη μηνιαία συνεδρίαση ο Η φετινή 19η Έκθεση του 
απόφαση η μίσθωση του 
ισογείου καταστήματος του 
Επιμελητηριακού κτιρίου.

ευγνώμονες προς τους Έλληνες 
που δεν ζήτησαν πολεμικές 
αποζημιώσεις.

Επιμελητηρίων των οποίων μέλη 
τους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς 
των εγγυήσεων.

πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Μάκης 
Παπαδόπουλος ενημέρωσε για τις 
οικονομικές εξελίξεις.

Επιμελητηρίου KAVALAEXPO 2011 
θα διεξαχθεί από τις 23 έως τις 28 
Σεπτεμβρίου.
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Γενική συνέλευση νησιωτικών επιμελητηρίων
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιή-

θηκαν στην Θάσο, το Σάββατο 25 Ιουνίου 
2011, οι εργασίες της 28ης Γενικής Συνέ-
λευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανά-
πτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν)., με 
κύρια θέματα συζήτησης: α) «ο ρόλος των 
νησιωτικών Επιμελητηρίων στη νέα πε-
ριφερειακή διοικητική δομή της χώρας» 
και β) «Κλιματική Αλλαγή & Πράσινη 
Ανάπτυξη: επιπτώσεις στις νησιωτικές 
περιοχές».

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, 
πέραν από τους Προέδρους και τα μέλη 
των Διοικήσεων των νησιωτικών Επιμελη-
τηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ, συμμετείχαν και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κ. 
Άρης Γιαννακίδης, ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Καβάλας κ. Αρχέλαος Γρανάς, ο Θε-
ματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού 
& Πολιτισμού κ. Κων/νος Παπακοσμάς 
και ο Δήμαρχος Θάσου κ. Κων/νος  Χα-
τζηεμμανουήλ.

Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι από το 
ΕΒΕ Αθηνών,  το ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και οι Πρόεδροι των Συλλόγων Ενοι-
κιαζομένων Δωματίων της Θάσου.

Τους συνέδρους καλωσόρισαν ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας, κ. 
Άγγελος Τσατσούλης  και ο Πρόεδρος 
του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Θεμιστοκλής Παπαθε-
οφάνους, οι οποίοι στους χαιρετισμούς 
τους αφού επισήμαναν  τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει σήμερα η επιχειρηματική 
δραστηριότητα στις νησιωτικές περιοχές, 
τόνισαν την αναγκαιότητα λήψης μέτρων 
για να ξεπεραστούν όσο γίνεται πιο ανώδυ-
να οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και 
ότι τα θέματα που επιλέχθηκαν για συζήτη-
ση μπορούν να αποτελέσουν όχημα για την 
ανάπτυξη και την υπέρβαση των εμποδίων 
στα νησιά. 

Στο πρώτο θέμα  «ο ρόλος των νησιωτι-
κών Επιμελητηρίων στη νέα περιφερεια-
κή διοικητική δομή της χώρας», βασικοί 
ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ και 
Αντιπεριφερειάρχης Σάμου, κ. Θεμιστο-
κλής Παπαθεοφάνους και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Ευάγγελος 
Σπανουδάκης.  Τόνισαν ότι τα Επιμελητή-
ρια, ως βασικοί εκφραστές της επιχειρημα-
τικότητας και πρωταγωνιστές της ανάπτυ-
ξης, επιβάλλεται  να αναπτύξουν συνέργιες 
με τη νέα μορφή της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωμένης περιφερειακής διοί-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

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

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

κησης, ώστε μέσα από έναν εξαντλητικό 
διάλογο που θα υπερβαίνει τα εγώ και με 
όρους ποιότητας, αειφορίας και διαχρονι-
κότητας να συμφωνήσουν από κοινού σε 
ένα άλλο σχέδιο ανάπτυξης που θα στοχεύ-
ει στην βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και 
όχι στα γρήγορα μπαλώματα. Επίσης, τόνι-
σαν ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ευκαι-
ρίες που εμφανίζονται, ακόμη και κάτω από 
τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, καθώς 
επίσης ότι επιβάλλεται να τεθεί στο κέντρο 
όχι μόνο του προβληματισμού αλλά και της 
δράσης των νησιωτικών Επιμελητηρίων τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών που 
είναι οι άνθρωποι, το περιβάλλον, η ταυ-
τότητα και οι ιδιαιτερότητές τους. Τέλος, 
συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, αποτε-
λούμενη από τους Προέδρους των Επιμε-
λητηρίων Καβάλας, κ. Άγγελο Τσατσού-
λη, Ηρακλείου, κ. Νικήτα Δολαψάκη και 
Κέρκυρας, κ. Γεώργιο Χονδρογιάννη, με 
σκοπό να επεξεργαστούν τις προτάσεις και 
να καταθέσουν ένα πλαίσιο συνεργασίας 
μεταξύ των νησιωτικών Επιμελητηρίων και 
των νέων περιφερειακών αυτοδιοικητικών 
δομών της χώρας. 

Το δεύτερο θέμα «Κλιματική Αλλαγή 
& Πράσινη Ανάπτυξη: επιπτώσεις στις 
νησιωτικές περιοχές» παρουσίασε ο κ. 
Αντώνης Βελεγράκης, καθηγητής της 
Θαλάσσιας Γεωλογίας, στο Τμήμα Επι-
στημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. Στην παρουσίασή του, που παρα-

κολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον οι εκ-
πρόσωποι των μελών του ΕΟΑΕΝ, αναφέρ-
θηκε στα αίτια (φυσικά και ανθρωπογενή) 
που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, στα 
αποτελέσματα αυτών, στο τεράστιο κόστος 
και στις καταστροφικές συνέπειες και  επι-
πτώσεις στις νησιωτικές περιοχές, όπως  η 
διάβρωση των ακτών, οι ζημιές σε υποδο-
μές (λιμάνια και λοιπές υποδομές), η λειψυ-
δρία, οι καύσωνες, η αύξηση του κόστους 
μεταφορών, η βιολογική εισβολή, κ.λ.π. Η 
πράσινη ανάπτυξη  αποτελεί σημαντικό 
μοχλό ανάπτυξης και μοναδική απάντηση 
στην πραγματική απειλή της κλιματικής αλ-
λαγής, γιατί θα συμβάλει στην διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος, στην εξασφά-
λιση επαρκούς και φιλικής ενέργειας και 
στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού 
στις νησιωτικές περιοχές.

Τέλος, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
χαιρέτησαν την εκπροσώπηση του Επιμε-
λητηρίου Έβρου, για πρώτη φορά, σε συνέ-
λευση του ΕΟΑΕΝ και εξέφρασαν την ικα-
νοποίησή τους  όταν  ο εκπρόσωπος του, κ. 
Αθανάσιος Χρυσόπουλος, δήλωσε ότι το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
θα εξετάσει την δυνατότητα φιλοξενίας της 
προσεχούς Γενικής Συνέλευσης του ΕΟΑΕΝ. 
Η ενεργός συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Έβρου στην οικογένεια των νησιωτικών 
Επιμελητηρίων, σημαίνει  ότι  στο εξής όλα 
τα νησιά της Χώρας μας θα εκφράζονται 
και εκπροσωπούνται μέσα από τον ΕΟΑΕΝ.

Σεπτεμβρίου
23-28

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

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

WWW. KAVALAEXPO.GR

Μπορείτε να κάνετε και αίτηση
μέσα από την ιστοσελίδα μας

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

10 % ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ



Σύσκεψη για τις ρυθμίσεις οφειλών 

Προτάσεις για την επιμελητηριακή νομοθεσία

Εγκρίθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΒΙΟΠΑ

Ανοίγει σε εμπορική μίσθωση το κατάστημα του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο προετοιμάζει την KAVALAEXPO 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 20112

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 5 
Ιουλίου στο Επιμελητήριο Καβάλας, με θέμα συζήτησης : 
«Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων προς τις Τράπε-
ζες, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου - Υπουργικές 
Αποφάσεις 2006 – 2010». Στη διάρκεια της συσκέψεως 
αναλύθηκαν τα προβλημάτων των επιχειρηματιών της Κα-
βάλας που οφείλονται στη συμπεριφοράς των Τραπεζών, 
αλλά και των αυθαίρετων ερμηνειών που δίδονται στις δι-
ατάξεις του νόμου και των διοικητικών αποφάσεων, τόσο 
από τις Τράπεζες, όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομικών.

Διαδικασία κινητοποιήσεως των 19 ενδιαφερομένων 
Επιμελητηρίων έχει δρομολογηθεί, των οποίων τα μέλη 
έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των οφειλών τους. Στόχος 

Στη μηνιαία συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Καβάλας πα-
ραβρέθηκε ο νέος πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ Μάκης Παπαδό-
πουλος, θέλοντας να ενημερώσει τα μέλη για τις εξελίξεις 
που έχουν μεσολαβήσει και να δώσει την ακριβή εικόνα 
της επικρατούσας οικονομικής καταστάσεως. Η παρουσία 
σχετιζόταν με τη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για 
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕ κατά 100.000 
ευρώ, ώστε να αντιμετωπισθούν άμεσα κάποιες οικονομι-
κές υποχρεώσεις. Απόφαση που εγκρίθηκε ομόφωνα από 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Εκείνο που διευκρι-
νίστηκε ήταν πως το μερίδιο του Επιμελητηρίου στην αύ-
ξηση ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Επιπλέον, στη 
συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου έδωσαν το παρόν και δύο 
καβαλιώτες επαγγελματίες που εδώ και χρόνια ταλανίζο-
νται, καταβάλλοντας και αρκετά χρήματα, προκειμένου να 
επιτύχουν την εγκατάστασή τους στο ΒΙΟΠΑ Καβάλας. 

Ο Μάκης Παπαδόπουλος επεφύλαξε στο σώμα μια 
αναλυτικότατη ενημέρωση για τα όσα έχουν μεσολαβήσει 
το τελευταίο διάστημα και διευκρίνισε πως πέραν του ΒΙ-
ΟΠΑ υπάρχει και η ΕΠΑΚ που είναι ουσιαστικά ο φορέας 
διαχείρισης των εγκαταστάσεων και θα συνεχίσει να υφί-
σταται. Ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ακριβή κα-
τάσταση που παρέλαβε η νέα διοίκηση, σημειώνοντας ότι 

Σε νέα έκτακτη συνεδρίαση η οποία προγραμματίσθηκε 
για την Τρίτη 12 Ιουλίου, παραπέμφθηκε προς απόφαση η 
μίσθωση του ισογείου καταστήματος του επιμελητηριακού 
κτιρίου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το δι-
οικητικό συμβούλιο του επιχειρηματικού φορέα το βράδυ 
της 5ης Ιουλίου. Παράλληλα αποφασίστηκε η παράταση 
μιας εβδομάδας ώστε το άνοιγμα σε εμπορική μίσθωση να 
λάβει περαιτέρω δημοσιότητα και ίσως να κατατεθούν νέες 
προτάσεις, πέραν των πρώτων τεσσάρων. Η αρχική προκή-
ρυξη της μίσθωσης του ισογείου καταστήματος παραμένει 

Έτοιμα είναι τα έντυπα για τη φετινή 19η διοργάνωση 
του Επιμελητηρίου Καβάλας KAVALAEXPO 2011 που 
προγραμματίσθηκε να διεξαχθεί από τις 23 έως τις 28 Σε-
πτεμβρίου. Ήδη από την Τετάρτη 6 Ιουλίου το Επιμελητή-
ριο άρχισε να δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχή των εκθετών. 
Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης συνομίλησε με τον πε-
ριφερειάρχη ΑΜΘ για το ενδεχόμενο χρηματοδότησης 
της διοργανώσεως. Μπορεί να μην υπήρξε ρητή υπόσχεση 

είναι η εναρμόνιση των αιτημάτων και η μαζικότητα των 
αντιδράσεων. Στο πλαίσιο των κινήσεων εντάσσεται και η 
σύσταση επιτροπής, απαρτιζόμενη από έμπειρα μέλη του 

Με δεδομένο ότι επίκειται αλλαγή της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας, στο πλαίσιο της μηνιαίας συνεδρίασης του 
Επιμελητηρίου Καβάλας συζητήθηκε το συγκεκριμένο 
θέμα και ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης ενημέρωσε 
σχετικά τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα 
σημείωσε ότι τα περισσότερα Επιμελητήρια και η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας κινούνται στον ίδιο ιδεολο-
γικό άξονα. 

Γενικευμένη είναι η διαπίστωση ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία των επιχειρηματικών φορέων τάσσονται ενάντια 
στη φημολογούμενη καλλικρατική συνένωση των Επιμε-
λητηρίων. Επίσης, συμφωνούν στη σύσταση ενός άτυπου 
περιφερειακού συμβουλίου αποτελούμενο από τους επι-
χειρηματικούς φορείς και με τη συμμετοχή των προέδρων, 
όπου θα εξετάζονται τα θέματα ανάπτυξης. 

Τα Επιμελητήρια διαφωνούν στην ενιαία θέσπιση συν-

η εταιρεία οφείλει από δανεισμό ένα ποσό 300.000 ευρώ, 
το ταμείο της είναι στο μηδέν όπως στο μηδέν είναι και ο 
αριθμός των εγκατεστημένων επαγγελματιών. Είκοσι πε-
ρίπου άτομα παραμένουν όμηροι των εξελίξεων τα τελευ-
ταία χρόνια και εναγωνίως περιμένουν να τακτοποιηθούν 
οι εκκρεμότητες και τα εδαφικά προβλήματα των εγκατα-
στάσεων ώστε να μεταφερθούν. 

Ο πρόεδρος του ΒΙΟΠΑ ανέφερε επίσης τις ανεξόφλητες 
οφειλές της ΕΠΑΚ που αναλύονται σε αμοιβές προσωπικού, 
σε λογιστικές αμοιβές, σε λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, 
της ΔΕΥΑΚ, ακόμη και στα έξοδα δημοσιεύσεων για τους 
ισολογισμούς. Ένα σύνολο χρεών της τάξεως των 20.000 
ευρώ κληροδοτήθηκε στους αναλαμβάνοντες την ευθύνη, 
χωρίς φυσικά να υπολογίζεται το μεγάλο καθήκον διεκ-
περαίωσης ενός αναπτυξιακού οράματος για τους καβα-
λιώτες επαγγελματίες. Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε και 
τις βελτιωτικές κινήσεις που έγιναν όπως για παράδειγμα 
τη διατήρηση ενός μόνο λογιστηρίου εκ των δύο που λει-
τουργούσαν, αλλά και την αναγκαστική περικοπή αποδο-
χών της διοικητικής υπαλλήλου, προκειμένου να εξοικονο-
μηθούν πόροι. 

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι τα χρέη παρελθόντων 
ετών της ΕΠΑΚ πρέπει να εξοφληθούν άμεσα, διαφορετικά 

ως έχει, με το μίσθωμα να ορίζεται στις 10.000 ευρώ και 
την υποχρέωση του μισθωτή να εκτελέσει εργασίες στα 
θεμέλια του καταστήματος. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί, 
θα συμψηφίζεται σταδιακά και θα αφαιρείται από το μη-
νιαίο μίσθωμα του χώρου. Οι τέσσερις πρώτες προσφορές 
που κατατέθηκαν, προέρχονται από μία εταιρεία εμπορίας 
ενδυμάτων, δύο εταιρίες εμπορίας αθλητικών ενδυμάτων 
και ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου συμφώνησαν πως ο χώρος 
θα πρέπει να μισθωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να 

επιχειρηματικού φορέα κι επικεφαλής την Α’ αντιπρόεδρο 
Λένα Γαρυφάλλου. Ως μία ακόμη κίνηση αποφασίστηκε 
η διοργάνωση συναντήσεως των 19 ενδιαφερομένων Επι-
μελητηρίων, τα μέλη των οποίων αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα με τις ρυθμίσεις των οφειλών τους. Η πρόταση που 
θα συναποφασιστεί, θα τεκμηριωθεί και νομικά ώστε να 
προωθηθεί στο υπουργείο και να διεκδικηθούν αποτελε-
σματικότερα τα αιτήματα των Επιμελητηρίων.       

Στη διάρκεια της συνεδριάσεως του διοικητικού συμ-
βουλίου που ακολούθησε της συσκέψεως, ο πρόεδρος 
Άγγελος Τσατσούλης ανακοίνωσε ότι τα εξώδικα προς 
τον ΟΑΕΔ που είχε αποστείλει το Επιμελητήριο για την αδι-
καιολόγητη καθυστέρηση στην καταβολή του κόστους επι-
δότησης 12%, κοινοποιήθηκαν αρμοδίως κι επομένως ενη-
μερώθηκε σχετικά και ο υπεύθυνος υπουργός οικονομικών 
Ευάγγελος Βενιζέλος. Πλέον το Επιμελητήριο αναμένει τη 
αντίδραση του ΟΑΕΔ.  

δρομών για τα μέλη, αφού έκαστος φορέας αντιμετωπίζει 
τις δικές του εξειδικευμένες ανάγκες. Πίεση ασκείται από 
όλες τις πλευρές για την αναβάθμιση της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων, η οποία δεν αντιμετωπίζει ως κοινω-
νικός εταίρος αν κι εκπροσωπεί το σύνολο της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας, σε αντίθεση με φορείς όπως ο ΣΕΒ, 
η ΓΣΕΒΕ και η ΕΣΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν εκπρο-
σωπείται επαρκώς η πλειονότητα των μελών των Επιμελη-
τηρίων. 

Ζήτημα υπάρχει με τα τμήματα των αμιγώς βιοτεχνικών 
κι επαγγελματικών Επιμελητηρίων, όπου καταγράφονται 
έριδες για την «υφαρπαγή» μελών. Πάντως το Επιμελητή-
ριο Καβάλας δεν αντιμετωπίζει παρόμοιο πρόβλημα. Ενώ 
συζήτηση γίνεται και για την εκπροσώπηση των διαφόρων 
τμημάτων στις διοικητικές επιτροπές των φορέων, αν και 
απόφαση επ’ αυτού θα λάβει το αρμόδιο υπουργείο. Εκεί-
νο που συμπληρώθηκε από το Γιώργο Σταμπουλή ήταν η 
πρόταση ισχύος του συστήματος της απόλυτης απλής ανα-
λογικής για την εκλογή των μελών της διοίκησης.           

θα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τους ισολογισμούς 
της εταιρείας, σε συνάρτηση και με τη διεύθυνση εμπορί-
ου. Παράλληλα εκδηλώνονται προσπάθειες εξασφάλισης 
ποσού 100.000 ευρώ από το υπουργείο, χωρίς όμως αυτό 
να θεωρείται σίγουρο. Παρά τα σοβαρότατα προβλήματα 
που ανέκυψαν στην ολοκλήρωση της κατασκευής του ΒΙ-
ΟΠΑ, υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες που όχι μόνο δεν 
αποθαρρύνονται, αλλά προωθούν την εγκατάστασή τους 
και μάλιστα σήμερα τελούν εν αναμονή αδειδότησης από 
την πολεοδομία. 

Δύο εξ αυτών, οι κ.κ. Δημητριάδης και Κακάνης παρα-
κολούθησαν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
κι αφηγήθηκαν τις προσωπικές τους περιπέτειες των πέντε 
τελευταίων ετών. Ο μεν κ. Δημητριάδης χαρακτήρισε τον 
εαυτό του σαν το «πειραματόζωο» του ΒΙΟΠΑ, ο δε αγανα-
κτισμένος κ. Κακάνης απαίτησε να διερευνηθεί η υπόθεση 
και σε νομικό επίπεδο, προκειμένου οι υπεύθυνοι να πάνε 
στα δικαστήρια. Ο κ. Κακάνης μάλιστα ευχαρίστησε την 
επιμελητηριακή διοίκηση για τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει ώστε να τελεσφορήσουν οι μετεγκαταστάσεις τους, 
ενώ δε δίστασε να μιλήσει ανοιχτά και απευθυνόμενος 
προς το σώμα να δηλώσει: «Θέλω να πάτε κάποιον στα 
δικαστήρια γι’ αυτή την υπόθεση. Ο πρώην νομάρχης 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει γιατί ήξερε πολλά».

μην παραμένει πλέον άδειος, σκοτεινός και αναξιοποίητος, 
αφού βρίσκεται σε κεντρικότατο σημείο της Καβάλας.    

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου όπου το 
θέμα της εκμίσθωσης ήταν βασικό, παραβρέθηκαν ο πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών 
– Εμπόρων Καβάλας Παναγιώτης Αρσονιάδης και ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας Χρήστος 
Ηλιάδης, των οποίων η γνώμη περί εμπορικής μισθώσεως 
είχε ζητηθεί. Αμφότεροι δήλωσαν σύμφωνοι αρκεί να πλη-
ρούνται κάποιες προϋποθέσεις, οι οποίες κατατέθηκαν επι-
σήμως και μέσω επιστολών των συνδικαλιστικών φορέων. 

ωστόσο ο πρόεδρος θα αναμένει την οποιαδήποτε αντα-
πόκριση σε επίπεδο οικονομικής στηρίξεως. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκθετών που μετείχαν με 
περίπτερο στην περσινή διοργάνωση, έσπευσαν να εκδη-
λώσουν και φέτος ανάλογο ενδιαφέρον. Το αξιοσημείωτο 
της φετινής προετοιμασίας είναι το αυξημένο ενδιαφέρον 
που καταγράφεται εκ μέρους των εταιρειών φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων.  



Ευρεία σύσκεψη για το παραεμπόριο

SPIEGEL: Αν η διάθεση των Ελλήνων γίνει πολύ πιο επιθετική θα μας «πάρουν ακόμη και τα σώβρακα»!
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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρος,
Με την παρούσα σας παρακαλούμε να εγγράψετε ως 

θέμα συζήτησης στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τη 
μείωση των τελών καθαριότητας. Σας υπενθυμίζω ότι 
για το εν λόγω θέμα έχουν δεσμευτεί προεκλογικά όλοι 
οι συνδυασμοί, ότι θα το εξετάσουν προς την κατεύθυν-
ση της μείωσης.

Με δεδομένη όμως και την οικονομική ασφυξία όλων 
των μικρομεσαίων επαγγελματιών, αλλά και το δεδο-
μένο της χαμηλότερης είσπραξης τελών καθαριότητας 
από άλλους Δήμους, θεωρούμε επιβεβλημένο να τεθεί 
άμεσα το θέμα προς συζήτηση (στο επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο).

Τέλος, σας δηλώνουμε ότι είμαστε πρόθυμοι να ανα-
πτύξουμε τα επιχειρήματα μας επί του θέματος, εφόσον 
μας το επιτρέψετε.

Αναμένοντας για τις άμεσες ενέργειες σας, σας παρα-
καλούμε να μας ενημερώσετε για την ημερομηνία συ-
ζήτησης του θέματος.

Με τιμή.
Αρσονιάδης Παναγιώτης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουλίου με την πρωτο-
βουλία της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών 
– Εμπόρων Ν. Καβάλας και του Εμπορικού Συλλόγου 
Καβάλας, ευρεία σύσκεψη των αρμοδίων φορέων με θέμα 
το παρεμπόριο.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με την αφορμή και της 
δημοσίευσης του νόμου 3982 στις 17-6-2011 στο ΦΕΚ Α’ 
143 στον οποίο συμπεριλαμβάνονται  οι νέες διατάξεις που 
ρυθμίζουν θέματα πάταξης της  παράνομης διακίνησης και 
απομίμησης προϊόντων. 

Παρόντες ήταν εκτός από τον Πρόεδρο Χρήστο Ηλιάδη 
και τη γενική γραμματέα Μαρία Τσουρή του Εμπορικού 
Συλλόγου και τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αβρα-
άμ Δημητριάδη οι: 1) Ιωάννης Κουμνιώτης της Δ/νσης 
Εμπορίου, 2) Αβραάμ Κοσκερίδης της Αστυνομικής Δ/
νσης, 3) Γεώργιος Κλειτσιώτης και Στέφανος Δελαπό-
πρτας από την Δημοτική Αστυνομία και 4) Σωτήρης Δη-
μητρακόπουλος προϊστάμενος τροχαίας της Λιμενικής 

Επιστολή προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Καβάλας

Αστυνομίας.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι το παρεμπόριο αποτε-

λεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την αγορά, 
αλλά παράλληλα δημιουργεί και έντονο πρόβλημα στην 
δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον.

Τα αποτελέσματα για την πάταξη αυτού του φαινομένου 
μπορούν να προέλθουν από την άριστη συνεργασία των 
ελεγκτικών αρχών με τους συνδικαλιστικούς φορείς. Στα 
πλαίσια αυτής της συνισταμένης και κατά το επόμενο διά-
στημα, μικτά κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών θα προβούν 
σε εμπεριστατωμένους ελέγχους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό το φαινόμενο του 
παρεμπορίου.

Πέραν όλων αυτών η Ομοσπονδία και ο Εμπορικός Σύλ-
λογος εξακολουθούν να πιέζουν και προς την κατεύθυνση 
των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, ώστε να περιοριστεί το 
φαινόμενο της εισαγωγής των παράνομα διακινούμενων 
προϊόντων από τις εισόδους της χώρας. 

SPIEGEL: Θα έπρεπε να είμαστε ευγνώμονες προς τους 
Έλληνες που δεν ζήτησαν πολεμικές αποζημιώσεις
Γερμανία, ο μεγαλύτερος αμαρτωλός χρεών του 20ου αι-
ώνα 
(Deutscland ist der größte Schuldensünder des 20. 
Jahrhunderts)
Συνέντευξη του Albrecht Ritsch, Wirtschaftshistoriker (καθη-
γητή Ιστορίας της Οικονομίας) στο Spiegel.
Spiegel: Κυριε Ritschl η Γερμανία συζητάει αυτό τον καιρό 
για περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την Ελλάδα σαν υπε-
ράνω όλων ηθικολόγος. Η κυβέρνηση ενεργεί με ακαμψία 
σύμφωνα με τη ρήση : ¨λεφτά θα πάρετε μόνο αν κάνετε 
αυτό που σας λέμε¨. Είναι δίκαιη αυτή η συμπεριφορά
Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη.
Spiegel Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι Γερμα-
νοί.
Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία έζησε τις μεγαλύτερες 
χρεοκοπίες της νεότερης ιστορίας. Την σημερινή οικονομική 
ανεξαρτησία της και τη θέση της ως Διδασκάλου της Ευρώ-
πης την χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον 1ο αλλά και 
τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο παραιτήθηκαν από το δικαίωμα 
τους για τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το θυμάται 
όμως κανείς. 
Spiegel: Τι ακριβώς συνέβη τότε; 
Ritschl Η δημοκρατία της Βαϊμάρης κατόρθωσε να επιζήσει 
από το 1924 μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα δε χρή-
ματα για τις αποζημιώσεις του 1. Παγκοσμιου πολέμου δανεί-
στηκε από τις ΗΠΑ. Αυτη η ¨δανειακή Πυραμίδα¨ κατέρρευσε 
με την κρίση του 1931. Τα χρήματα των δανείων των ΗΠΑ 
είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ τεράστια, οι συνέπειες 
για την παγκόσμια οικονομία καταστροφικές. 
Spiegel Το ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο; 
Ritschl: Η Αμερική τότε φρόντισε να μην θέσει κανείς από 
τους συμμάχους αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από μερι-
κές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι αξιώσεις μέχρι μια μελ-
λοντική επανένωση των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής). 
Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία, ήταν στην ουσία η 
οικονομική βάση του γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος. 

Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν 
αναγκασμένα να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους για απο-
ζημίωση, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες. 
Spiegel: Στη σημερινή κρίση παίρνει η Ελλάδα από Ευρώπη 
και ΔΝΤ 110 δις και συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα 
είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή για πολλά χρήματα. 
Πόσο μεγάλες ήταν οι γερμανικές χρεοκοπίες; 
Ritschl Αναλογικά με την οικονομικη επιφανεια που είχαν οι 
ΗΠΑ κατά την εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετί-
ας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος της κρίσης του 2008. 
Συγκριτικά, λοιπόν, τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά. 
Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε μια παγκόσμια λίστα για 
βασιλιάδες της χρεοκοπίας, ποιά θα ήταν η θέση της Γερμα-
νίας; 
Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με την οικονομική επιφά-
νεια της χώρας, η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός 
του 20ου αιώνα και πιθανόν της νεότερης οικονομικής ιστο-
ρίας. 
Spiegel: Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να μας ανταγωνιστεί; 
Ritschl Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρ-
χει, βέβαια, το πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης της 
κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές χώρες. 
Spiegel Η ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας θεω-
ρείται ως ενσάρκωση της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει 
χρεοκοπήσει η Γερμανία; 
Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει κανείς. Τον τελευταίο 
αιώνα τουλάχιστο τρεις φορές. Μετά την τελευταία στάση 
πληρωμών στη δεκαετία του 30, ανακουφίστηκε η Γερμάνια 
από τις ΗΠΑ με μια μείωση χρεών, η αλλιώς ένα „Haircut“, 
που ισοδυναμεί με ένα μεγαλόπρεπο Afro-Look που μετα-
τρέπεται σε φαλάκρα. Από τότε κρατάει η χώρα την οικονο-
μική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι ευρωπαίοι δούλευαν σαν 
τα σκυλιά για να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές του 
πολέμου και τη γερμανική κατοχή. Κι ακόμη το 1990 είχαμε 
επίσης μια στάση πληρωμών. 
Spiegel: Πως είπατε; 
Ritschl: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλο-
ποιήσει τη Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η συμφωνία 
έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περί-
πτωση της επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει να τεθούν 
υπό επαναδιαπραγμάτευση. Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε 
αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων) ούτε τα ανα-
γκαστικά δανεια, ούτε τα έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα 
από τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα. 
Spiegel: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρό-
ντος η διάσωση της Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης 
των χρεών και περισσότερο μέσω μιας παράτασης του χρό-
νου πληρωμής των κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας 
αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για 
επαπειλούμενη χρεοκοπία; 
Ritschl: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ενα κράτος δεν είναι εκα-
τό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του, μπο-
ρεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς όπως στην περίπτωση 
της Γερμανίας τη δεκαετία του 50, ειναι ψευδαίσθηση να πι-
στεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει μόνη της να πληρώσει 
τα χρέη. Και όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού χρεοκο-
πημένος. Τώρα θα έπρεπε να καθοριστεί, ποια χρηματικά 
ποσά είναι έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. Δηλαδή θα 
πρέπει να βρούμε ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο. 
Spiegel: Το κράτος που πληρώνει τα περισσότερα είναι η 
Γερμανία. 
Ritschl: Μάλλον κάπως έτσι θα πρέπει να γίνει. Αλλά ήμα-
σταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική μας πα-
ραγωγή κέρδισε πολλά από τις υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντι-
ελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα ΜΜΕ εδώ είναι 
πολύ επικίνδυνες. Μην ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυά-

λινο σπίτι: Το οικονομικό μας θαύμα έγινε δυνατό αποκλει-
στικά και μόνο επειδή δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε 
αποζημιώσεις. 
Spiegel: Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε να είναι πιο συγκρα-
τημένη; 
Ritschl: Η Γερμανία στον 20ο αιώνα άρχισε δυο πολέμους, 
τον δεύτερο δε τον διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξο-
λόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το 
δικαίωμα τους εν μέρει η και καθολικά για αποζημιώσεις. Το 
ότι η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα της πάνω στις πλά-
τες άλλων ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες. 
Spiegel: Τι εννοείτε; 
Ritschl: Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά άρθρα και γνώμες 
στα γερμανικά ΜΜΕ πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων 
γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές 
διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία 
ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας «πάρουν ακόμη και τα 
σώβρακα». Θα έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να 
εξυγιάνουμε την Ελλάδα με τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παί-
ξουμε το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας τον χοντρό Εμίλ, 
που καπνίζει το πούρο του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε 
κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς λογαριασμούς. 
Spiegel: Τουλάχιστον στο τέλος μερικές ηπιότερες σκέψεις: 
Αν μπορούσαμε να μάθουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση 
θα ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη Γερμανία; 
Ritschl: Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας τα περασμένα χρόνια 
το δείχνουν: Το λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί μια 
μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε λεφτά στην Ελλάδα, 
πρέπει να χάσει ένα μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν κα-
ταστροφικό για τις τράπεζες, γι’ αυτό θα ήταν αναγκαίο ένα 
πρόγραμμα βοήθειας. Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή 
για τη Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πληρώσου-
με. Κι έτσι θα είχε και η Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή. 
Albrecht Ritsch , Wirtschaftshistoriker (καθηγητής “Ιστο-
ρίας της Οικονομίας”) 
SPIEGEL - Κυριακή, Ιούνιος 26, 2011
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Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

“Εθνικού Αποθεματικού 
Απροβλέπτων”, ύψους 200 εκ €

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Προκήρυξη της 
Δράσης “Υποστήριξη των επιχειρήσεων 
για την απασχόληση προσωπικού 
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης”

Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδι-
άμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότη-
τα & Επιχειρηματικότητα) και τον εταίρο αυτού για την Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ΔΕΣΜ-ΟΣ 
Α.Μ.-Θ. διοργάνωσε ημερίδα με θέμα:

 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», 
στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστι-

κότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΣΠΑ.ß
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011, 

στην αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Καβάλας, με ομιλη-
τές τους κυρίους Γεωργαντά Ιωάννη και Παπανικολάου Αθανάσιο 
στελέχη του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης «ΔΕΣΜ-ΟΣ». Εκπρό-
σωπος του Επιμελητηρίου ήταν ο οικονομικός επόπτης κ. Ιωάν-
νης Παναγιωτίδης.

Υποβολή προτάσεων από 01/08/2011 έως 30/09/2011.

Η προκήρυξη αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων   για την 
πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής

κατάρτισης (ερευνητές-τεχνικοί) προκειμένου να υλοποιήσουν 
συγκεκριμένες προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευ-
νητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, 
όλων των κλάδων της οικονομίας και όλων των μεγεθών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την 

παρούσα πρόσκληση, με την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πε-
δίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτρο-
πής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας -De minimis.

Οι προτάσεις θα κατατάσσονται κατ’ επιλογή του/της υποβάλ-
λοντος/ουσας την πρόταση στις ακόλουθες  ευρείες επιστημονι-
κές περιοχές:

Α. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του 
Διαστήματος

Β. Επιστήμες της Ζωής
Γ. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Δ. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Ε. Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευ-

νητικές δραστηριότητες, από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της 
οικονομίας, σύμφωνα με τους όρους που παρουσιάζονται παρα-
κάτω. Επισημαίνεται ότι με τον όρο επιχείρηση νοούνται οι επιχει-

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στή-
ριξης επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network» σας ενημερώνει 
ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του  υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, θα αξιοποιη-
θεί το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, ύψους 200 εκ €, με 
ενισχύσεις έως 10.000 € σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις πανελ-
λαδικά. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν  θα 
είναι όσες: 

- λειτουργούν την τελευταία πενταετία,
- απασχολούν τουλάχιστον ένα (1) εργαζόμενο,
-  δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά 

την τελευταία 3ετία
- δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πρά-

σινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών - Αποθήκευσης, 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

-  διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση 
για εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν 
στα μέσα Ιουλίου με τον οδηγό του προγράμματος, οι αιτήσεις 
θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ενώ το σύστημα θα είναι 
ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Εντός του  2011 επίσης  θα διοχετευθούν οι πόροι, ύψους πε-
ρίπου 8 δις € για ιδιωτικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις παρα-
γωγικές, όχι εισαγωγικές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και 
εξωστρεφείς και ενσωματώνουν υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθούν επίσης σε κίνηση τα λεγό-
μενα «κεφάλαια υψηλού ρίσκου» για τη χρηματοδότηση στον 
τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο 
οποίος εμφανίζει εξαιρετικές προοπτικές για τη χώρα και διαθέτει 
περίπου 100.000 εργαζόμενους.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης κυρίου Άρη Γιαννακίδη, του βουλευτή 
Καβάλας κυρίου Δημητρίου Παπουτσή και του δημάρ-
χου Καβάλας κυρίου Κωστή Σιμιτσή διεξήχθησαν στην 
Καβάλα οι εργασίες της συγκέντρωσης – σύσκεψης των 
επιμελητηρίων απ΄ όλη τη χώρα (Ηλείας, Δράμας, Έβρου, 
Ευβοίας, Ημαθίας, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, 
Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης), η οποία πραγματοποιήθηκε 
με πρωτοβουλία του  επιμελητηρίου Καβάλας, την Πέμπτη 
14 Ιουλίου 2011.  Συγκεντρώθηκαν τα επιμελητήρια, των 
οποίων οι εταιρίες μέλη τους μέσω σειράς υπουργικών 
αποφάσεων έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των εγγυήσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να ρυθμίσουν υπό-
λοιπα οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα και να 
χρηματοδοτηθούν για νέα κεφάλαια κίνησης μονιμοτέρου 
χαρακτήρα.  

Κοινή διαπίστωση όλων των επιμελητηρίων, που συμ-
μετείχαν στην σύσκεψη, υπήρξε η πεποίθηση ότι, εάν 
δεν αναληφθούν άμεσα όλες οι αναγκαίες κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες, το σύνολο των ως άνω επιχειρήσεων θα 
βρεθούν αντιμέτωπες με την απόλυτη αδυναμία τους να 
εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, ενώ ένα 
μεγάλο μέρος από αυτές θα οδηγηθούν σε οριστικό κλεί-
σιμο.  Οι απευκταίες προαναφερόμενες εξελίξεις θα προ-
κύψουν διότι :

Είναι αδύνατον, υπό το κάθεστώς της τρέχουσας χρη-
ματοπιστωτικής κρίσης, να αποπληρωθούν δάνεια τακτής 
λήξης, σημαντικότατου ύψους, που προήλθαν από τη μα-
κροχρόνια ρύθμιση βραχυπρόθεσμων οφειλών, όταν: α) 
η οικονομία ακολουθεί και θα εξακολουθήσει να ακολου-
θεί φθίνουσα πορεία με άμεσες αρνητικές επιπτώσεις την 

μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας των 
επιχειρήσεων και την δημιουργία σοβαρότατου ύψους επι-
σφαλειών στην αγορά, β) το χρηματοοικονομικό κόστος 
ακολουθεί μία εξαιρετικά έντονη ανοδική πορεία και γ) 
υπάρχει μία συνειδητή άρνηση των πιστωτικών ιδρυμάτων 
να χρηματοδοτήσουν με νέα κεφάλαια τις επιχειρήσεις που 
έχουν εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια: πρώ-
τον διότι θεωρούν τα δάνεια αυτά εξασφαλισμένα και προ-
σπαθούν με την ελάχιστη ρευστότητα που διαθέτουν να 
διαχειίζονται τους «ανοικτούς» πιστωτικούς κινδύνους και 
δεύτερον το σύνολο του ενεργητικού των εταιριών αυτών, 
έχει δεσμευθεί για την διασφάλιση των εγγυημένων από το 
Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, κατά συνέπεια δεν απομένει 
επαρκές για την περαιτέρω χρηματοδότησή τους διασφα-
λιστικό περιθώριο.

Είναι ιδιαίτερα εύκολο, για τα πιστωτικά ιδρύματα, να επι-
τύχουν την άντληση άμεσης ρευστότητας μέσω των κατα-
πτώσεων των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η ύπαρξη της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου απο-
τελεί σοβαρότατο εμπόδιο στην εξυγίανση των επιχειρή-
σεων μέσω της αξιοποίησης των διατάξεων των νόμων 
εξυγίανσης, άρθρα 99 και 107 του Ν. 3588/2007, λόγω της 
απροθυμίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, που έχουν την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, να συμμετάσχουν στις 
συμφωνίες πιστωτών των προαναφερόμενων διατάξεων 
και της στάσης του Ελληνικού Δημοσίου να μην ασκεί τα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 
διατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 3458/2006. 

Συζητήθηκαν επίσης θέματα και προβλήματα των επι-
χειρήσεων όλης της χώρας που έχουν δανειοδοτηθεί μέσω 
ΤΕΜΠΜΕ, για την επιμήκυνση και αυτών των υποχρεώσε-

Σύσκεψη Επιμελητηρίων για τις ρυθμίσεις οφειλών
ων.

Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων εξελίξεων, 
αποφασίσθηκε να τεθούν ως άξονες συζήτησης – διεκδί-
κησης προς την κυβέρνηση:

- Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των εγ-
γυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών των επι-
χειρήσεων με ταυτόχρονη επιμήκυνση της περιόδου 
χάριτος.  Σαν χρόνος αποπληρωμής ζητείται να ορισθεί 
χρονικό διάστημα τριάντα ετών, εκ των οποίων το ήμισυ να 
ορισθεί ως περίοδος χάριτος.

- Η συγκράτηση του χρηματοοικονομικού κόστους 
και κάθε σχετικής επιβάρυνσης στο επίπεδο του 5%, με 
αναδρομική ισχύ από 01/01/2011.

- Η λήψη μέτρων για την διασφάλιση ομαλής πρό-
σβασης των επιχειρήσεων που έχουν οφειλές εγγυημένες 
από το Ελληνικό Δημόσιο στο πιστωτικό σύστημα.

- Η αποδέσμευση ενεργητικού των επιχειρήσεων 
μέσω μίας συνολικής επαναξιολόγησης – αναδιάρθρωσης, 
των συγκεκριμένων εγγυημένων δανείων, προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

- Η μη υπαγωγή στις διατάξεις για την ποινικοποίηση 
των οφειλετών του Ελληνικού Δημοσίου, των οφειλών 
που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων.

- Η ενεργή συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, στις 
διαδικασίες των νόμων εξυγίανσης, άρθρα 99 και 107, 
του Ν. 3588/2007, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37, του 
Ν. 3458/2006.  

Για τη συζήτηση – εξειδίκευση – προώθηση των αξόνων 
– στόχων ορίσθηκε τετραμελής επιτροπή από τους προέ-
δρους των Επιμελητηρίων, Ηλείας, Καβάλας, Εύβοιας και 
Κιλκίς.

Οι παρόντες, Περιφερειάρχης, βουλευτής και δήμαρχος, 
δήλωσαν ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια και τα αιτήμα-
τα των επιμελητηρίων.

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

ρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα.

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%, 
και εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De 
minimis) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, ενώ 
το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει 
την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση ισχύουν οι περιορισμοί και προϋποθέσεις του ανωτέρω 
κανονισμού. Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου 
σε τρίτους από οποιανδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτη-
σης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

Οι κατηγορίες και το ύψος των επιλέξιμων δαπανών ανά κατη-
γορία δαπάνης έχουν ως εξής:

Αμοιβές προσωπικού
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου το ερευ-

νητικό και τεχνικό προσωπικό θα συνδέεται με την επιχείρηση 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου).

Επιλέξιμη δαπάνη της Κατηγορίας Δαπανών 1 αποτελεί το 70% 
του μισθολογικού κόστους. Το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδι-
ωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται 
από ιδίους πόρους.

2) Έμμεσες Δαπάνες
Στο ποσό που προκύπτει από το σύνολο του μισθολογικού κό-

στους (όπως αυτό διαμορφώνεται βάση των παραπάνω ορίων 
αμοιβών) των νέων ερευνητών και τεχνικών μπορεί να προστεθεί 
ποσό έως 10% του (μισθολογικού) κόστους για έμμεσες δαπάνες 
που σχετίζονται με το έργο (π.χ. μετακινήσεις, συμμετοχή σε συ-
νέδρια, αναλώσιμα κλπ). 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης http://www.gsrt.gr.

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ενημερώνει
Όσοι εθελοντές αιμοδότες θέλουν να αιμοδοτήσουν 

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

Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων χρηματοδότησης 
στην ιστοσελίδα του Eπιμελητηρίου www.kcci.gr


