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H Έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2011» Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Απρόσμενα μεγάλη επιτυχία Όλο και περισσότεροι Ο νέος πρόεδρος υποσχέθηκε 
πραγματοποιήθηκε από 26-28 
Μαΐου 2011 στην Κομοτηνή.

για την ενίσχυση μικρών και πολύ 
μικρών επιχειρήσεων.

σημείωσε το απόγευμα του 
Σαββάτου 4 Μαΐου το αεροπορικό 
σόου.

επαγγελματίες, και όχι μόνο, 
γίνονται εθελοντές αιμοδότες.

ότι θα γίνει πράξη το Βιοτεχνικό 
Πάρκο.
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Γραφειοκρατία, ο εφιάλτης των επιχειρήσεων

Η κυβερνητική κοροϊδία για το 12%

Ημερίδα με θέμα «Γραφειοκρατία, ο 
εφιάλτης των επιχειρήσεων, τρόποι 
αντιμετώπισης», με εισηγητή το Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Λέαν-
δρο Ρακιντζή, διοργάνωσε το Επιμελητή-
ριο Καβάλας το απόγευμα της Δευτέρας 
23 Μαΐου στον κινηματογράφο Απόλλων. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας, επιθυμώ-
ντας να δώσει λύσεις στα μέλη του και ανα-
γνωρίζοντας ότι η γραφειοκρατία είναι ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, προσκά-
λεσε στην Καβάλα το Γενικό Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρο Ρακιντζή. 

Τον καλεσμένο ομιλητή Λέανδρο Ρακι-
ντζή,  πλαισίωναν οι Α’ και Β’ αντιπρόε-
δροι του Επιμελητηρίου, Λένα Γαρυφάλ-
λου και Μάρκος Δέμπας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Επιθεωρη-
τής Δημόσιας Διοίκησης έχει ως αποστο-

Από κάθε όριο έχει ξεφύγει πλέον η κο-
ροϊδία εις βάρος των επιχειρηματιών που 
μάταια εδώ και χρόνια αναμένουν την 
εκταμίευση της επιδότησης του 12%. Εν-
δεικτικό είναι το περιστατικό σύμφωνα με 
το οποίο πολιτικός παράγοντας της Περι-
φέρειας ΑΜΘ τηλεφώνησε περιχαρής στο 
Επιμελητήριο, προκειμένου να ανακοινώ-
σει ότι έφτασαν επιτέλους τα χρήματα. Ένα 
ποσό της τάξεως των 4.700.000 ευρώ εκ 
των οποίων το τμήμα του 1.500.000 θα 
καταβάλλονταν στις καβαλιώτικες  επιχει-
ρήσεις. Την είδηση μάλιστα επιβεβαίωσε 
και το τοπικό παράρτημα του ΟΑΕΔ. Ωστό-
σο την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι τα 

χρήματα επέστρεψαν και πάλι στην Αθήνα!
Υποτίθεται ότι από τα χρήματα που πη-

γαινοέρχονται μεταξύ Αθήνας και Περιφέ-
ρειας, θα εξοφλούνταν στις επιχειρήσεις 
οι οφειλές του β’ εξαμήνου 2007 και του α’ 
εξαμήνου 2008, ειδικά για τα επαγγέλμα-
τα που συμπεριλήφθηκαν στις διατάξεις. 
Επιπλέον, αναμένονταν ποσό της τάξεως 
των 20.000.000 ευρώ για όλες τις επιχει-
ρήσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ, ώστε να 
εξοφληθούν οι οφειλές για το β’ εξάμηνο 
του 2008. «Στροφή πάνω από τη Θάσο 
έκαναν τα χρήματα κι επέστρεψαν στην 
αφετηρία», ανέφεραν στη διάρκεια της 
μηνιαίας συνεδριάσεως τα μέλη της διοίκη-

σης του Επιμελητηρίου, χωρίς να ξέρουν 
εάν θα πρέπει να γελάσουν ή να κλάψουν 
με την κοροϊδία και τον εμπαιγμό του κρά-
τους. 

Οι επιχειρηματίες έχουν χάσει πια την 
εμπιστοσύνη τους κι άρχισαν να εξετάζουν 
μέτρα πίεσης κι αντιδράσεις που περιλαμ-
βάνουν διάφορα ενδεχόμενα. Στη διάρκεια 
της συνεδριάσεως που πραγματοποίησε 
η διοίκηση, ακούστηκαν προτάσεις περί 
ομαδικών παραιτήσεων του διοικητικού 
συμβουλίου, περί μαζικών αγωγών εναντί-
ον του ΟΑΕΔ, περί τιμολόγησης της επιδό-
τησης κι έκδοσης διαταγών πληρωμής, μή-
πως και οι κινητοποιήσεις ταρακουνήσουν 
την κρατική μηχανή που οδηγεί τον επιχει-
ρηματικό κόσμο στον αφανισμό.

Δημόσια Διαβούλευση 
για τη διεθνοποίηση 
των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων

«National SME Envoy»

Προκήρυξη 
προγράμματος «Αριστεία»

«ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Αλλαγές  χωρίς  χρήματα

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

Τον λόγο πλέον έχουν οι «πελάτες»
Ημερίδα με θέμα «Κρίση, επικοινωνία 

και ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη 
στον τουρισμό» διοργάνωσε το Επιμε-
λητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise 
Europe Network, σε συνεργασία με το 
Δήμο Θάσου, και εισηγητή τον κ. Χαράλα-
μπο  Ζιώγα - Επικοινωνιολόγο, την Κυρια-
κή 15 Μαΐου 2011 και ώρα 10:00 π.μ. στο 
Λιμένα της Θάσου. Την εκδήλωση προ-
λόγισαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Καβάλας κ. Άγγελος Τσατσούλης και ο 
Δήμαρχος Θάσου κ. Κώστας Χατζηεμμα-

λή τη διασφάλιση της εύρυθμης και απο-
τελεσματικής λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολό-
γηση του έργου του Σώματος Επιθεωρητών 
- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλων 

νουήλ. Στην εισήγησή του ο επικοινωνιο-
λόγος αναφέρθηκε στη βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης του «πελάτη» στις τουριστικές 
επιχειρήσεις. Ως εξειδικευμένος στον τομέα 
του τουρισμού, ο κ. Ζιώγας ανέλυσε την 
ανάγκη για υιοθέτηση ενός νέου τρόπου 
«αντιμετώπισης των πελατών» από τους 
επαγγελματίες του τουρισμού τονίζοντας 
πως «όλα είναι θέμα εξυπηρέτησης, η 
καλή συμπεριφορά δεν κοστίζει, θα πρέ-
πει να μένουν όλοι οι πελάτες ενθουσια-
σμένοι και όχι απλά ευχαριστημένοι».

των ιδιαίτερων Σωμάτων και Υπηρεσιών 
Επιθεώρησης και Ελέγχου της δημόσιας 
διοίκησης, καθώς και τον εντοπισμό φαι-
νομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.

Σεπτεμβρίου
23-28

10 % ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 65 302 ΚΑΒΑΛΑ. 
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Ημερίδα για το πρόγραμμα JEREMIE

Εθιμοτυπική επίσκεψη του 
πρέσβη του Μαυροβουνίου

INSULEUR- ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 20112

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για ενημέρωση 
των μελών του Επιμελητηρίου, σας αποστέλλουμε 
την παρούσα επιστολή για να σας γνωστοποιήσουμε 
την έναρξη λειτουργίας του Ελληνορωσικού κέντρου 
«Ερμής» στη Μόσχα, που σκοπό έχει την παρουσίαση 
Ελληνικών προϊόντων σε υποψήφιους πελάτες  με 
στόχο την ανάπτυξη & διεύρυνση των εμπορικών δρα-
στηριοτήτων μεταξύ Ελλάδος & Ρωσίας. 

Η συμμετοχή της εταιρίας σας, θα καταστεί χρήσιμο 
εργαλείο ανάπτυξης εξωστρέφειας, προβολής και ταυ-
τόχρονα ένα μέσο ενίσχυσης των πωλήσεών σας, και σ’ 
αυτή την προσπάθεια έχετε αρωγό το Επιμελητήριο.

Το κόστος συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 
2.500€ ετησίως, μπορεί να επιδοτηθεί και μέσω του 
προγράμματος «Εξωστρέφεια- ανταγωνιστικότητα 
επιχειρήσεων».

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Γεράκη Γιώτα, 
τηλ. 2310 566767  ή στο e-mail:geraki@grruc.com, 
για να ενημερωθείτε σχετικά με το εκθεσιακό κέντρο 
και τη λειτουργία του. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνδρο-
μή σας.

Το Επιμελητήριο Καβάλας μέλος του Enterprise 
Europe Network σε συνεργασία με την Alpha Bank, πραγ-
ματοποίησαν στις 23 Μαΐου 2011, ημερίδα με θέμα:

«Πρόγραμμα JEREMIE» - Συγχρηματοδοτούμενα 
δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της 
τραπέζης για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Tον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η 
Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κα Λένα Γαρυφάλ-
λου.   

 Το πρόγραμμα JEREMIE είναι ο συγχρηματοδοτικός 
μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για 
την προώθηση νέων μορφών στηρίξεως και τονώσεως της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ενώ το πρόγραμμα JEREMIE I είναι το πρώτο που προ-
βλέπει την από κοινού και ισομερώς με το ΕΣΠΑ – Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως, χρηματο-
δότηση από την Alpha Bank νεοσύστατων (έως τρία έτη 
λειτουργίας) ελληνικών Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων με το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ. 

Για τα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων έως  100.000 ευρώ, δικαιούχοι 
του προγράμματος είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επι-
χειρήσεις, όλων των οικονομικών κλάδων (πλην εξαιρέ-
σεων) και κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 
Α.Ε.) και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως είναι 
31/12/2012 ή μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων. 

Ο σκοπός του δανείου αφορά σε:
• Επενδυτικά σχέδια αποκτήσεως ή/και δημιουργί-

ας πάγιων (υλικών & άυλων) περιουσιακών στοιχείων 
(αγορά επαγγελματικής στέγης, απόκτηση  επαγγελματι-

Ο Πρέσβης του Μαυροβουνίου στην Αθήνα, κ. Ίβο 
Αρμένκο πραγματοποίησε επίσκεψη στο Επιμελητήριο 
Καβάλας όπου έγινε δεκτός από τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. 
Μάρκο Δέμπα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή 
πληροφοριών για θέματα εμπορικού, επενδυτικού και του-
ριστικού ενδιαφέροντος. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Α΄ 
Γραμματέας της Πρεσβείας του Μαυροβουνίου κα. Ιέλα 
Βούλετιτς και στελέχη του Επιμελητηρίου Καβάλας.  

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Άγγε-
λος Τσατσούλης, συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δικτύ-
ου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Insuleur), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ευρω-
παϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στις Βρυξέλ-
λες, στις 27 Μαΐου 2011.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στις συνεδριά-
σεις, ήταν η έγκριση του απολογισμού 2010 και οι δράσεις 
άσκησης πίεσης του Δικτύου Insuleur κατά το 1ο εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους, οι οποίες είχαν ως επίκεντρο την περι-
φερειακή πολιτική, το μέλλον της εδαφικής συνοχής και την 
αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις με περιφερειακό στόχο.

Συζητήθηκε επίσης ιδιαιτέρως και η πρόοδος του ευρω-
παϊκού προγράμματος Euroislands στα πλαίσια του EPSON 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την Εδαφική Ανά-
πτυξη και συνοχή).

H 20η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «ΘΡΑΚΗ 2011» 
πραγματοποιήθηκε από 26-28 Μαΐου 2011 στο Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
στην Κομοτηνή και την εγκαινίασε ο Υφυπουργός Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης - Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής, 
την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011.

Στην τελετή εγκαινίων το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε 
από τους,  Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Λένα Γαρυφάλλου και Β΄ 
Αντιπρόεδρο κ. Μάρκο Δέμπα. 

Στα πλαίσια της έκθεσης ο κ. Πεταλωτής  τόνισε ότι «Η 
Έκθεση Θράκη 2011»,  αποδεικνύει ότι σε δύσκολες επο-
χές για τον τόπο μας, οι εγχώριες δυνάμεις έχουν δύναμη, 

ιδέες και ελκυστικές προτάσεις. Στη φετινή διοργάνωση 
συμμετείχαν 120 εκθέτες έναντι των 100 της περσινής 
διοργάνωσης και κάλυψε 1.600 τ.μ. στεγασμένου εκθε-
σιακού χώρου και 300 τ.μ. υπαίθριου, επιπλέον σε χώρο 
400 τ.μ. διοργανώθηκε θεματικό σαλόνι αφιερωμένο στην 

Ελληνορωσικό Κέντρο – Ερμής  
 Παρουσίαση Ελληνικών προϊόντων 

στη Μόσχα

-AΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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Πέμπτη -  
Σάββατο - Κυριακή : 11.00 - 22.00 

  Παρασκευή : 17.00 - 22.00

26 -29 Μαϊου
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κομοτηνή
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«Πράσινη Ενέργεια και την Ενεργειακή Θωράκιση Κτι-
ρίων» όπου εγκαταστάθηκαν 17 επιχειρήσεις με συναφή 
αντικείμενα. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης δημιουργήθηκαν προο-
πτικές και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας με-
ταξύ των επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα στελέχη του 
Επιμελητηρίου. 

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έκθεση με εκπρο-
σώπους τους, ήταν οι παρακάτω:

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ  
«ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ» - ΦΕΛΛΑΧΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΑΦΟΙ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ - «MR. IATRO»
ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ
Β. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΒΕΕ - «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΡΒΑΛΗ» 
ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ 
ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΕ
«ΚΑΡΒΑΛΙΑ» - «CHOCOLIVE» ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ 
  Γ. ΘΩΜΑΪΔΗ 
«ΚΕΛΑΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟ» - ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ-ΤΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΟΕ 
«ΚΤΗΜΑ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗ» - Β. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΘΑΣΟΥ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ - «ΟΙΝΟΠΟΙΪΟ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ»
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΑΕ – ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ –  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 
ΒΙΕΜΕΚ ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜΜ. - ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. 

κού εξοπλισμού κλπ)  
• Αναπτυξιακές ανάγκες για την αύξηση της παραγω-

γικότητας και αποδοτικότητας της επιχειρήσεως (αγορά 
πρώτων υλών, αγαθών, υπηρεσιών κλπ). 

Εξαιρείται το εργασιακό κόστος (μισθοί, ημερομίσθια), 
ενοίκια και λοιπό λειτουργικό κόστος. Το ύψος του δανείου 
ανέρχεται έως 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, σωρευτικά. 
Προβλέπεται προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο, το οποίο 
δεν υπερβαίνει το 3,95% ετησίως. 

Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από 
την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, 
προσκομίζονται επιπλέον τα  απαραίτητα δικαιολογητικά 
για την υποβολή  αιτήσεως στο JEREMIE.



Ενθουσίασε το φαντασμαγορικό Airshow 2011

Άλλαξε η διοίκηση του Βιοτεχνικού Πάρκου

Συνάντηση Προέδρου Δ.Σ.Κ. με Δ.Ε. του Επιμελητηρίου
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Απρόσμενα μεγάλη επιτυχία σημείωσε το απόγευμα 
του Σαββάτου 4 Ιουνίου το αεροπορικό σόου Kavala 
Airshow 2011. Χιλιάδες άνθρωποι από την Καβάλα και 
την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας παρακολού-
θησαν το διάρκειας δύο περίπου ωρών φαντασμαγορικό 
θέαμα. Ξεχώρισαν τα σμήνη επιδείξεων των Ιταλών πιλό-
των που πέταξαν πολύ χαμηλά, γέμισαν τον ουρανό με 
χρωματιστούς καπνούς ενώ χρησιμοποίησαν ακόμη και 
πυροτεχνήματα. Οι διοργανωτές υπόσχονται ότι το σόου 
θα γίνει τοπικός θεσμός κι ότι θα επαναληφθεί του χρόνου 
ακόμη καλύτερο. Η συμμετοχή των πολιτών που κατέκλυ-
σε όλο το κεντρικό λιμάνι ήταν τεράστια, ενώ μαζί με πολ-
λούς επισκέπτες που ήρθαν στην πόλη για αυτόν τον λόγο, 
τόνωσαν την εμπορική κίνηση.

Το συνολικό κόστος ανήλθε περίπου στις 56.000 ευρώ, 
ενώ μερίδιο στη χρηματοδότηση είχαν η περιφέρεια 
ΑΜΘ, ο δήμος Καβάλας, το Επιμελητήριο Καβάλας, η 
Egnatia Aviation, η εταιρεία Diamond που κατασκευάζει 
αεροσκάφη και προμηθεύει την παραπάνω σχολή πιλότων, 
καθώς και το περιοδικό πανελλήνιας κυκλοφορίας αεροπο-
ρικών θεμάτων «REMOVE BEFORE FLIGHT». 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας ευχαριστεί 
τα μέλη του φορέα από τον κλάδο «Τρόφιμα/Ποτά» που 
συνεισέφεραν στην πρωτοβουλία με δείγματα τοπικών 
προϊόντων που  διανεμήθηκαν σαν δώρα στους φιλοξε-
νούμενους από το εξωτερικό και από άλλους νομούς της 
χώρας.  Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στις εξής εταιρίες 
που πρόσφεραν τα προϊόντα τους και συμμετέχουν ενερ-
γά σε όλες τις δράσεις προβολής του Επιμελητηρίου μας:  
ΑΦΟΙ. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ – προϊόντα ζύμης «MR. IATRO»,  
ΑΦΟΙ. ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. – τουρσιά «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΗ»,  
B. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑBEΕ – «Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΡΒΑΛΗ», ΒΙΚΕΛΙ-

Oμαλά και απολύτως ήρεμα άλλαξε το απόγευμα της 
Τρίτης 31 Μαΐου η σύνθεση του διοικητικού συμβουλί-
ου της ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΕ. Όσο για τις σημαντικές εξελίξεις, αυτές 
αναμένονταν τις επόμενες ημέρες που θα ακολουθούσαν 
τη γενική συνέλευση. Το νέο πρόεδρο Μάκη Παπαδό-
πουλο θα πλαισιώνουν στο διοικητικό συμβούλιο ο Δή-
μαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής στη θέση του Α’ αντι-
προέδρου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας 
Άγγελος Τσατσούλης στη θέση του Β’ αντιπροέδρου και 
οι περιφερειακοί σύμβουλοι Γιώργος Γερομάρκος και 
Αναστάσιος Τσαλδαρίδης, ως απλά μέλη. 

Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο και το κόστος 
της εξυγίανσης του εδάφους στα 24 οικόπεδα αναμένονται 
σε συνεδρίαση της νέας διοίκησης, παρουσία των οικοπε-
δούχων. Τα δεδομένα δεν φαίνεται να αλλάζουν ως προς 
το κόστος. Ο πρόεδρος της εταιρείας Μάκης Παπαδό-
πουλος, μιλώντας για το κόστος ανά οικόπεδο, το υπολό-

Συναντήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαΐου 
στο Επιμελητήριο της Καβάλας τα μέλη της διοικητικής 
επιτροπής και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 
Καβάλας. Θέμα της συζήτησης ήταν η γνωστή εκκρεμότη-
τα της επιδότησης εργασίας 12%. Το Επιμελητήριο ζήτησε 
την συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου προκειμένου 
όσοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης εργασίας και παραμέ-
νουν απλήρωτοι, να πιέσουν το κράτος δια της δικαστικής 
οδού. Στο ίδιο πλαίσιο υπήρξε και πρόσφατη απόφαση της 
διοίκησης του Επιμελητηρίου. 

Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως που πραγματοποιή-
θηκε, συμφωνήθηκε να συνταχθεί και να αποσταλεί εξώδι-
κο στα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ της Αθήνας, στο οποίο 
θα υπογράφουν όλοι οι δικαιούχοι του 12%. Ταυτόχρονα 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημά-
των του Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διευ-
κόλυνση των πολιτών που υποβάλλουν δήλωση φόρου 
εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω λογιστή, έθεσε 
σε λειτουργία από, Τετάρτη 8 Ιουνίου, έναν νέο απλό 
τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φορολογου-
μένων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο TAXISnet.

Η διαδικασία αυτή καταργεί την ανάγκη ο φορολο-
γούμενος να μεταβεί στη ΔΟΥ για να αποκτήσει κλει-
δάριθμο και να πιστοποιήσει συγκεκριμένο λογιστή για 
την υποβολή της. Αντί αυτής της διαδικασίας, ο φορο-
λογούμενος αρκεί να δώσει στο λογιστή – φοροτεχνικό 
με τον οποίο συνεργάζεται τρία απλά στοιχεία που βοη-
θούν την ταυτοποίησή του στο TAXISnet.

Συγκεκριμένα, ένας εξουσιοδοτημένος λογιστής – 
φοροτεχνικός μπορεί να υποβάλλει με τους δικούς του 
κωδικούς πρόσβασης δήλωση φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων για λογαριασμό τρίτου ο οποίος δεν 
είναι εγγεγραμμένος στο TAXISnet.  

Στην περίπτωση αυτή  κατά την είσοδο στην εφαρμο-
γή o λογιστής – φοροτεχνικός θα εισάγει τα εξής στοι-
χεία του υπόχρεου: α) τον Α.Φ.Μ. του, β) τον αριθμό 
ταυτότητας ή διαβατηρίου του, όπως αυτός εμφανίζε-
ται στο μητρώο TAXIS και γ) τον αριθμό ειδοποίησης 
τού περσινού του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου 
εισοδήματος (του οικονομικού έτους 2010). Η είσοδος 
στην εφαρμογή υποβολής επιτρέπεται μόνο όταν όλα 
τα στοιχεία εισόδου είναι αθροιστικά ορθά.

Η δήλωση οριστικοποιείται από τον ίδιο λογιστή – 
φοροτεχνικό που την έχει αρχικά διαχειριστεί. Ο λογι-
στής – φοροτεχνικός οφείλει να διατηρήσει στο αρχείο 
του αντίγραφο της δήλωσης με υπογραφή του πελάτη 
του, προς δική του εξασφάλιση και απόδειξη της ανάθε-
σης σ΄ αυτόν της υποβολής δήλωσης.  

Ο λογιστής – φοροτεχνικός μπορεί να έχει πρόσβα-
ση στη δήλωση του τρέχοντος έτους που υπέβαλλε 
οριστικά (για την εκτύπωση αντιγράφων αυτής, του 
εκκαθαριστικού σημειώματος και των συνυποβαλλόμε-
νων εντύπων) μέχρι και 15 ημέρες μετά την τελευταία 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 
δηλώσεων εισοδήματος 2011.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 
3842/2010 η υποβολή δηλώσεων από εξουσιοδοτη-
μένους λογιστές γίνεται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό 
τρόπο.  Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί ηλε-
κτρονικά ενάμισι εκατομμύριο δηλώσεις.

ΔΗΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΑΒΕΕ «ΜΙΚΡΟΣ ΜΥΛΟΣ», ΕΝΩΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ,   «ΚΑΡΒΑΛΙΑ» - 
ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ ΘΩΜΑΪΔΗ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟ-
ΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΑΣΟΥ, ελιές και ελαιόλαδο 
«ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΘΑΣΟΥ» – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΧΡΥ-
ΣΑΝΙΔΗΣ ΑΕ – μαρμελάδες / γλυκά κουταλιού «ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΗΣ» και τουρσιά «ROYAL» ΑΦΟΙ. ΤΣΑΤΣΟΥ-
ΛΗ Α.Ε., με τοπικά κρασιά οι εταιρίες «ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 
ΣΑΒΒΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΗ», «ΚΕΛΑΡΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟ», «ΚΤΗΜΑ 
ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ», «ΚΤΗΜΑ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ», «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΛΑΛΙΚΟΣ», «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ», «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ» και τα 
ούζα και ποτά «ΕΝ.ΠΟ.ΚΑ» και «ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ». Ιδιαίτερα 
η  εταιρία Π. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΕ προσέφερε 250 συσκευασίες 
κουραμπιέδων Ν. Καρβάλης, Καβάλας για το «AIRSHOW».  

Η προβολή του νομού μας απαιτεί συλλογική προσπά-
θεια, και τα μέλη του Επιμελητηρίου, διαχρονικά ακόμη 
και σε δύσκολους καιρούς,  στέκονται αρωγοί  σε όλες τις 
προσπάθειες των συλλογικών φορέων.  

Τους ευχαριστούμε θερμά.

Ανακοίνωση Υπουργείου 
Οικονομικών

Αλλαγές  χωρίς  χρήματα
Είναι πολύ δύσκολο πλέον, σαν κράτος, να φτιάξουμε έναν 

δρόμο, ένα λιμάνι, μία μαρίνα, ένα τούνελ, μία αερογέφυρα.
 Είναι πολύ δύσκολο επίσης το κράτος να είναι συνεπής 

στις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες.
Το καταλαβαίνουμε όλοι από τον μικρό έως  τον μεγάλο.  

Λεφτά δεν υπάρχουν στα κρατικά ταμεία. Και ότι χρήμα μοι-
ράζεται προέρχεται από δανεικά χρήματα. Όλοι  το ξέρουμε. 
Όλοι  το έχουμε αποδεχθεί. Ζούμε με δάνεια.

 Αυτό όμως που δεν μπορούμε με τίποτα να αποδεχθούμε 
ως πολίτες μίας ευνομούμενης πολιτείας είναι η αδιαφορία, 
η ειρωνεία, ο εμπαιγμός , η κακή συμπεριφορά, η απαξίωση 
των εκπροσώπων του κράτους απέναντι στους πολίτες. 

Αυτό μπορεί και πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. 
Δεν πάει άλλο. Θα έχουμε, τολμώ να πω, στο άμεσο μέλλον 
αντιδράσεις από τους πολίτες  με ότι αυτό συνεπάγεται. Σή-
μερα δεν τολμούν να κάνουν την βόλτα τους οι πολιτευτές 
μας. Αύριο, εάν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα μπορούν να κυκλο-
φορούν και όσοι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εκπροσω-
πούν το κράτος.

 Αγαπητοί κύριοι αλλάξτε την συμπεριφορά σας απέναντι 
στους πολίτες. Δώστε την προσοχή σας στα προβλήματα 
που μπορείτε να λύσετε άμεσα και γρήγορα. Σταματήστε 
τις ουρές στα γκισέ όλων των υπηρεσιών του κράτους. Ξε-
κινήστε, η κάθε υπηρεσία από μόνη της, να βρείτε τρόπους. 
Μην περιμένετε να σας οργανώσουν από ψηλά όπως πολλές 
φορές απαντάτε. Το «μάννα εξ’ ουρανού» μας τελείωσε. 
Αυτοοργανωθείτε. Πάρτε την κατάσταση στα χέρια σας. Πα-
ραδειγματιστείτε από υπηρεσίες που δουλεύουν ικανοποιη-
τικά(ΟΑΕΔ)  και  όχι από υπηρεσίες(ΤΕΒΕ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ) 
που σαν σκοπό καθημερινά  έχουν μόνο την ταλαιπωρία των 
πολιτών. Κάποια στιγμή πρέπει η άποψη της μειοψηφίας των 
υπαλλήλων που θέλουν να εξυπηρετούν τους πολίτες άμεσα 
και γρήγορα θα πρέπει να γίνει η κυρίαρχη άποψη και θέση 
των πολλών. 

Εκπρόσωποι του κράτους:  αλλάξτε ρότα πριν είναι πολύ 
αργά για όλους μας. 

www.grafiokratia.com

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

γισε σε ποσό από 30.000 έως 35.000 ευρώ. Αναφέρθηκε 
επίσης και σε ενδεχόμενο ανάπτυξης άλλων εναλλακτικών 
χρήσεων.

Στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης πάντως δε συζητή-
θηκαν καθόλου παρόμοια θέματα. Ο μεν πρόεδρος υπο-
σχέθηκε να εκδηλωθεί προσπάθεια ώστε να γίνει πράξη το 
Βιοτεχνικό Πάρκο, το δε μέλος της διοίκησης Γιώργος 
Γερομάρκος άφησε να εννοηθεί ότι για τα όσα συνέβησαν 
στο παρελθόν θα υπάρξει περισσότερη έρευνα. 

Στο περιθώριο της ίδιας διαδικασίας παρουσιάστηκαν 
ανεπίσημα δύο μελέτες του έτους 2007, όπου υπήρχαν σα-
φείς προειδοποιήσεις για όλα όσα πρόσφατα ανακαλύφθη-
καν. Το πρωί της ίδιας ημέρας τις εγκαταστάσεις του Βιο-
τεχνικού Πάρκου είχε επισκεφθεί και ο Περιφερειάρχης 
ΑΜΘ Άρης Γιαννακίδης.

συμφωνήθηκε να συνταχθεί αναλυτικός κατάλογος όπου 
θα αναφέρονται όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες 
της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, που δικαιούνται 
την επιδότηση του κόστους εργασίας, όπως επίσης και τα 
ακριβή ποσά που τους χωστά το κράτος. 

Από τη γενόμενη συζήτηση προέκυψε και η δυνατότητα 
κατάθεσης αγωγής. Αυτή όμως θα πρέπει να γίνει χωριστά 
από κάθε επαγγελματία και όχι ομαδικά. Με όλες αυτές τις 
κινήσεις το Επιμελητήριο προσπαθεί να πιέσει ακόμη πε-
ρισσότερο την πολιτεία ώστε η καταβολή του 12% να γίνει 
όσο το δυνατό γρηγορότερα. Όπως είναι γνωστό οφείλεται 
σχεδόν σε όλες τις τοπικές επιχειρήσεις το 12% του δεύτε-
ρου 6μήνου του 2008 αλλά και όλο το 2009.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

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

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

Μας τίμησαν δε με την παρουσία τους, δείχνοντας την 
ευαισθησία τους, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γρανάς Αρ-
χέλαος, ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζηαναστασίου Τάσος, 
και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Ελλάδος κ. Μαρκόπουλος 
Θόδωρος (έγινε και αιμοδότης μας).



4 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Ιδιοκτησία:
Επιμελητήριο Καβάλας

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

Επιμέλεια Εντύπου:
Αντώνης Καραγιαννίδης

Δημιουργικό/Σελιδοποιήση:
Δημήτρης Βογιατζής

Εκτύπωση:
Κότσανος Γεώργιος

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 222212, Fax: 2510 835946

info@chamberofkavala.gr

www.chamberofkavala.gr

www.kcci.gr

Στην ιστοσελίδα της ΓΔ Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας έχει 
δημοσιευτεί πρόσκληση συμμετοχής σε δημόσια διαβού-
λευση με τίτλο «Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος» 
- Μία νέα εταιρική σχέση για να βοηθήσουμε τις ΜΜΕ 
να αξιοποιήσουν τις παγκόσμιες ευκαιρίες» και στόχο 
την κατάθεση ιδεών για μια ολοκληρωμένη πολιτική συν-
δρομής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που θέλουν να 
διεθνοποιηθούν. Στη διαβούλευση μπορούν να συμμετά-
σχουν αποστέλλοντας γραπτή συνεισφορά, φορείς δια-
μόρφωσης πολιτικής, επιχειρηματικές ενώσεις και επιμε-
λητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 12 Ιουλίου 2011 και 
όλες οι σχετικές πληροφορίες, το έγγραφο θέσεων και οι 
ερωτήσεις που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τις 
γραπτές συνεισφορές βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / e n t e r p r i s e / p o l i c i e s /
i nte r n at i o n a l / l i s te n i n g - s t a ke h o l d e r s / p u b l i c -
consultation-sme-support/index_en.htm#h2-2

O αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio 
Tajani, εγκαινίασε ένα νέο δίκτυο «απεσταλμένων» των 
κρατών - μελών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις κατά τη 
διάσκεψη σχετικά με την νομοθετική πράξη για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (Small  Business Act - SBA) με θέμα 
«Κινητοποίηση των ΜΜΕ για το μέλλον της Ευρώπης», 
η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη.

Καθώς οι ΜΜΕ επηρεάζονται από πολιτικές που σχεδι-
άζονται από διαφορετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, από 
φορολογικές έως οικονομικές, και από ρυθμιστικές έως 
εκπαιδευτικές, οι απεσταλμένοι για τις ΜΜΕ πρέπει να βο-
ηθήσουν τις μικρές επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στις 
βασικές τους εργασίες για να αγωνιστούν και να δημιουρ-
γήσουν θέσεις εργασίες.

Ο κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την 
επιχειρηματικότητα, δήλωσε τα εξής: «Οι νέοι απεσταλ-
μένοι για τις ΜΜΕ θα διασφαλίζουν ότι οι διοικήσεις 
δίνουν προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ΜΜΕ  για 
κάθε νέο νόμο ή κανονισμό. Βασίζομαι στις νέες κυρίες 
και τους κύριους ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουμε να δημι-
ουργήσουμε από κοινού ένα οικοσύστημα που θα είναι 
κατάλληλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο 
θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν τη δυναμική και τις 
δυνατότητές τους για τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
και ανάπτυξης. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις στην Ευ-
ρώπη, σκεφτόμαστε πρώτα σε μικρή κλίμακα αλλά επι-
διώκουμε ΜΕΓΑΛΟΥΣ στόχους.»

Η νομοθετική πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(SBA) αποτελεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις ΜΜΕ, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη 
πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις  και ενθαρρύνει τα άτομα 
να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. 

Η SBA έχει ήδη συμβάλει στη μείωση των κανονιστικών 
ρυθμίσεων και έχει παράσχει έως σήμερα χρηματοδότηση 
σε περισσότερες από 110.000 ΜΜΕ ενώ προβλέπεται ότι, 
έως το 2012, 200.000 ΜΜΕ θα ωφεληθούν από τις ειδικές 
για τις ΜΜΕ τραπεζικές εγγυήσεις δανείων και από προ-
γράμματα κεφαλαίων υψηλού κινδύνου•

Τα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οι-
κονομίας και κοινωνίας, καθώς αντιστοιχούν στο 98% των 
επιχειρήσεων. 

Για την Ελλάδα «SME Envoy» είναι ο κ. Διονύσιος Τσα-
γκρής, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουρ-
γείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας.

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-

business-act/sme-envoy/national-sme-envoys/index_
en.htm 

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

«National SME Envoy»: οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αποκτούν έναν συνήγορο σε 
κάθε κράτος μέλος της ΕΕ

Προκήρυξη προγράμματος «Αριστεία»

Επιχειρηματικότητα των Νέων στο νέο 
Επενδυτικό Νόμο: Από 1η Ιουλίου η 
υποβολή των επενδυτικών σχεδίων

H  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), 
ύστερα από εισήγηση και συντονισμό του Εθνικού Συμ-
βουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, σχεδίασε και προκη-
ρύσσει το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», προϋπολογισμού 60 
εκ. ευρώ.  Προθεσμία υποβολής είναι η 1η Σεπτεμβρίου 
2011.

Σκοπός του προγράμματος είναι η άμεση ενίσχυση και 
υποστήριξη των άριστων επιστημονικών προσπαθειών 
στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνη-
τικών πεδίων, καθώς και η ενίσχυση της έρευνας που ανα-
λαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή  (investigator 
driven research).  Επιπλέον, η «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» επιδιώκει την 
επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα 
δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της 
έρευνας στην οποία εμπίπτει η πρόταση.

Η δράση «Αριστεία» θα υλοποιηθεί από τη ΓΓΕΤ (Δικαι-
ούχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευ-
ση και Διά Βίου Μάθηση») και θα συγχρηματοδοτηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβο-
λή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων 
εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι  μπο-
ρούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης 
Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματεί-
ας Έρευνας και Τεχνολογίας και στην αντίστοιχη  ιστοσε-
λίδα: www.gsrt.gr. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής 
έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/
minedu/aristeia/

Τίθεται σε ισχύ το σχετικό Ειδικό Καθεστώς στο πλαίσιο 
του νέου Επενδυτικού Νόμου για την ενίσχυση της Επιχει-
ρηματικότητας των Νέων. Η περίοδος υποβολής επενδυτι-
κών σχεδίων  ξεκινά την 1 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 
31 Αυγούστου 2011. 

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

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

Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργά-
νωση και λειτουργία της επιχείρησης. Δηλαδή από τις αμοι-
βές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υπο-
στήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση 
με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι τους τόκους εξω-
τερικής χρηματοδότησης και δαπάνες για ενέργεια, ύδρευ-
ση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και 
φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως δημοτικά τέλη κ.λπ. Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται 
και η ενίσχυση δαπανών για μισθοδοσία.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες, καθώς και το πλήρες πλαί-
σιο λειτουργίας του νέου επενδυτικού νόμου, έχουν αναρ-
τηθεί στις ιστοσελίδες: www.startupgreece.gov.gr, www.
mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr  

O Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ‘‘Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότη-
τα’’(ΕΠΑΝΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επεν-
δυτές ότι, στο πλαίσιο του  του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ, η Γενική  
Γραμματεία  Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΝ προχώρησε στην προ-
κήρυξη του προγράμματος «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Το Πρόγραμμα «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό-
τητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 
και αποσκοπεί στην δημιουργία, ενθάρρυνση και την ενί-
σχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής 
και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της 
χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και  περιβαλλοντι-
κή ευαισθησία. 

 Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρό-
ταση: 

Α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου.
Β) Νεοσύστατες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Γ) Υφιστάμενες (νέες) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται 

σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της 
επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία 
εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους 
για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην 
περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί 
όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον 
Οδηγό Προγράμματος.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ετήσια βάση 
και σε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής. Για τον πρώτο χρό-
νο (κύκλο) υποβολής οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 15-
07-2011 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 30-09-
2011 ώρα 14:00, μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), 
www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis στην οποία 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέρχονται και μέσω συνδέ-
σμων άλλων ιστοτόπων / ιστοσελίδων όπως αυτές αναλυτι-
κά αναφέρονται στον οδηγό του Προγράμματος 

Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν 
θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων 
των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης 
της ηλεκτρονικής υποβολής. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υπο-
ψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε 
έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) 
ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, σε ένα από τους 
Εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της 
επένδυσης καθώς και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά Ιδρύ-
ματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώ-
θηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει:

• Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να 
ολοκληρωθεί πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων.

• Να έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φα-
κέλου υποψηφιότητας, μέσα στα χρονικά περιθώρια που 
ορίζονται.

Το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρό-
σκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους 
παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν. (www.ypoian.
gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ 
www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.
gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.
gr).

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΕΦΕ-
ΠΑΕ στο τηλέφωνο 210-6985210 και τους εταίρους του (για 
την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ 
τηλ. 25310 35916, Καβάλα 2510 222212, εσωτ.6, κα Στ. 
Γκαϊντατζή-Επιμελητήριο Καβάλας) και το γραφείο πλη-
ροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300.                                            

 
 

«ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Δημόσια Διαβούλευση για τη διεθνοποίηση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


