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Την 10η αιμοδοσία πραγματοποιεί 
ο Σύλλογος του Επιμελητηρίου

Επιστολή προς τον Υπουργό Διήμερη επίσκεψη στην Η προβολή της Καβάλας μέσω Αίτημα γνωστής εταιρείας που Στόχος της διοργάνωσης είναι η 

Συνεχίζει την πετυχημένη πορεία του ο 
Σύλλογος Αιμοδοτών του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας. Έως τώρα έχει πραγματοποι-
ήσει 9 συνολικά αιμοδοσίες όλες με πολύ 
καλά αποτελέσματα. Έχει καλύψει ένα κενό 
που υπήρχε με απόλυτη επιτυχία. Όπως μας 
είπε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αντώνης 
Καραγιαννίδης «ο στόχος έχει μπει πάλι 
πολύ ψηλά για τον λόγο ότι είναι σημαδια-
κή και σημαντική η φετινή αιμοδοσία. Από 
τη μία συμπληρώνουμε 10 αιμοδοσίες και 
από την άλλη πρέπει να αποδείξουμε ότι 
δεν ήταν τυχαία καλή η 9η αιμοδοσία κατά 
την οποία έγινε το μεγάλο μπαμ. Το 2006 
άρχισε ένα ταξίδι στο άγνωστο με μηδενική 
γνώση του θέματος. Είναι άλλο να είσαι αι-
μοδότης και άλλο να οργανώνεις αιμοδοσί-
ες. Τα καταφέραμε όμως χάρη στην μεγάλη 
βοήθεια όλου του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
και φυσικά όλων εσάς που κάνατε τις μέ-

Οικονομικών αποστέλλει το Επ. 
Καβάλας με θέμα τις εγγυήσεις 
του Ελληνικού Δημοσίου.

πόλη Σμόλιαν της Βουλγαρίας 
πραγματοποίησε καβαλιώτικη 
αντιπροσωπεία.

του επιμελητηριακού περιπτέρου 
έγινε με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην έκθεση.

ζητά την παρουσία συνεργείου 
στο λιμάνι Φίλιππος Β' για 
επισκευές πλοίων.

μεγιστοποίηση του ενδιαφέροντος 
Ρώσων επενδυτών σε διάφορα 
σημεία της Καβάλας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

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

Ο Σύλλογος ανακοινώνει ότι η 
επόμενη αιμοδοσία του Συλλό-
γου θα πραγματοποιηθεί, όπως 
πάντα, στο Επιμελητήριο Καβά-
λας, Παρασκευή 6 και Σάββατο 
7 Μαίου 2011 και ώρες 08.00 το 
πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι.
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ρες αιμοδοσίας του Συλλόγου σας ημέρες 
γιορτής. Έχουμε βοηθήσει πολλούς συναν-
θρώπους μας οι οποίοι δεν ήταν μέλη του 
Συλλόγου και στόχος μας είναι στο μέλλον 
να μην λέμε όχι σε κανέναν φίλο που θα μας 
ζητήσει την βοήθειά του. Αυτό όμως για να 
συμβεί θα πρέπει η ιδέα της εθελοντικής 
αιμοδοσίας να μπει στο  DNA μας ως πρά-
ξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης προς 
τον διπλανό μας. Να χαιρόμαστε όταν δί-
νουμε όπως χαιρόμαστε όταν μας δίνουν. 
Τότε και μόνο τότε θα έχουμε φτάσει στο 
ιδεατό επίπεδο όπου θα βλέπουμε τον δι-
πλανό μας ως φίλο και όχι ως ανταγωνιστή. 
Είναι δυνατό να συγκρουστείς με κάποιον 
ο οποίος δίνει το αίμα του για να σωθούν 
συνάνθρωποί του, φυσικά και όχι. Έτσι ξεκι-
νάει μια άλλη προσέγγιση στις σχέσεις μας 
με τους διπλανούς μας η οποία επεκτείνεται 
σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Όλοι οι 

εθελοντές είναι άνθρωποι της προσφοράς, 
δυστυχώς αναξιοποίητοι από το κράτος, 
που δίνουν ελπίδα για κάτι καλύτερο. Σας 
καλούμε λοιπόν να κάνετε την 10η αιμοδο-
σία την καλύτερη από όλες. Να μας δώσετε 
με την παρουσία σας δύναμη και κουράγιο 
να συνεχίσουμε να οργανώνουμε αιμοδο-
σίες. Ο στόχος είναι να υπερβούμε τις 200 
μονάδες αίματος. Βοηθήστε μας να το πε-
τύχουμε.» Η αιμοδοσία θα  πραγματοποιη-
θεί -όπως πάντα- στον 1ο όροφο του Επιμε-
λητηρίου Καβάλας ώρα 8:00 π.μ. έως 14:30 
μ.μ. για να μπορεί ο κάθε αυτοαπασχολού-
μενος επαγγελματίας να κλείσει το μαγαζί 
του και να προσέλθει να αιμοδοτήσει.

Ανακαίνιση του ΕπιμελητηρίουΠηγή χρηματοδότησης για τις εργασίες 
ανακαίνισης του κτιρίου του αναζητούσε 
το Επιμελητήριο Καβάλας και αυτή μπο-
ρεί να εξασφαλισθεί εάν κατατεθεί πρότα-
ση στο υπουργείο περιβάλλοντος, προς 
ένταξη του έργου στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη» Πράξη 1.5 «Πρότυπα επιδεικτικά 
έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας ή και Εξοικονόμησης ενέργει-
ας σε δημόσια κτίρια». Εξαιτίας του γεγο-
νότος ότι το Επιμελητήριο δε διαθέτει τε-
χνική υπηρεσία που θα υλοποιήσει το έργο, 
η διοίκηση αποφάσισε στη διάρκεια της 
συνεδρίασης η οποία πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 23/2, να υπογράψει 
προγραμματική σύμβαση με το δήμο 
Καβάλας. Έτσι ο φάκελος της πρότασης θα 
κατατεθεί εκ μέρους του δήμου, ωστόσο ο 
αποδέκτης του έργου θα είναι το Επιμελη-
τήριο. Μία και μόνη ανάλογη πρόταση έχει 
κατατεθεί από ολόκληρη τη χώρα και το 
Επιμελητήριο βρέθηκε ώριμο να σπεύσει 
την κατάλληλη στιγμή ώστε να καταθέσει 
τη δεύτερη.    

Η Α’ αντιπρόεδρος Λένα Γαρυφάλλου 
που ασχολήθηκε με την οικονομική πτυ-
χή του θέματος, ενημέρωσε το διοικητικό 
συμβούλιο του επιχειρηματικού φορέα, δι-
ευκρινίζοντας ότι η διαδικασία της ανακαί-
νισης ουσιαστικά χωρίζεται σε τρία υποέρ-
γα με τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης. 
Το πρώτο εξ αυτών αφορά στο υπό μίσθω-
ση κατάστημα, δηλαδή στους υπόγειους 

και ισόγειους χώρους του κτιρίου και την 
αναστήλωση τους. Το συνολικό κόστος της 
στατικής υποστήριξης θα στοιχίσει βάσει 
των προδιαγραφών του δημοσίου ποσό 
350.000 ευρώ. Το δεύτερο έργο για την 
ανακατασκευή του πρώτου και δευτέρου 
ορόφου προϋπολογίζεται σε ποσό 265.000 
ευρώ. Ενώ αναφορικά με το κέλυφος του 
κτιρίου το κόστος υπολογίζεται να αγγίξει 
τις 600.000 ευρώ. 

Αυτό το τρίτο τμήμα των εργασιών επιδι-
ώκεται να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρό-
γραμμα και θα περιλαμβάνει το κέλυφος, τα 
κουφώματα, τη ψύξη – θέρμανση, τις μονώ-
σεις και πιθανώς φωτοβολταϊκό σύστημα. 
Οτιδήποτε δηλαδή σχετίζεται με τα ενερ-
γειακά στοιχεία του κτιρίου. Το πρόγραμ-
μα είναι χρηματοδοτούμενο 100% ενώ 
το Επιμελητήριο έχει προνοήσει ώστε 
να περιλάβει στην προκήρυξη για τη 
μίσθωση του καταστήματος το ενδεχό-
μενο ανάληψης εκ μέρους του μισθωτή, 
των εργασιών του υπογείου και ισογείου 
ορόφου. Εάν ο μισθωτής του καταστήμα-
τος είναι κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυ-
μα τότε ίσως αναλάβει τις εργασίες στους 
χώρους και παράλληλα δανειοδοτήσει το 
Επιμελητήριο για την υλοποίηση των υπο-
λοίπων εργασιών του κτιρίου. Φυσικά αυτό 
είναι προς το παρόν απλά ένα ενδεχόμενο. 

Όπως εξήγησε και ο Αλέξανδρος Οθω-

ναίος που ασχολείται με την ένταξη του 
έργου στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋ-
πόθεση για την έγκριση ήταν να διεξαχθεί 
ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί 
πιστοποιητικό από ενεργειακό επιθεωρη-
τή. Αυτός θα υποδείκνυε τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου το κτίριο να υπαχθεί 
τουλάχιστον στην κατηγορία Β, διαφορετι-
κά δε θα επιτευχθεί η ένταξη στο πρόγραμ-
μα. Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε, οι 
τεχνικές προμελέτες και τα τεχνικά δελτία 
ετοιμάσθηκαν, εκείνο που απέμεινε ήταν 
η απόφαση της διοίκησης η οποία και ελή-
φθη θετικά, καθώς και η απόφαση του δη-
μοτικού συμβουλίου για την υπογραφή της 
προγραμματικής σύμβασης.        

Ο Πρόεδρος 
και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του 
Επιμελητηρίου 

Καβάλας εύχονται σε 
όλα τα μέλη του

Καλο Πάσχα



Συντηρήσεις πλοίων στο Φίλιππος Β’

Ρωσικό ενδιαφέρον για Real Estate
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Αίτημα στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας κατέθεσε γνω-
στή εταιρεία, που έχει δραστηριοποιηθεί στην περιοχή μας, 
με το οποίο ζητά την παρουσία συνεργείου της στο λιμάνι 
«Φίλιππος Β’» έτσι ώστε σε συνεργασία με έτερη καβαλιώ-
τικη εταιρεία να υλοποιούνται επισκευές στα πλοία που θα 
αγκυροβολούν. Η αιτούμενη εταιρεία έχει παρουσία στην 
Καβάλα κι αυτή τη φορά ζητά τη χρήση τμήματος του λι-

Πρόσκληση ώστε να μετέχει σε διοργάνωση που θα 
πραγματοποιηθεί 16 – 19 Μαρτίου στην Αθήνα έλαβε ο 
σύλλογος μεσιτών Καβάλας από το Ελληνορωσικό Επιμε-
λητήριο, το οποίο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με το ελ-
ληνικό ΥΠΕΞ, τη ρωσική πρεσβεία, τη ρωσική ομοσπονδία 
μεσιτικών γραφείων και την ομοσπονδία κτηματομεσιτών 
Ελλάδος. Στόχος της διοργάνωσης είναι η μεγιστοποίηση 
του ενδιαφέροντος Ρώσων επενδυτών σε διάφορα σημεία 
της Ελλάδας, τόσο σε επίπεδο ακινήτων όσο και σε επίπεδο 
αναπτυξιακών δράσεων real estate. 

Τη διοίκηση του Επιμελητηρίου ενημέρωσε σχετικά ο 
πρόεδρος των μεσιτών της Καβάλας Γιάννης Πουρσαϊτί-
δης, επισημαίνοντας ότι το Επιμελητήριο Κέρκυρας έχει 
ήδη υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ελληνο-
ρωσικό Επιμελητήριο. Επενδύσεις αρκετών εκατομμυρί-
ων ευρώ έχουν ήδη υλοποιηθεί από Ρώσους στην Κρήτη, 
Χαλκιδική, Αττική, Ρόδο, Κέρκυρα, Πελοπόννησο, κεντρική 
Ελλάδα, ενώ η επόμενη στόχευσή τους φαίνεται να είναι 
κομμάτια της Βόρειας Ελλάδας και τα νησιά Βορείου Αιγαί-
ου καθώς και περιοχές ακτογραμμής. 

Είναι ενδεικτικό ότι στην Κρήτη οι ρωσικές επενδύσεις 
έχουν ξεπεράσει σε ύψος τα 30.000.000 ευρώ κατά την 
τελευταία διετία. Εκεί αναπτύχθηκαν επενδύσεις είτε μεμο-
νωμένες είτε μέσω ΣΔΙΤ σε κατάλληλες εκτάσεις. Μια σύγ-
χρονη επένδυση είναι για παράδειγμα ένας εξειδικευμένος 
«οίκος ευγηρίας» για τους μεγαλύτερους κεφαλαιούχους 
της Ρωσίας.          

Εκείνο που εξετάσθηκε στη διάρκεια της ενημερώσε-
ως ήταν η ανάλογη καβαλιώτικη προετοιμασία, με τη συ-

μανιού, όχι σε μόνιμη βάση. Όταν θα προκύπτουν ανάγκες 
λόγω έλευσης πλοίου, το συνεργείο θα πλαγιοδετεί, θα επι-
σκευάζει και θα συντηρεί. Εάν κατά την ίδια περίοδο τυγ-
χάνει στο λιμάνι να βρίσκεται και κάποιο εμπορικό πλοίο, 
τότε το συνεργείο θα πρυμνοδετεί προκειμένου να μην κα-
ταλαμβάνει επιπλέον χώρο. Η εταιρεία δε θα χρησιμοποιεί 
δικά της μέσα, έτσι οποιοδήποτε εξοπλισμό κι αν χρειαστεί 

νεργασία των δήμων και της αντιπεριφέρειας, για την 
παρουσίαση επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο της 
διοργάνωσης. Επενδυτικά πλάνα που αν κι έχουν συ-
ζητηθεί τελικά δεν ευδοκίμησαν. Στην προβολή μπορεί 
να παρουσιαστούν ισχυρά τοπικά στοιχεία όπως η Θά-
σος, τα Λουτρά Ελευθερών, τα Λασπόλουτρα Κρηνίδων. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του κ. Πουρσαϊτίδη οι 
Ρώσοι επενδυτές παραμένουν ισχυροί και σταθεροί επί 
ευρωπαϊκού εδάφους. Η Καβάλα παρουσιάζεται από 
το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο ως μια νέα επενδυτική 
πύλη και η προβολή στοιχείων της περιοχής μας ίσως 
αποβεί αποδοτική.   

θα το μισθώνει από τον ΟΛΚ.  
Καμία απολύτως εγκατάσταση δε θα κατασκευαστεί από 

την εταιρεία στο χερσαίο τμήμα του λιμανιού. Το θέμα συ-
ζητήθηκε από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου και τέθη-
καν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του 
εταιρικού αιτήματος. Συγκεκριμένα προτάθηκε να υπογρα-
φεί συμβόλαιο μεταξύ ΟΛΚ κι εταιρείας για ένα έτος όπου 
θα καταγραφούν αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρε-
ώσεις, όπως και οι εργασίες που θα δικαιούται να διεξάγει 
η εταιρεία. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει η 
οποιαδήποτε ένδειξη μολύνσεως, αυτόματα η εταιρεία θα 
αποβληθεί από το μίσθιο. Ο πρόεδρος του ΟΛΚ Αδάμ Κο-
σμίδης εξετάζει θετικά το αίτημα, αφού εν τω μέσω κρίσης 
και αυξανόμενης ανεργίας, η εταιρεία υπόσχεται την εξα-
σφάλιση περίπου 100 θέσεων εργασίας. 

Η διοίκηση συμφώνησε να εξετασθεί θετικά το αίτημα, 
αρκεί να αναφέρονται ρητά και κατηγορηματικά στο συμ-
βόλαιο οι επιτρεπόμενες εργασίες. Επιπλέον, ο Γιώργος 
Σταμπουλής εστιάστηκε στις προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να τεθούν εντός του συμβολαίου. Βασική προϋπόθεση θα 
είναι η αποδοχή και των δύο πλευρών για τη διενέργεια 
ελέγχων από δημόσιο αναγνωρισμένο εργαστήριο όπως 
για παράδειγμα εκείνο της ΔΕΥΑΚ ή του ΙΝΑΛΕ, ενώ τα απο-
τελέσματα να γίνονται απολύτως σεβαστά. Πέραν της τάχι-
στης αποβολής εάν διαπιστωθεί υπέρβαση της αυστηρής 
οριοθέτησης του επιπέδου ρύπων, προτάθηκε να προβλε-
φθεί και η επιβολή προστίμου.     

Ελληνοβουλγαρικό φόρουμ στην Καβάλα
Διήμερη επίσκεψη στην πόλη Σμόλιαν της Βουλγαρίας 

πραγματοποίησε καβαλιώτικη αντιπροσωπεία την Πέμπτη 
10 και την Παρασκευή 11 Μαρτίου, στο πλαίσιο δράσης 
της Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής Φιλίας. Πλήθος επα-
φών έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της επισκέψεως με 
τα μέλη της καβαλιώτικης επιτροπής να συναντούν και να 
συζητούν με τα επιμελητήρια, τους δημάρχους και τους πε-
ριφερειάρχες της νότιας Βουλγαρίας. Αυτή ήταν η ανταπό-
δοση της επισκέψεως που είχαν πραγματοποιήσει τα μέλη 
της Ελληνοβουλγαρικής Επιτροπής Φιλίας, πρόεδρος της 
οποίας είναι ο Βουλευτής Καβάλας Σάββας Εμινίδης. Ο 
Βουλευτής συνοδεύτηκε από το Δήμαρχο Καβάλας Κω-
στή Σιμιτσή και την Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Λένα Γαρυφάλλου.

Ένα χρόνο εργάζεται η κοινοβουλευτική επιτροπή φιλίας 
που συστήθηκε και η οποία επί ελληνικού εδάφους καλύ-
πτει μια έκταση από τον Έβρο έως την Καστοριά. Οι βάσεις 
της συνεργασίας έχουν ήδη μπει και σύντομα θα υπάρξουν 
αποτελέσματα ακόμη και σε επίπεδο κοινής συμμετοχής σε 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Εκείνο που σχηματο-
ποιήθηκε και προετοιμάζεται είναι η οργάνωση ενός Ελλη-
νοβουλγαρικού φόρουμ που θα φιλοξενηθεί τον ερχόμενο 
Ιούνιο στην Καβάλα, ενώ σε επόμενο χρόνο κάτι αντίστοι-
χο θα λάβει χώρα και στη Βουλγαρία. Στο φόρουμ θα με-

τέχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι παραγωγικοί 
φορείς όπως τα επιμελητήρια και οι οικονομικοί φορείς του 
τόπου. Απώτερος στόχος είναι να έρθουν κοντά οι περιοχές 
της Βόρειας Ελλάδας και της Νότιας Βουλγαρίας, προκειμέ-
νου να δημιουργηθεί και μία σταθερή διοικητική δομή. 

Το φόρουμ που θα έχει διήμερη ή τριήμερη διάρκεια θα 
εξετάσει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες δράσεων. Ειδι-
κότερα θα περιλάβει σχεδιασμούς συνεργασίας σε επίπεδο 
επιχειρηματικότητας, σε επίπεδο τουρισμού – πολιτισμού 
– αθλητισμού, σε επίπεδο περιβάλλοντος και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, καθώς και σε επίπεδο υποδομών όπως η 
ύπαρξη διόδων μεταξύ περιοχών. Ως παράδειγμα μπορεί 
να αναφερθεί η πόλη Παμπόροβο που έλκει χειμερινό του-
ρισμό λόγω του χιονοδρομικού κέντρου και η Καβάλα που 
έλκει θερινό τουρισμό λόγω των ακτών της και του νησιού 
της Θάσου. 

Ο Βουλευτής Σάββας Εμινίδης εμφανίστηκε αισιόδο-
ξος ότι η συνεργασία που βασίζεται στην επιτροπή Ελλη-
νοβουλγαρικής φιλίας θα καταφέρει να επιδείξει θετικά 
αποτελέσματα προς αναπτυξιακό όφελος όχι μόνο της Κα-
βάλας, αλλά και γενικότερα προς όφελος της Βόρειας Ελλά-
δας. Η διοικητική δομή που θα δημιουργηθεί θα βοηθήσει 
ακόμη και στην καλύτερη προετοιμασία προτάσεων προς 
ένταξη στο πρόγραμμα INTERREG. Αρκετά είναι επίσης 
και τα έτερα χρηματοδοτικά εργαλεία που αναμένονται να 
τρέξουν στο προσεχές διάστημα και το κλίμα που διαμορ-
φώθηκε στη διάρκεια της πρόσφατης επισκέψεως, δίνει το 
δικαίωμα για ελπίδες πως η Καβάλα θα πρωτοπορήσει και 
σε διακρατική συνεργασία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εντός των 
επόμενων τριών μηνών όταν και θα ετοιμασθεί συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα για το φόρουμ του ερχόμενου Ιουνί-
ου. Πάντως οι αρχές του Σμόλιαν που υποδέχθηκαν την κα-
βαλιώτικη αποστολή προσέδωσαν ιδιαίτερη επισημότητα 
στην επίσκεψη, σε σημείο ώστε να εκπλήξουν το Βουλευ-
τή Σάββα Εμινίδη, το Δήμαρχο Κωστή Σιμιτσή και την 
Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Λένα Γαρυφάλλου.

-AΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν Φοιτητές του 
ΤΕΙ Καβάλας των παρακάτω τμημάτων (Λογιστικής, Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων, Διαχείρισης Πληροφοριών, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, 
Βιομηχανικής Πληροφορικής, Τεχνολογίας  Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Νοσηλευτικής, Δασοπονίας) στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Καβάλας» 
μπορούν να συμπληρώσουν φόρμα «ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
που θα βρουν στο Επιμελητήριο αλλά και στην ιστοσελίδα του Επιμε-
λητηρίου (www.kcci.gr).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΤΕΙ Καβάλας αναλαμβάνει την ασφά-
λιση, τις γραφειοκρατικές διαδικασίες καθώς και μέρος της αμοι-
βής των Φοιτητών. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στο ΤΕΙ Καβάλας: 
Αγνή Μουτζούρογλου:  agni@teikav.edu.gr 2510 462150 
Ελένη Κουλουρά : ekouloura@teikav.edu.gr  2510 462151
και στο Επιμελητήριο Καβάλας:
Σταυρούλα Γκαϊντατζή: desmos@chamberofkavala.gr 
2510 222212 (εσωτ. 6)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ  ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ»



Επιστολή του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό 
Οικονομικών για τη ρύθμιση δανείων επιχειρήσεων
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Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Πα-
πακωνσταντίνου αποστέλλει το Επιμελητήριο Καβάλας 
με θέμα τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, προς τα πι-
στωτικά ιδρύματα, για τη ρύθμιση δανείων επιχειρήσεων. 
Η επιστολή θα κοινοποιηθεί και σε όλα τα Επιμελητήρια 
που έχουν ρυθμισμένα δάνεια. Σύμφωνα με τον κατάλογο 
της κοινοποίησης η επιστολή δημοσιοποιείται στον Υφυ-
πουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη, στην Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, στα Επιμελητήρια 
Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, 
Πέλλας, Ημαθίας, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών, Πι-
ερίας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ηλείας, Αχαΐας, 
Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ευβοίας, Λέσβου, Χίου, Σάμου.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια των από 20/12/2010 και 20/01/2011 προς 

εσάς σχετικών επιστολών του Επιμελητηρίου Ξάνθης 
προς και εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων επιχειρήσεων 
όλης της επικράτειας και ιδίως των επιχειρήσεων των νο-
μών της Βόρειας Ελλάδας, σας υποβάλλουμε ακολούθως 
Προτάσεις – Αιτήματά μας για την αντιμετώπιση των ση-
μαντικότατων προβλημάτων, που ανακύπτουν για τις επι-
χειρήσεις οι οποίες υπήχθησαν στο καθεστώς των κρατι-
κών ενισχύσεων, υπό την μορφή της παροχής εγγυήσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για 
τη ρύθμιση υφισταμένων υπολοίπων οφειλών τους προς 
αυτά, ή για την λήψη νέων κεφαλαίων κίνησης μονιμότε-
ρου χαρακτήρα. 

Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με την 
σημερινή οικονομική συγκυρία, της οποίας οι επιπτώσεις 
συνοψίζονται σε :

• Σημαντική μείωση των πιστώσεων από τους προμη-
θευτές του εξωτερικού λόγω της μείωσης των ασφαλίσεων 
πιστώσεων, που τους παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες. 

• Αύξηση του χρόνου αποπληρωμής και αύξηση του 
ύψους πιστώσεων που, αναγκαστικά, παρέχουν προς τους 
πελάτες τους.

• Δραματική μείωση της χρηματοδότησης τους από τα 
πιστωτικά ιδρύματα.

• Δραματική αύξηση των επισφαλειών της αγοράς.

Υπό τις συνθήκες αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες κατά το 
παρελθόν υπήχθησαν στο καθεστώς των εγγυήσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου, αντιμετωπίζουν το πρόσθετο πρό-
βλημα να έχουν σχεδόν εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρη-
ματοδοτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, με ορατό πλέον 
κίνδυνο οι επιχειρήσεις να καταρρεύσουν και ο εγγυητής, 
Ελληνικό Δημόσιο, να αναγκασθεί να καταβάλλει τα ποσά 
των εγγυήσεων, που έχει παράσχει και να ζημιωθεί αδυνα-
τώντας να εισπράξει αναγωγικά τα ποσά αυτά.  

Οι Τράπεζες έχουν εξαιρέσει τις ως άνω  επιχειρήσεις 
από τις τρέχουσες χρηματοδοτήσεις τους διότι, (α) με την 
λιγοστή διαθέσιμη ρευστότητά τους, διαχειρίζονται τους 
τρέχοντες πιστωτικούς τους κινδύνους – πιστωτικές σχέ-
σεις, ενώ τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια 
θεωρούνται επαρκώς εξασφαλισμένα και δεν περιλαμβά-
νονται στους κινδύνους αυτούς και 

(β) οι διαθέσιμες εξασφαλίσεις των επιχειρήσεων έχουν 
δεσμευθεί για να καλύψουν αντεγγυητικά τα εγγυημένα 
από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά.

Οι, δοθείσες μέσω Υπουργικών Αποφάσεων, παρατάσεις 
εξόφλησης των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δα-
νείων, βρίθουν σοβαρών τεχνικών ατελειών και παραβιά-
σεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου και, εκτός από μία 
σχεδόν στοιχειώδη ταμειακή διευκόλυνση προς τις επιχει-
ρήσεις, ταυτόχρονα η υπαγωγή των επιχειρήσεων σε αυ-
τές, τις περισσότερες φορές, συνεπάγεται :

• Υπέρμετρη αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους.
• Απώλεια σημαντικών δικαιωμάτων και παροχών που 

περιέχονταν στην αρχική Υπουργική Απόφαση. 
Δεδομένου ότι, δυστυχώς, δεν προβλέπεται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουρ-
γία της πιστωτικής αγοράς, ούτε τα περιθώρια κέρδους 
των επιχειρήσεων να σταματήσουν την πτωτική τους πο-
ρεία, ούτε οι πιστώσεις της αγοράς θα διευκολυνθούν, πι-
στεύουμε πως οι παρακάτω προτεινόμενες τρείς και μόνο 
ταυτόχρονα εφαρμοζόμενες λύσεις

• Θα οδηγήσουν σε διάσωση τις επιχειρήσεις που υπή-
χθησαν στο καθεστώς των εγγυήσεων του Ελληνικού Δη-
μοσίου και συγχρόνως 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Πριν από λίγους μήνες είχα αναφερθεί στο πρόβλημα που 

παρουσιάζει η αγορά σε σχέση με τα ενοίκια των καταστημά-
των και των γραφείων.

Έκτοτε η ύφεση έχει βαθαίνει δυστυχώς ακόμα περισσότε-
ρο.  Το ΑΕΠ μειώθηκε 4,5% για όλο το 2010. Φυσικά, τα πρώ-
τα στοιχεία που ανακοινώνονται για το 2011 είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικά.  Η έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελ-
λάδος προβλέπει μία μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 3% περί-
που για φέτος. Όλα αυτά που αναφέρονται με αριθμούς και 
λόγια, φαίνονται στην πράξη εάν κάποιος περπατήσει στην 
αγορά της πόλης μας..  Η εικόνα παντού είναι η ίδια: άδεια 
καταστήματα.  

Εκεί που υπήρχαν φωτισμένες και πολύχρωμες βιτρίνες, 
τώρα κυριαρχεί  σκοτάδι και ησυχία. Μία άσχημη εικόνα 
σίγουρα, που δείχνει ανάγλυφα την οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο πιο κεντρικός δρόμος της Καβά-
λας, η οδός Ομονοίας παρουσιάζει μία πρωτοφανή εικό-
να: 34 καταστήματα άδεια! Πολλοί συνάδελφοι αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι μακάρι να μείνει έτσι η αγορά και να μη 
χειροτερέψει με περισσότερα κλειστά καταστήματα. Από την 
άλλη πλευρά όμως υπάρχει μία ιδιαίτερη κινητικότητα όσον 
αφορά τις μετακινήσεις των μαγαζιών.  

Επειδή τα κεντρικά καταστήματα ήταν είδος εν ανεπάρκεια 
πριν τρία χρόνια, οι τιμές τους είχαν φθάσει αδικαιολόγητα 
στα ύψη. Χρόνια τώρα ο έμπορος συμπιεζόταν σε ένα μικρό 
κατάστημα πληρώνοντας ένα μεγάλο ενοίκιο. Τώρα φυσικά 
τα δεδομένα έχουν αλλάξει, όπως και τόσα άλλα που απο-
τελούσαν σταθερές στη ζωή μας για πάνω από 30 χρόνια. 
Εμπειρικά έχω καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

1. Το 70% των ιδιοκτητών έχει προβεί σε μείωση του 
ενοικίου πλέον.  Με ιδιαίτερη έμφαση τους τελευταίους 
2 μήνες. 

2. Οι μειώσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 10% και 40%  με 
μέσο όρο το 15% της μείωσης του ενοικίου. 

Προσοχή:  Τα παραπάνω συμπεράσματα είναι τελείως 
αυθαίρετα και βασίζονται απλώς σε συζητήσεις μεταξύ των 
συναδέλφων.  Τα ενοίκια της επαγγελματικής στέγης έχουν 
μειωθεί λοιπόν, όμως όχι όσο θα έπρεπε. 

Τα ενοίκια θα πρέπει να μειωθούν και άλλο.     

 ο Παν. Κυριακίδης είναι απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης 
Οικονομίας του ΤΕΙ Καβάλας, διατηρεί μία επιχείρηση μαζί με 
τον αδελφό του η οποία έχει τρία καταστήματα στην Καβάλα. 

Παναγιώτης  Κυριακίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας, στα πλαίσια 
της εκθεσιακής της πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της 
εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 
και μετά από αιτήματα επιχειρήσεων του κλάδου, συμμε-
τείχε φέτος με ομαδικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση 
Φρούτων και Λαχανικών «FRUIT LOGISTICA» που έλαβε 
χώρα στο Βερολίνο κατά το διάστημα 9-11/2/2011.  Η φε-
τινή συμμετοχή του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε με 
την ευγενική χορηγία του ΟΠΑΠ. 

Η προβολή της Καβάλας μέσω του επιμελητηριακού πε-
ριπτέρου έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο δεδομένου 
ότι στην έκθεση συμμετείχαν ενεργά συνεταιρισμοί και ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις που είχαν σαν αντικείμενο την προώ-
θηση ακτινιδίων, επιτραπέζιων σταφυλιών και σπαραγγιών 
της περιοχής.  Δυναμική ήταν η παρουσία της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Ελαιοχωρίου «Ποιότητα Σύμβολο» και 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χρυσούπολης «Γαία» 
ενώ από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετείχαν με φυσική 
παρουσία στην έκθεση οι: Αλκυών ΑΕ, Αφοί Χρυσανίδη 
ΑΕ και Ε. Σχότμαν ΑΕ.  Ιδιαίτερη ήταν η προβολή του σπα-
ραγγιού δεδομένου ότι πρόσθετοι συνεταιρισμοί της πε-
ριοχής συμμετείχαν σε άλλο ομαδικό περίπτερο ειδικά για 
τον σκοπό αυτό.  Μέσω του επιμελητηριακού περιπτέρου 
προβλήθηκε και μία άλλη αξιόλογη επιχείρηση της περιο-
χής μας, η Mac-Pac AE, που παράγει υλικά συσκευασίας 
για τον κλάδο.  Παρόντες στην έκθεση ήταν και Καβαλιώ-
τικες εταιρίες με εισαγωγικό αντικείμενο που αναζητούσαν 
αγροτικά προϊόντα που δεν παράγονται στην περιοχή μας 
αλλά και εταιρίες εμπορίας γεωργικών μηχανημάτων.   Όλοι 
οι συνεταιρισμοί, αλλά και πρόσθετες εταιρίες του κλάδου, 
προβλήθηκαν μέσω ειδικού εντύπου που ετοίμασε η υπη-
ρεσία του Επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις μας στηρίχθηκαν 
επίσης από τα ιδιαίτερα δραστήρια Γραφεία Εμπορικών και 
Οικονομικών Υποθέσεων που διαθέτει το Υπ. Εξωτερικών 
στο Βερολίνο και στο Μόναχο με αναφορές για την αγορά 
φρούτων και λαχανικών της Γερμανίας αλλά και με κατα-
στάσεις εισαγωγέων.  Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε 

στην έκθεση από το μέλος του Δ.Σ. κ. Παύλο Ζησίμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών και του Ορ-

γανισμού Προώθησης Εξαγωγέων (ΟΠΕ), η φετινή Fruit 
Logistica έσπασε και πάλι - παρά την οικονομική κρίση - 
ρεκόρ εκθετών και επισκεπτών.  Συμμετείχαν 2.452 εκθέ-
τες από 84 χώρες (11% των εκθετών από τη Γερμανία και 
89% από το εξωτερικό) έναντι  2.280 εκθετών το 2009. Η 
Έκθεση απέδειξε για μία ακόμη φορά το διεθνή χαρακτή-
ρα της, καθώς την επισκέφθηκαν πάνω από 56.000 εμπο-
ρικοί επισκέπτες (αύξηση 8% έναντι των επισκεπτών το 
2010) από 132 χώρες (23% των επισκεπτών από τη Γερμα-
νία και 77% από το εξωτερικό) και πάνω από 1.000 δημοσι-
ογράφοι από όλο τον κόσμο.

Στο εθνικό περίπτερο της Ελλάδας, που κάλυπτε συνο-
λική επιφάνεια  386 τετρ. μέτρων, 22 εξαγωγικές επι-
χειρήσεις και φορείς, που εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό 
παραγωγών, πρόβαλαν μια ευρεία γκάμα φρούτων και λα-
χανικών, καθώς και είδη συσκευασίας αυτών.

Συγκεκριμένα, πέρα από το Επιμελητήριο Καβάλας, συμ-
μετείχαν οι παρακάτω: 

ZEΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ A.Ε., MΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε., ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΑΕ, ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ, ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙ-
ΟΥ, ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΓΡ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ-
ΜΟΣ ΜΕΣΗΣ, AΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, AΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/
ΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ, AΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ, Α.Σ. ΕΠΙΣ-
ΚΟΠΗΣ, VENUS GROWERS.

Με τα παραπάνω δεδομένα, η Διοίκηση του Επιμελη-
τηρίου σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες κατά το τρέχον 
έτος για την τόνωση της εξωστρέφειας  των καβαλιώ-
τικων επιχειρήσεων.

• Θα διαφυλάξουν το Ελληνικό Δημόσιο από το τερά-
στιο δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από (α) τις 
καταπτώσεις των εγγυήσεών του, (β) από την απώλεια σο-
βαρότατων παράπλευρων, συνυφασμένων με την λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων, εσόδων και (γ) από την καταβολή 
σοβαρότατου ύψους επιδομάτων ανεργίας. 

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:
1. Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους σε 

εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (κάτω του 5%). Το επιπλέον 
χρηματοοικονομικό κόστος, θα πρέπει να καλυφθεί από 
πόρους και πηγές που δεν θα βαρύνουν τις επιχειρήσεις. 
Το χαμηλό επιτόκιο θα ισχύει για όσους δανειολήπτες θα 
είναι συνεπείς με την καταβολή των αναλογούντων δεδου-
λευμένων τόκων. 

2. Η μετάθεση της αποπληρωμής του κεφαλαίου, των 
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο Δανείων, μετά από 
μία δεκαπενταετία, διότι, μόνο με τον τρόπο αυτό, οι επι-
χειρήσεις θα είναι ελκυστικές για νέες επενδύσεις και επεν-
δυτές.

3. Η απελευθέρωση, μέσω των νομίμων προβλεπομέ-
νων διαδικασιών, του μεγαλύτερου δυνατού τμήματος 
ενεργητικού των επιχειρήσεων και των φορέων τους, το 
οποίο έχει δεσμευθεί για την διασφάλιση του Ελληνικού 
Δημοσίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση κε-
φαλαίου κίνησης από τις επιχειρήσεις.

Κύριε Υπουργέ,
Κατανοούμε πως, οι προτεινόμενες εκ μέρους μας λύσεις 

είναι εξαιρετικά δύσκολες στην υιοθέτησή τους.  Ωστόσο, 
είναι βέβαιο ότι, η μη υιοθέτησή τους θα επιφέρει ολέθρια 
αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, για τις τοπικές Κοινωνί-
ες και συγχρόνως, λόγω του σημαντικότατου δημοσιονομι-
κού κόστους, για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Σας παρακαλούμε λοιπόν θερμά να τις υιοθετήσετε επί 
της αρχής και να ανοίξετε ουσιαστικό διάλογο, ώστε να 
σχηματοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε ένα 
σύγχρονο, βιώσιμο, win-win για όλες τις εμπλεκόμενες 
πλευρές (Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Ελληνικό Δημόσιο) χρη-
ματοπιστωτικό εργαλείο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή 
σας, την προσοχή σας και το αδιαμφισβήτητο ενδιαφέρον 
σας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για εποικοδομητικό διά-
λογο, καθώς και για οιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
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Το Επιμελητήριο Καβάλας, σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και άλλους εθνικούς 
φορείς στήριξης επιχειρήσεων, συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα “SME panels – Smart Business Dialogue – Hellas” το 
οποίο στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτικών στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμετέχουν 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΕ
ΘΕΜΑ: Μηχανισμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

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

Παρακαλούμε τα μέλη μας, που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι  15 
Απριλίου 2011, ώστε να προγραμματιστούν τα τμήματα για την έναρξη των σεμινα-
ρίων επιμόρφωσης. 

Αιτήσεις συμμετοχής,  διατίθενται από το Επιμελητήριο. Πληροφορίες στο τηλέ-
φωνο 2510 222212 κα Στ. Γκαϊντατζή (εσωτ. 6), και Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4) και 
για Θάσο 25930 22095 κ. Χρ. Προδρομίδης κάθε Τρίτη 09:00-13:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ   
«ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

6o Συνέδριο του 
Δικτύου «NEEBOR»

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύ-
ου στήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, 
ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Αντιπεριφερει-
άρχη Ροδόπης, αρμόδιου για Ευρωπαϊκά Προγράμμα-
τα και Διεθνείς Σχέσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ, κ. Δαμια-
νίδη, συμμετείχε με περίπτερο στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο 
του δικτύου «NEEBOR» με θέμα «Κοινωνική Ενσωμά-
τωση μέσω της ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων».  Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Αλεξαν-
δρούπολη 2-5/3/2011 με τη συμμετοχή 35 οργανισμών 
από 12 κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στα εξωτερικά 
σύνορά της.  Το Επιμελητήριο Καβάλας είχε την ευκαιρία 
να εκπροσωπήσει την εθνική κοινοπραξία του δικτύου που 
απαρτίζεται από 20 ελληνικούς φορείς στήριξης επιχει-
ρήσεων και να παρουσιάσει ορθές πρακτικές κοινωνικής 
ενσωμάτωσης που εφαρμόζονται από επιχειρήσεις τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Περισσό-
τερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. Όλγα Καζιά-
νη, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων του Επιμελητηρίου και 
στέλεχος του δικτύου «Enterprise Europe Network».

Χρηματοδοτικά προϊόντα του JEREMIE
Ενημερωτική εκδήλωση για το Ταμείο Κεφαλαίου 

JEREMIE διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Επενδύσεων, με την ευκαιρία της έναρξης των πρώτων 
συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων του Ταμείου Κεφαλαί-
ου JEREMIE, για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων από την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank.

Μέσω του Ταμείου JEREMIE θα εντάσσονται οι δημόσι-
οι πόροι σε ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο και σχεδιασμό 
και θα διοχετεύονται με τρόπο στοχευμένο και αποδοτι-
κό, ώστε να καλύπτουν πραγματικές ανάγκες εκσυγχρο-
νισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Επιπλέον θα επι-
τραπούν οι ενισχύσεις στις επενδύσεις και τη ρευστότητα 
των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Υπολογίζεται οτι σήμερα 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 95% 
του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και της 
απασχόλησης. «Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων δεν αποτελεί απλά μονόδρομο, αλλά οδηγό επιβίωσης 
για την ελληνική οικονομία», επισήμανε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά προϊόντα του JEREMIE  
αφορούν στα εξής:

1. Νέα Επιχειρηματικότητα. Έχει συνολικό προϋπολο-
γισμό 120 εκ. και αφορά χορήγηση δανείων έως 100.000 
σε μικρές και πολύ μικρές νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις ή 
επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας και 

προσωπικό μέχρι 50 άτομα. Αιτήσεις για ευνοϊκή δανειο-
δότηση, με επιτόκιο που ξεκινά κάτω από 3% και περίοδο 
αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, μπορούν να γίνονται 
από σήμερα, 22 Φεβρουαρίου. 

2. Μικροδάνεια. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκ 
και αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000, με όρους αντί-
στοιχους του πρώτου προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρή-
σεις όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας. Το 
προϊόν θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο. 

3. Ψηφιακή Στρατηγική. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 
180 εκ και αφορά χορήγηση δανείων έως 500.000  σε επι-
χειρήσεις με προσωπικό έως 250 άτομα, που θα κάνουν 
επενδύσεις στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
Το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα βοηθήσει 2.000 περί-
που επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διε-
θνείς αγορές και θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Μάιο. 

Το επόμενο τρίμηνο θα ακολουθήσουν στοχευμένες 
προκηρύξεις στο πλαίσιο του JEREMIE, ύψους πάνω 
από 30 εκατ. ευρώ, για προϊόντα επιχειρηματικού κεφα-
λαίου (Venture Capital), που αποσκοπούν στη στήριξη επι-
χειρήσεων πληροφορικής και επικοινωνιών, νέες ή υφιστά-
μενες, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.mindev.gov.
gr/?p=3495) και παρέχονται από τις ανάδοχες τράπεζες 
(Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank).

στην τρέχουσα διαβούλευση που αφορά  μηχανισμούς εναλλακτικής επίλυσης δι-
αφορών (ΕΕΔ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία των μηχανισμών ΕΕΔ 
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. έτσι ώστε να μάθει εάν οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι μη-
χανισμοί ΕΕΔ είναι αποτελεσματικοί στην επίλυση διαφορών με καταναλωτές.

Συμμετέχοντας σε αυτή την έρευνα θα βοηθήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
κατανοήσει καλύτερα τις απόψεις των επιχειρήσεων όσον αφορά την εφαρμογή της 
διαδικασίας ΕΕΔ και να σχεδιάσει την μελλοντική της πολιτική με βάση τις ανάγκες 
των επιχειρήσεων.

Για περισσότερα σχετικά έγγραφα καθώς και χρήσιμη πληροφόρηση μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο: http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_en.htm

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη διαβού-
λευση, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου 
και να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο. Αρμόδιες: Σούζυ Μαυρομμάτη, 
Όλγα Καζιάνη  2510833964, εσωτ. 2, 5 – info@chamberofkavala.gr 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών  Κοκκινοχώματος οργανώ-
νει την πρώτη αιμοδοσία για το 2011 το Σάββατο 2 Απριλίου από τις 
12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η αιμοδοσία θα πραγματο-
ποιηθεί στο δημοτικό σχολείο του χωριού.

Ο Σύλλογος αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας «Απόστολος  
Μαρδύρης»  στηρίζει την αιμοδοσία και προτρέπει  όλους τους επαγ-
γελματίες της περιοχής του Δήμου Παγγαίου να προσέλθουν στην αι-
μοδοσία. Με αυτή τους την πράξη βοηθούν τον άοκνο πρόεδρο του 
Συλλόγου Σταύρο Χαρίσκο, αλλά και όλο το Δ.Σ.  του Συλλόγου στην 
προσπάθεια για κάλυψη των αναγκών σε αίμα  όλης της περιοχής. 

Καλή επιτυχία

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


