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Το Επιμελητήριο Καβάλας συμ- Το Επιμελητήριο Καβάλας Ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 Επιχορήγηση ποσού 10.000 
μετέχει στο πρόγραμμα CeRamICa 
μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλί-
ας Interreg IVC.

συμμετείχε στην 36η Διεθνή Έκ-
θεση Κύπρου που διεξήχθη στη 
Λευκωσία.

Επιμελητηρίου ο οποίος ανταπο-
κρίνεται σε αιτήματα για το νησί 
της Θάσου.

συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΒΙΟ. ΠΑ. Κ. 

ευρώ ενέκρινε στη μηναία συνε-
δρίασή του το διοικητικό συμβού-
λιο του Επιμελητηρίου.

Μάιος 2011 Περίοδος Ε’ Τεύχος 56
kcci

ΣΕΛ. 2 ΣΕΛ. 2 ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 3

Επίτιμο μέλος του Επιμελητηρίου ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Ο Πατριάρχης στον Σύλλογο Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου

Με τη δέουσα τιμή έγινε δεκτός το πρωί 
της Πέμπτης 19ης Μαΐου στο κτίριο του 
Επιμελητηρίου Καβάλας ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, προκειμέ-
νου η διοίκηση να υλοποιήσει τη ληφθείσα 
απόφασή της και να τον ανακηρύξει επί-
τιμο μέλος του φορέα. Ο Παναγιότατος 
αφού επισκέφθηκε για λίγα λεπτά το γρα-
φείο του προέδρου Άγγελου Τσατσούλη, 
στη συνέχεια ανέβηκε στο δεύτερο όροφο 
και εντός της αίθουσας των εκδηλώσεων 
όπου είχε προβλεφθεί ειδική θέση, έλαβε 
χώρα η σεμνή τελετή. 

Στην προσφώνηση του κ. Τσατσούλη 
απάντησε άμεσα ο Προκαθήμενος των 
Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποδεχόμενος 
με χαρά την τιμή που του επεφύλαξαν οι 
ντόπιοι επιχειρηματίες και θυμίζοντας ότι 
τόσο ο Ιησούς όσο και ο πατέρας του επαγ-
γέλονταν ξυλουργοί κι άρα θα μπορούσαν 
να είναι εν δυνάμει μέλη του Επιμελητηρί-
ου Καβάλας. Ο Οικουμενικός Πατριάρ-
χης αναφέρθηκε στο μοντέλο του ορθού 
επιχειρηματία, ο οποίος οφείλει να μην ει-
δωλοποιεί το κέρδος διότι η απληστία είναι 
επί της ουσίας αμαρτία. 

Η ομιλία του Παναγιότατου κινήθηκε 
στο πνεύμα της εποχής, περιέχοντας ανα-
φορές στην υφιστάμενη οικονομική κρίση 
και στις δύσκολες πραγματικά ώρες που 
βιώνει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ευχήθη-
κε όπως ήταν φυσικό την καλύτερη δυνατή 
συνέχεια και την ανάκαμψη των επαγγελ-
ματιών, ενώ συμβούλευσε τη διοίκηση να 
συσφίξει περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες 
σχέσεις της με τα ομόλογα Επιμελητήρια 
της Τουρκίας.    

Πέραν του πάπυρου που ο Άγγελος Τσα-
τσούλης παρέδωσε στον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο κι όπου ανα-

Το γραφείο της αιμοδοσίας του Επιμε-
λητηρίου  Καβάλας επισκέφθηκε ο οικου-
μενικός πατριάρχης κ.  Βαρθολομαίος  
δίνοντας τα συγχαρητήριά του, στους εκ-
προσώπους του Συλλόγου,  για το  «θεάρε-
στο  έργο» - όπως είπε- που πράττουν. Επί-
σης ο παναγιότατος ανέφερε ότι «πάντα 
υποστήριζε και υποστηρίζει με θέρμη 
την πράξη της εθελοντικής αιμοδοσίας». 
Ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο σε όλα τα 

γραφόταν η απόφαση ανακήρυξής του σε 
επίτιμο μέλος του φορέα, το Επιμελητήριο 
του πρόσφερε επίσης ένα έργο καβαλιώτη 
καλλιτέχνη το οποίο απεικόνιζε δελφίνια, 
το τρίτομο πολυτελές λεύκωμα του Ινστι-
τούτου Κοινωνικών Κινημάτων όπου 
αναφέρεται η καπνική ιστορία της πόλης, 
καθώς κι ένα καλάθι γεμάτο από ντόπια 
προϊόντα. Απόλυτα προετοιμασμένος όμως 
ήταν και ο Παναγιότατος που ανταπέδωσε 
το δώρο με την προσφορά ενός ασημένιου 
διακοσμητικού.  

Στη σύντομη προσφώνησή του ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγε-
λος Τσατσούλης ανέφερε: «Ο επαγγελμα-
τικός κόσμος της Καβάλας υποδέχεται 
την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, Αρ-
χιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαίο, ως Επίσκοπο της Μητέ-
ρας Εκκλησίας και του κατ’ εξοχήν κέ-

ντρου ενότητας όλων των ορθοδόξων. 
Η ιερή Σας Παρουσία στο νομό μας, μας 
γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, μας γεμίζει 
πίστη για ένα καλύτερο αύριο με προτε-
ραιότητα στην αειφορία, στην συνειδη-
τή προστασία του περιβάλλοντος στην 
πραγματική υπεράσπιση των δικαιωμά-
των του ανθρώπου. 

Οι αγώνες Σας στα πέρατα της Οικου-
μένης για την πράσινη ανάπτυξη, για τον 
πολιτισμό, για την παιδεία, επαναφορ-
τίζουν, επιτρέψτε μου να πω τις ψυχές 
μας, τις καρδιές μας, τον νου μας. Μας 
φέρνουν πιο κοντά στον συνάνθρωπο 
μας, μας επιτρέπουν την συγκατοίκηση 
σε αξίες, σε ιδέες  και σε οράματα. Πάρα 
πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί νέοι επι-
χειρηματίες ακολουθούν το παράδειγμα 
σας στρέφονται στην οικολογική προ-
στασία των εδαφών, στην εφαρμογή 
βιολογικών τεχνικών, στη δημιουργία 

μέλη του Δ.Σ. για το έργο τους . Ανταπα-
ντώντας ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κα-
ραγιαννίδης  είπε:  «Ο Χριστός μας έχει 
πει ότι πρέπει να αγαπάμε τον πλησίον 
μας. Πιστεύουμε  όλοι εμείς, στον Σύλλο-
γο, ότι η πράξη της εθελοντικής αιμοδο-
σίας είναι η ύψιστη μορφή αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπό μας».

Επίσης μετά το πέρας της σύντομης επί-
σκεψης του πατριάρχη  ο κ. Καραγιανί-

δης δήλωσε ότι: «η τιμή  για τον Σύλλογο 
ήταν τεράστια, και η χαρά στα πρόσωπά 
μας ήταν έκδηλη από την παρουσία του 
προκαθήμενου της εκκλησίας  παναγιό-
τατου οικουμενικού πατριάρχη  κ.  Βαρ-
θολομαίου»

Τον οικουμενικό πατριάρχη υποδέχτη-
καν ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Καρα-
γιαννίδης  Αντώνης και   ο γενικός γραμ-
ματέας  κ. Κυριακίδης Παναγιώτης.

νέων αναχωμάτων απέναντι στη ρύπαν-
ση, την εμπορευματοποίηση, τον εκχυ-
δαϊσμό της καθημερινότητας. Εμείς εδώ 
στην Καβάλα έχουμε την τύχη να έχουμε 
αρωγό στις προσπάθειες μας τον αξιότα-
το Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο 
κ. Προκόπιο που με τον ανθρωπισμό και 
την αυτοπειθαρχία του, φωτοδοτεί τη 
ζωή μας. 

Επιτρέψτε μας Παναγιότατε Δέσποτα 
να θεωρήσουμε την ιερή Παρουσία Σας 
ως νέα εκκίνηση για τη ζωή και τη δράση 
μας. Εκ μέρους του Επιμελητηρίου μας, 
ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την επί-
σκεψη Σας και ως ελάχιστη απόδειξη του 
σεβασμού και της πίστης μας, δεχθείτε  
την ανακήρυξη σας ως επίτιμο μέλος του 
Επιμελητηρίου Καβάλας  και να σας απο-
δώσω τον τιμητικό Πάπυρο».



36η Διεθνή Έκθεση Κύπρου (6-15 Μαίου)

ΜΑΪΟΣ 20112

Δια της παρούσης θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερ-
μές ευχαριστίες τόσο τις δικές μου και του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, όσο και των μελών του Συλλόγου, μας για την 
άμεση ανταπόκριση και τη οικονομική βοήθεια που μας 
προσφέρατε, ώστε να αντεπεξέλθουμε στην από κοι-
νού συμμετοχή μας με τους φορείς της Θάσου (Δήμος 
Θάσου, Ένωση  Ξενοδόχων, κλπ) στις τρεις εκθέσεις 
του εξωτερικού (Σόφιας, Βελιγραδίου και Βουκου-
ρεστίου).

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρουσία μας στις 
ανωτέρω εκθέσεις ήταν αξιοπρεπής και η ανταπόκριση 
του κοινού και των επαγγελματιών του τουριστικού χώ-
ρου προς το νησί της Θάσου αξιόλογη.

Η τουριστική περίοδος σε λίγο αρχίζει και πιστεύουμε 
ότι η συμβολή μας στις τρεις  αυτές εκθέσεις θα βοη-
θήσει οικονομικά τους επαγγελματίες του χώρου της 
ευρύτερης περιοχής.

Ειλικρινά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, 
ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου τον κ.Αγ-
γελο Τσατσούλη, ο οποίος με προθυμία ανταποκρίνε-
ται στα δίκαια αιτήματά μας και για το ενδιαφέρον που 
δείχνει πάντα για το νησί της Θάσου.

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετείχε στην 36η Διεθνή 
Έκθεση Κύπρου που διεξήχθη στη Λευκωσία από 6 έως 
15 Μαΐου 2011. Το Επιμελητήριο, κλήθηκε από τον Οργα-
νισμό Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) να παρουσιάσει τα 
προϊόντα του νομού στο εθνικό  περίπτερο και στα πλαίσια 
της συνεργασίας μας παραχωρήθηκε δωρεάν περίπτερο. 
Η Διεθνής Έκθεση Κύπρου αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο 
εμπορικό γεγονός της Κύπρου, σημείο συνάντησης, ενημέ-
ρωσης και ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα στις επιχειρή-
σεις και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Ελληνικό πε-
ρίπτερο από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Χριστόφια.

Οι επιχειρήσεις του νομού μας ανταποκρίθηκαν άμεσα 
και οι παρακάτω εταιρίες απέστειλαν τα προϊόντα τους: 
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ -  ΑΦΟΙ ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε.- ΜΑΚΕΔΟΝΙ-
ΚΗ ΓΗ, ΒΙΟΑΓΡΟΣ ΘΑΣΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ,  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΙΩΣΗΦΙ-
ΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ,  ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ΤΣΑΚΤΑΡΛΗΣ 
– Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε. , ΛΑΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΘΑ-
ΣΟΥ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΟ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ,  ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ Θ. ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ,  Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., 
«CHOCOLIVE – ΚΑΡΒΑΛΙΑ»  ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ. ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ –  ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΒΙΕΜΕΚ ΓΑΛΑΝΟΣ 
ΕΜΜ. – ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. Α.Β.Ε.Ε.,  ΒΙΟΜΥΛ – ΚΑΛΕΝΗ 

Το Επιμελητήριο Καβάλας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
CeRamICa μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg 
IVC. Εταίροι σε αυτό το πρόγραμμα είναι 13 φορείς από 
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία Σλοβε-
νία και Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η ανά-
πτυξη κοινής αναπτυξιακής στρατηγικής προτάσεων και 
εργαλείων για την υποστήριξη και προώθηση του τομέα 
της κεραμικής και των ειδών λαϊκής τέχνης στις περιοχές 
των εταίρων, προσφέροντας λειτουργικά μοντέλα σε όλη 
την Ευρώπη. Οι επιμέρους στόχοι για τους συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα είναι: 

1. Να ανταλλάξουν και από κοινού να αναπτύξουν πρω-
τοποριακά εργαλεία και προσεγγίσεις για την ενίσχυση του 
κλάδου των κεραμικών και των ειδών λαϊκής τέχνης. 

2. Να οργανώσουν ανταλλαγές πρακτικών, γνώσης και 
τεχνογνωσίας ανάμεσα στις περιφέρεις των εταίρων, σε 
από κοινού επιλεγμένες πρακτικές και προσεγγίσεις.

3. Να αναπτύξουν από κοινού συγκεκριμένα εργαλεία 
για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας των γυναικών 
και των ΑΜΕΑ στο συγκεκριμένο κλάδο

4. Να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν τον κλάδο της 
κεραμική και των μικροτεχνιών. 

5. Να εμπλέξουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμμα-
τος τους σχετικούς με το θέμα τοπικούς, περιφερειακούς 
και Ευρωπαϊκούς φορείς. 

6. Να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τοπικών και περιφε-
ρειακών πολιτικών. 

Μέσα από τη διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών, 
το Επιμελητήριο Καβάλας, αναμένεται να αποκτήσει τε-
χνογνωσία στον συγκεκριμένο τομέα, και αποτελεσματικά 
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημι-

ουργία απασχόλησης και οικονομικής βάσης για τον τομέα 
της κεραμικής και των ειδών λαϊκής τέχνης, κυρίως μέσω 
της προσέλκυσης νέων και γυναικών στον τομέα αυτό της 
επιχειρηματικότητας.

ΔΡΑΣΕΙΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος Ceramica πραγματοποι-

ήθηκαν μεταξύ άλλων:
Τοπικό Σεμινάριο Κεραμικών και Λαϊκής Τέχνης
Ανάμεσα στις δράσεις του προγράμματος περιλαμβανό-

ταν ένα σεμινάριο με θέμα την κεραμική τέχνη, Το σεμινά-
ριο διεξήχθη στις 23/02/11 στο επιμελητήριο Καβάλας 
και επικεντρώθηκε τόσο στο καλλιτεχνικό και τεχνικό κομ-
μάτι όσο και στις σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ και πω-
λήσεων.

Καλεσμένοι ομιλητές ήταν:
1. Ο κ. Καρακίτσος, επαγγελματίας του χώρου με πο-

λυετή εμπειρία στα κεραμικά και διεθνή αναγνώριση κ 
Καρακίτσος ενημέρωσε για την υφιστάμενη κατάσταση 
του κλάδου, τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και δυσκολίες, 
προτείνοντας τρόπους και ιδέες που κατά τη γνώμη του 
θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στον συγκεκριμένο 
κλάδο.

2. Ο κ. Γκαγκαστάθης ο οποίος διατηρεί ιστοσελίδα 
αφιερωμένη στην κεραμική τέχνη και τους επαγγελματίες 
της. Ο κ Γκαγκαστάθης ανέλυσε τις προοπτικές που το δια-
δίκτυο  μπορεί να ανοίξει για τους επαγγελματίες, τις νέες 
ευκαιρίες που προσφέρει και τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορεί ο κάθε επαγγελματίας να εκμεταλλευτεί την Τε-
χνολογία προς όφελος της επιχείρησης του.

3. Ο κ. Παπαποστόλου τέλος εδικός σύμβουλος σε πλή-
θος μεγάλων εταιριών, επικεντρώθηκε στις τεχνικές μάρ-
κετινγκ μια επιχείρησης, τονίζοντας την εξαιρετική σημα-
σία της σωστής προβολής και προώθησης ενός προϊόντος 
στην αγορά.

Μετά τις κύριες ομιλίες ακολούθησε συζήτηση, με έντο-
νο ενδιαφέρον από την μεριά των συμμετεχόντων τόσο σε 
θέματα οργάνωσης επιχείρησης και διαδικασιών, όσο και 
σε πιο εξειδικευμένα θέματα όπως, τα υλικά, οι προσμεί-
ξεις,  οι θερμοκρασίες ψησίματος και άλλες τεχνικές λεπτο-
μέρειες.

Το σεμινάριο διήρκησε 3 ώρες εξάγοντας σημαντικές 
γνώσεις για τους συμμετέχοντας και κεντρίζοντας το ενδι-
αφέρον όλων.

Επισκέψεις ανταλλαγής εμπειριών 
Επιχειρηματικές αποστολές του επιμελητηρίου Καβάλας 

βρέθηκαν σε δύο περιοχές της Πορτογαλίας ανταλλάσσο-

ντας εμπειρίες και τεχνογνωσία γύρω από το αντικείμενο 
των εργασιών τους. Η πρώτη αποστολή βρέθηκε στο εθνι-
κό πάρκο Peneda Geres στα βόρεια σύνορα τη Πορτογα-
λίας, και επισκέφθηκε τις γιορτές που πραγματοποιούνται 
σε όλες τις πόλεις, χωριά και οικισμούς της περιοχής την 
περίοδο του καρναβαλιού στις οποίες ενσωματώνονται και 
προωθούνται αποτελεσματικά τα τοπικά προϊόντα λαϊκής 
τέχνης. 

Η δεύτερη αποστολή επισκέφθηκε την πόλη Alcobaca, 
φημισμένη για τα κεραμικά της, και το μοναστήρι της 
που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 
UNESCO. Τις ημέρες της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε Δι-
εθνές Συνέδριο και Έκθεση Κεραμικών στους χώρους του 
μοναστηριού με συμμετοχή του προγράμματος Ceramica 
και Καβαλιώτικων κεραμικών. Την πόλη επισκέφτηκαν εκα-
τοντάδες επισκέπτες από ολόκληρη την Πορτογαλία.

Αποτέλεσμα αυτών των επισκέψεων ήταν η δημιουργία 
επιχειρηματικών αλλά και φιλικών σχέσεων με επιχειρημα-
τίες και φορείς της Πορτογαλίας –χώρας πρωτοπόρου στον 
τομέα των κεραμικών- καθώς και η πρώτες σκέψεις και 
ενέργειες για μεταξύ τους συμπράξεις. Στα πλαίσια αυτών 
μια επιχειρηματική ομάδα από την περιοχή Peneda Geres 
θα επισκεφθεί την Καβάλα τον Ιούνιο για να ξεκινήσει με-
ταξύ άλλων την συνέργεια με τοπική επιχειρηματία στην 
δημιουργία χειροτεχνημάτων με συνδυασμό κεραμικών 
και γυαλιού.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Επιμελητήριο Καβάλας παράλληλα με τα άμεσα απο-

τελέσματα, ενισχύει μέσω του προγράμματος Ceramica το 
εξαιρετικά ευρύ και ενεργό δίκτυο επικοινωνίας με δεκά-
δες Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και επιχειρη-
ματίες της Ευρώπης ευνοώντας της προϋποθέσεις για μελ-
λοντικές συνεργασίες των μελών του και προώθησης της 
τοπικής επιχειρηματικότητας στη ευρωπαϊκή κοινότητα.

Ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου 
Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωματίων 

Νήσου Θάσου

ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. , ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε,  ΜΑΡΜΑΡΑ 
ΘΑΣΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Α.Ε.,  ASCO A.E. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ, ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ.  Το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε στην Έκθεση 
από το μέλος του Δ.Σ. κ. Εμμ. Γαλανό.
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Την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011 στο 
γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη 
Καβάλας κ. Α. Γρανά, συνεδρίασε 
το Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟ. 
ΠΑ. Κ. όπου εκτός των κ. κ. Α. Μπα-
λίκα, Κ. Σιμιτσή και Α. Τσατσούλη 
ως μελών της διοίκησης, προσκλή-
θηκαν και παρίσταντο ο Αντ/ρχης 
κ. Α. Γρανάς, οι Περιφ. Σύμβουλοι 
κ. κ. Γ. Γερομάρκος και Χ. Παπαδό-
πουλος, εκ μέρους του Ε. ΠΑ. Κ. οι 
κ. κ. Π.  Ζησίμου και Α. Δημητριά-
δης, ο Πρόεδρος ΤΕΕ-ΑΜΘ κ. Λ. 
Βασιλειάδης, η Δ/νση Πολεοδομί-
ας καθώς και η ομάδα Γεωτεχνικής 
Μελέτης των κ.κ. Στραγγαλή και 
Καραμπατάκη για τα οικόπεδα του 

Επιχορήγηση ποσού 10.000 ευρώ ενέκρινε στη μηναία 
συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελη-
τηρίου, προκειμένου να στηριχθεί η φετινή διοργάνωση 
Kavala Fly in 2011. Ενημερώνοντας σχετικά το σώμα, ο 
πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης εξήγησε ότι στην εκ-
δήλωση που διοργανώνεται από την εταιρεία πιλότων 
Egnatia Aviaton θα λάβουν μέρος περίπου 120 ιδιωτικά 
αεροπλάνα. Εκτός από το Air Show που προγραμματίζε-
ται, η διοργανώτρια εταιρεία ζήτησε τη στήριξη από την 
περιφέρεια ΑΜΘ και το θεματικό αντιπεριφερειάρχη, 
το δήμο Καβάλας και το Επιμελητήριο. 

Οι δράσεις που προετοιμάζονται για το τριήμερο 3 – 5 
Ιουνίου θα είναι μοναδικές για τα ελληνικά χρονικά. Εκτός 
από τα αεροσκάφη της Egnatia Aviation που θα πετά-
ξουν σε διάφορους σχηματισμούς εντυπωσιακή θα είναι 
η επίδειξη του διεθνούς φήμης Ιταλικού αεροβατικού 
σμήνους PIONEER TEAM. Επιπλέον η συμμετοχή ιστορι-
κών  αεροπλάνων,υδροπλάνων αλλά και ελικοπτέρων θα 
συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.

Η επίδειξη θα κλείσει με την εντυπωσιακή πτήση ενός γι-
γάντιου αερόστατου θερμού αέρος φωτίζοντας μοναδι-
κά το αμφιθεατρικό λιμάνι της Καβάλας.

Το εύρος της διαφημιστικής προβολής του γεγονότος 
μέσω τηλεοπτικών σποτ και αφισοκόλλησης, θα εξασφα-
λίσει την έλευση στην περιοχή πολλών φίλων των αιθέρων 
από όλη τη χώρα. Η οικονομική στήριξη που συμφωνήθη-
κε προβλέπει την επιχορήγηση εκ μέρους της θεματικής 
αντιπεριφέρειας τουρισμού με ποσό 15.000 ευρώ, εκ 
μέρους του δήμου Καβάλας με ποσό 20.000 ευρώ κι εκ 
μέρους του Επιμελητηρίου με ποσό 10.000 ευρώ. 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στο KAVALA FLY 

IN και AIR SHOW 2011 που θα γίνει από 3 έως 5 Ιουνί-
ου. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από την ιστοσελίδα 
www.kavalafly-in.gr και δηλώνουν συμμετοχή συμπλη-
ρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο. Η ιστοσελίδα περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το αεροδρόμιο Καβάλας και τις 
διαδικασίες άφιξης, αναχώρησης και ανεφοδιασμού των 
αεροσκαφών, αλλά και πληροφορίες για την διαμονή των 
επισκεπτών και έντυπο κρατήσεων σε ξενοδοχεία της Κα-
βάλας σε συνεργασία με τοπικό ταξιδιωτικό γραφείο.   

Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Γενικής Αεροπο-
ρίας της χρονιάς για ολόκληρη την Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη.

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 στό-
χο την ανάπτυξη & διεύρυνση των εμπορικών δραστη-
ριοτήτων 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 κ. 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.

εδαφοτεχνικών δεδομένων, ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων, προτάθηκαν οι εξής τρόποι θεμελίωσης των υπό 
κατασκευή κτηρίων:

α) με κατασκευή φρεατοπασσάλων, οι διαστάσεις και 
η πυκνότητα των οποίων θα είναι ανάλογη με την κατα-
σκευή και το οικόπεδο.

β) με μερική εξυγίανση του Βιοτεχνικού Οικοπέδου 
και προφόρτιση αυτού με γαιώδη υλικά για διάστημα 5-8 
μήνες για να απορροφηθούν οι προβλεπόμενες καθιζήσεις

γ) υπό δοκιμή επίσης προτάθηκε, μετά την μερική 
εξυγίανση η χρήση δονητικής πλάκας πάλι για τον προ-
αναφερόμενο σκοπό, όπου όμως ο χρόνος περαίωσης των 
διαδικασιών θα είναι πολύ σύντομος.

Οι δύο τελευταίες μέθοδοι προβλέπουν την συνεργασία 
των ιδιοκτητών των όμορων οικοπέδων εντός του Βιοτε-
χνικού Τετραγώνου για τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισης.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι η θεμελίωση των κτη-
ρίων σε καμιά περίπτωση δεν είναι ανέφικτη και οι προτει-
νόμενες λύσεις είναι ρεαλιστικές, τεχνικά αποδεκτές και 
οικονομικά εφικτές, παρά το ότι προσθέτουν ένα επιπλέ-
ον σημαντικό κόστος στην κατασκευή των υποδομών, το 
οποίο όμως αν συνυπολογιστεί στη σχετικά χαμηλή αξία 
κτήσης των οικοπέδων και στον τρόπο αποπληρωμής 
τους, δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. Ακόμη, σε εύλογο χρόνο 
θα προσκληθούν όλοι οι υπό εγκατάσταση επαγγελματίες 
για να ενημερωθούν και πιθανόν εκεί να εξεταστεί το ενδε-
χόμενο μέρος του κόστους θεμελίωσης να μεταφερθεί στο 
ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. 

Αποφασίσθηκε επίσης, μικρή αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου από τους Εταίρους για ενίσχυση υποδομών και 
λοιπών δαπανών με αντικειμενικό σκοπό την απρόσκοπτη 
εγκατάσταση, λειτουργία και το όφελος των επαγγελματι-
ών και των χρηστών του ΒΙΟ. ΠΑ. Κ.

ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Σαν πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης πα-
ρουσιάστηκε η αξιολόγηση των γεωτεχνικών μελετών που 
έγιναν προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο καταλληλότερος 
τρόπος θεμελίωσης των κτηριακών υποδομών των επαγ-
γελματιών.

Μετά από λεπτομερή παρουσίαση των γεωλογικών-

Οργάνωση:

Egnatia Aviation

Χορηγοί:

REMOVE BEFORE FLIGHT

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

Π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α
Αν.  Μακεδονίας - Θράκης

ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Αιμοδοσία Στέγης 
Πολιτισμού Νέας Καρβάλης

Εγγύηση αποτελεί η προσωπική συμμετοχή στην διορ-
γανωτική επιτροπή:

(α) του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης κ. Άρη Γιαννακίδη

(β) του Δήμαρχου Καβάλας κ. Κωστή Σιμιτσή
(γ) του Προέδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Άγ-

γελου Τσατσούλη
(δ) της Egnatia Aviation 
(ε) της ΑΟΡΑ Ελλάς (Aircraft Owners and Pilots 

Association of Hellas)
Από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά πρόγραμμα διαφη-

μιστικών spot μέσα από την ΕΡΤ3.
Όσοι ενδιαφέρονται, καλό είναι να δηλώσουν συμμετοχή 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ακολουθεί τελευταία ανανέ-
ωση του προγράμματος της αεροπορικής επίδειξης

Η Τράπεζα Αίματος Νέας Καρβάλης πραγματοποιεί 
την 32η εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 5 Ιου-
νίου από τις 09:00 το πρωί έως τις 13:00 το μεση-
μέρι.  Καλούνται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής (από 
18 έως 62 ετών) να γίνουν αιμοδότες.

Η διαδικασία είναι απλή και ανώδυνη, διαρκεί μόνο 
10 λεπτά και γίνεται σε ένα ευχάριστο και φιλικό πε-
ριβάλλον, στην αίθουσα της Στέγης Πολιτισμού από 
τους υπεύθυνους γιατρούς του Νοσοκομείου Καβά-
λας.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορούμε να δίνουμε αίμα κα-
θημερινά 8:30–13:00 & 18:00-20:00 και Σαββατοκύ-
ριακο 10:00-12:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας  
για την Τράπεζα Αίματος  της Στέγης Πολιτισμού 
Νέας Καρβάλης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ώρα Πρόγραμμα

19.00 Επίδειξη αεροσκαφών της εταιρείας Diamond 
από την Egnatia Aviation

19.15 Επίδειξη σμήνους της Superior air

19.25 Επιδειξη αεροψεκασμού από ελικόπτερα της 
εταιρείας Αεροεφαρμογές ΕΠΕ

19.30 Επίδειξη από αεροσκάφη της Maverick Aviation                                 

19.35 Yπέρ ελαφρά υδροπλάνα

19.50 Επίδειξη ελαφρών αεροπλάνων PIPISTREL

20.00 Πτήση  αεροσκάφους Boeing Stearman

20.05 Επίδειξη Ρωσικού εκπαιδευτικού αεροσκάφους 
ΥΑΚ

20.10 Επίδειξη ταχύτατου αεροσκάφους τύπου 
Glacier

20.15 Επίδειξη αεροταξί της FAS

20.20 Επίδειξη αεροσκαφών αντιχαλαζικής προστασί-
ας της εταιρείας 3Δ

20.30 Επίδειξη σμήνους της Egnatia Aviation

20.40 Αεροπορικό θέαμα από την PIONEER TEAM

21.00 Ανύψωση δέσμιου αερόστατου θερμού αέρος
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Ιδιοκτησία:
Επιμελητήριο Καβάλας

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

Επιμέλεια Εντύπου:
Αντώνης Καραγιαννίδης

Δημιουργικό/Σελιδοποιήση:
Δημήτρης Βογιατζής

Εκτύπωση:
Εκτυπωτική
Σιώκης - Κουτσογιάννης

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

«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων»

Με στόχο την προώθηση της εξωστρεφούς επιχειρηματι-
κότητας και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, θέτει σε εφαρμογή το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια 
– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», ύψους 100 εκ. €. 

Η προκήρυξη εντάσσεται στο πλαίσιο του εθνικού σχε-
δίου για την εξωστρέφεια που παρουσίασε πρόσφατα σε 
εκδήλωση με τον Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, ο 
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότη-
τας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. 

Με το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα 
των Επιχειρήσεων»: 

• Προωθούμε την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρη-
ματικότητας, ως κεντρικής πολιτικής επιλογής για την ανα-
βάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά 
και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

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

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

• Υποστηρίζουμε και Ομάδες (τουλάχιστον τριών) πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιπλέον επι-
χορήγηση υπό την προϋπόθεση ότι εκτός από το δικό τους 
διακριτό επενδυτικό σχέδιο, θα συνεργαστούν και μεταξύ 
τους με στόχο την ανάληψη εξωστρεφούς δραστηριότη-
τας. 

Με το συγκεκριμένο σχέδιο ενισχύονται επενδύσεις προ-
ϋπολογισμού από 30.000 έως 250.000 € και το ποσοστό ενί-
σχυσης κυμαίνεται από 40% έως 45% για κάθε επιχείρηση, 
ανάλογα με το μέγεθός της και έως 50% για κάθε μικρομε-
σαία επιχείρηση εάν συμμετέχει σε κοινοπρακτικό σχήμα. 

Η χρηματοδότηση καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων όπως μηχανολογικό εξοπλισμό, δαπάνες πληρο-
φορικής και τηλεπικοινωνιών, αναβάθμιση προϊόντων 
και συσκευασίας, προώθηση προβολής καθώς επίσης και 
ενέργειας προστασίας ή απόκτησης πατεντών. 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζε-
ται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης έντα-
ξης της επιχείρησης στο Πρόγραμμα, με δυνατότητα 6μη-
νης παράτασης. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω των διαδικτυακών τόπων 
του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης και του Υπουργείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Η προ-
θεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την 
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 14 
Ιουνίου 2011. 

Πληροφορίες: 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το έντυπο υπο-

βολής και όλα τα έντυπα της δράσης στους διαδικτυ-
ακούς τόπους: www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.
antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.
gr/mis και www.efepae.gr.  Είναι απαραίτητο οι ενδιαφε-
ρόμενοι να λάβουν υπόψη τον τελικά διαμορφωμένο οδη-
γό του προγράμματος που έχει αναρτηθεί στις παραπάνω 
ιστοσελίδες.  Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 6985210, στον εταίρο 
ΕΦΔ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ στο τηλέφωνο 25310 37551, καθώς 
και στο Επιμελητήριο Καβάλας κα Στ. Γκαϊντατζή τηλ. 
2510-222212 (εσωτ. 6).

Νέο πρόγραμμα για clusters στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ

Ελεύθερη η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών

Νέο πρόγραμμα για τη δικτύωση των επιχειρήσεων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ με τον τίτλο «Επιχειρηματικοί Συνερ-
γατικοί Σχηματισμοί-Clusters» υλοποιεί το Υπουργείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Στόχος 
του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συνεργατικών σχηματισμών (Clusters) για την τόνωση 
της ελληνικής μεταποίησης, στους οποίους θα πρέπει 
να συμμετέχουν τουλάχιστον οκτώ (8) φορείς. Εκτός 
από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούν τα 2/3 των συμμετεχόντων στο cluster, μπο-
ρούν να συμμετέχουν σε αυτό και επιχειρήσεις των τομέων 
του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά με τη δημο-
σίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρκτικού 
ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των 
υποψηφίων «Επιχειρηματικών Συνεργατικών Σχημα-
τισμών-Clusters». Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και θα υλοποιηθεί 
σε δύο φάσεις:

• 1η ΦΑΣΗ: Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης προκαταρ-
κτικού ενδιαφέροντος προς δυνητικούς συντονιστές των 
υποψήφιων clusters ή προς υφιστάμενα clusters. 

• 2η ΦΑΣΗ: Έκδοση προκήρυξης για την υποβολή προτά-
σεων υφιστάμενων και νέων clusters. 

Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί την 1η Φάση του προ-
γράμματος. Δικαίωμα συμμετοχής στην 1η Φάση του 

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρεί η προσαρμογή της 
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 για τις υπη-
ρεσίες στην εσωτερική αγορά, γνωστή κα ως «Οδηγία 
Μπόλκενσταϊν». 

Η Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών και ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δί-
καιο με τον Ν.3844/2010, αποσκοπεί στην διευκόλυνση 
της ελευθερίας  εγκατάστασης φυσικών και νομικών προ-
σώπων στον τριτογενή τομέα και της ελεύθερης κυκλο-
φορίας των υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. Καλύπτει δε 
τις ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις 
και σε τελικούς καταναλωτές, ενώ περιλαμβάνει κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που παρέχεται κατά 
κανόνα αντί αμοιβής.

Στο πλαίσιο αυτό τα υπουργεία Οικονομικών, Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Δικαιοσύνης εξέδωσαν απόφα-
ση που αναφέρεται στις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
παρόχους υπηρεσιών, όταν αυτοί ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα στην Ελλάδα και δεν παρέχουν στους κα-
ταναλωτές τις απαραίτητες -προβλεπόμενες από τον νόμο- 
πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους ή δεν απαντούν 
σε παράπονα των καταναλωτών.

Η απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα στις υπηρεσίες 
μηχανολόγων, μηχανικών, πρακτικών μηχανικών, ηλε-
κτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, συντηρητών εγκα-
ταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, συντηρητών 
καυστήρων, ηλεκτροσυγκολλητών, οξυγονοκολλητών, 
χειριστών μηχανημάτων, χειριστών ανυψωτικών μηχα-
νημάτων, κ.ά.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, «το είδος 
και το ύψος των επιβαλλόμενων κυρώσεων τελούν σε σχέ-
ση αναλογίας με την παράβαση, διασφαλίζουν τον αποτε-
λεσματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα του μέτρου».

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

προγράμματος έχουν φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι προτίθενται να αναλά-
βουν το ρόλο του συντονιστή στο πλαίσιο της σύμπραξης 
- συμφωνίας που πρόκειται να συνάψουν μεταξύ τους οι 
συμμετέχοντες στο μελλοντικό Cluster φορείς. Οι δυνητι-
κοί συντονιστές μπορεί να είναι φορείς της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, τοπικά - επαγγελματικά επιμελητήρια ή/και 
οργανισμοί αυτών, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
ερευνητικοί φορείς με συναφές αντικείμενο ή ακόμα και 
φορείς/ επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Όσοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ρόλο του συντο-
νιστή σε καθένα από τα cluster μεταποίησης που ενδεχο-
μένως προκύψουν μετά την απαιτούμενη διαβούλευση με 
τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή φορείς, απαιτείται 
να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο - αίτηση εκδήλωσης προ-
καταρκτικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://www.
ggb.gr/ και να το υποβάλλουν με e-mail στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις tsagrisd@ypan.gr, rekkas_t@ypan.gr, έως 
τις 15-06-2011 και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-
ων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του ΥΠΑΑΝ, εντός 
επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
πρόσκληση εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος, 
και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
( www.ggb.gr ).

- Για απλή άρνηση παροχής των πληροφοριών που υπο-
χρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του αποδέκτη, 
ανά έργο, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ.

- Για εκ δόλου άρνηση παροχής των πληροφοριών που 
υποχρεούται ο πάροχος να θέτει στη διάθεση του αποδέ-
κτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ.

- Για τη μη απάντηση σε παράπονα αποδεκτών, πρόστιμο 
ύψους 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων δι-
πλασιάζεται το επιβαλλόμενο κατά περίπτωση χρηματικό 
πρόστιμο και επιπλέον δύναται να ανασταλεί ή και ανα-
κληθεί η άδεια ή η βεβαίωση για την άσκηση της παροχής 
υπηρεσιών για το συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας ή και για 
οποιαδήποτε υπηρεσία.

Η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων δεν εξαρτά και δεν 
αποκλείει τον ενδεχόμενο καταλογισμό ποινικών ευθυνών 
σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών προσώπων 
και τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες δικα-
στικές αρχές.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης ο πάροχος καλεί-
ται εντός 20 ημερών να υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις 
του. Εντός 30 ημερών από την πάροδο του εικοσαήμερου 
εκδίδεται αναλόγως αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδι-
ας Αρχής για την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων, η οποία 
κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών, εντός της ως άνω 
προθεσμίας.

Ο πάροχος μπορεί να ασκήσει εντός προθεσμίας 60 ημε-
ρών από την κοινοποίηση της απόφασης προσφυγή.

Ο παραβάτης υποχρεώνεται σε 30 ημέρες από την από-
φαση επιβολής χρηματικού προστίμου στην έκδοση διπλο-
τύπου είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, αντίστοι-
χου ποσού. Σε περίπτωση επιβολής κύρωσης σε πάροχο 
κράτους-μέλους, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την αντί-
στοιχη Αρμόδια Αρχή του κράτους - μέλους εγκατάστασης. 

 
 


