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Επιμελητηριακές Εκλογές 
27 - 29 Νοεμβρίου 2011

Δωρεάν Εξετάσεις

Σκέψεις του προέδρου

Σύμφωνα με την Εκλογική Επιτροπή 
του Επιμελητηρίου Καβάλας, οι εκλογές 
για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) νέων 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου θα γίνουν στις 27, 28, 29 
Νοεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν.2081/92 όπως τροποποιήθη-
κε με το Ν.3419/2005 και του Π.Δ.372/92 
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 193/97, 
309/97,164/01 & 52/2006:

Κυριακή 27/11/2011
κατάστημα του Επιμελητηρίου στον Λι-

μένα, Θάσου κατά τις ώρες 8 π.μ.  έως 4 μ.μ.
Δευτέρα 28/11 - Τρίτη 29/11/2011
έδρα του Επιμελητηρίου Καβάλας, στην 

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει ότι όλοι οι αιμοδότες 
της 11ης αιμοδοσίας που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Επιμελητήριο, Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου και Σάββατο 1 Οκτωβρίου 
θα έχουν δωρεάν πλήρη αιματολογικό και 
βιοχημικό έλεγχο χάρη στην κοινωνική 
ευαισθησία 2 ιατρών μικροβιολόγων της 
Καβάλας. Οι αιμοδότες της 11ης αιμοδοσί-
ας θα μπορούν να προσέρχονται, κατόπιν 
συνεννόησης  στα μικροβιολογικά- βιοπα-
θολογικά εργαστήρια, του κ. Χάρη Ν. Κα-
ραχριστιανίδη (Φιλικής Εταιρείας 5 έναντι 
ΙΚΑ) και της κ.Άννα Τζαναβάρη – Δειρμε-
ντζόγλου (Φιλικής Εταιρείας 9 έναντι ΙΚΑ). 
Ο Σύλλογός μας τους ευχαριστεί θερμά για 
την προσφορά τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Φέτος συμπληρώνονται 19 χρόνια από 

την πρώτη διοργάνωση της έκθεσης του 
Επιμελητηρίου Καβάλας. Η φετινή μας δι-
οργάνωση πραγματοποιείται στη διάρκεια 
της μεγαλύτερης κρίσης  που αντιμετωπίζει 
η χώρα αλλά και όλη η ανθρωπότητα.

 Η διοίκηση του Επιμελητηρίου παγίως 
θεωρούσε και συνεχίζει να θεωρεί την έκ-
θεση, ανεξαρτήτως της οικονομικής κρί-
σης, ως μια ευκαιρία ανάδειξης των δυνα-
τοτήτων της περιοχής μας.

 Ο ετήσιος θεσμός μας είναι μια προ-
σπάθεια προώθησης και αποτελεσματικής 
προβολής των προϊόντων που παράγονται 
στην ευρύτερη περιφέρεια. 

 Παράλληλα, είναι και μία πύλη για την 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής εξωστρέ-
φειας και της αύξησης των εξαγωγών μας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ λένε...

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

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

Καβάλα  (Ομονοίας 50) κατά τις ώρες 8 π.μ. 
έως 6 μ.μ.

Στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφο-
νται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώ-
σει, α)ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο 
Επιμελητήριο, δηλαδή όσοι έχουν εγγρα-
φεί μέχρι και στις 26.11.2010 και β) έχουν 
τακτοποιήσει τις οφειλές τους, μέχρι και 
του έτους 2010, έως   την Παρασκευή  14 
Οκτωβρίου 2011  και ώρα 13.00

Η ενημέρωση των μελών του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας παρέχεται όλες τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες από το Γραφείο Μητρώου 
του Επιμελητηρίου Καβάλας κ. Χρήστος 
Προδρομίδης τηλ. 2510 222212 εσωτ.1. 

Παρασκευή 20.00-22.30 Σάββατο - Κυριακή 10.00 - 22.30 
Δευτέρα - Τετάρτη 17.00 - 22.30
Εκθεσιακό Κέντρο - Ν. Καρβάλη Καβάλας

Είσοδος
Δωρεάν

Το Επιμελητήριο Καβάλας σας προσκαλεί 
στα εγκαίνια την Παρασκευή 23/09/2011 και ώρα 20.30 

23 - 28 Σεπτεμβρίου 2011Πρόσκληση

Mεταφορά καθημερινά, δωρεάν με λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο Καβάλας

Έθελοντική
Aιμοδοσία

Επιμελητηρίου
Καβάλας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

κάνε µια καρδιά
να χτυπά...

Τόπος: Επιμελητήριο Καβάλας
Παρασκευή 30/09 - Σάββατο 01/10

Ώρες: 08.00 έως 14.00
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Στόχος της KAVALAEXPO 2011 είναι 
να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσό-
τερους επισκέπτες, που επί της ουσίας θα 
είναι και οι αυριανοί  πελάτες των εκθετών.

Παρ’ όλη την επικρατούσα  μεγάλη κρίση, 
οι ευκαιρίες για ανάπτυξη και δημιουργικό-
τητα συνεχίζουν να υπάρχουν.

Καθήκον μας να συμβάλλουμε  στην δι-
άχυση χρήσιμων πληροφοριών προς τους 
επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου 
καθώς και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
υποβοήθησής τους.

Θέλησή  μας  είναι να καταστεί το Επιμε-
λητήριο  εκφραστής του συνόλου των επι-
χειρήσεων και των κλάδων που το συνθέ-
τουν και παράλληλα να προωθήσει θέσεις 
και λύσεις στα έντονα και πολλαπλά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν.

 Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να αντέξουν 

και να προετοιμασθούν για το τέλος της 
κρίσης. 

Οι δε επιχειρήσεις που θα τολμήσουν να 
επενδύσουν  κατά τη διάρκεια της οικονο-
μικής κρίσεως, είναι κι εκείνες που θα εξέλ-
θουν ως κερδισμένες.

Πεποίθηση της διοίκησης του Επιμελητη-
ρίου μας είναι ότι  παρά τις αναμφισβήτητες 
δυσκολίες που υπάρχουν, θα μπορέσουν οι 
επιχειρήσεις μας να ανταποκριθούν με επι-
τυχία και στη νέα αυτή οικονομική πραγμα-
τικότητα επ’ ωφελεία τόσο της ελληνικής 
επιχείρησης όσο και της εθνικής οικονομί-
ας.

Με εκτίμηση 
ο πρόεδρος
Άγγελος Τσατσούλης



Το εκθεσιακό κέντρο προετοιμάζεται για την KAVALAEXPO 2011

Το Επιμελητήριο Καβάλας στη ΔΕΘ

Επιστολή του περιφερειάρχη Α. Γιαννακίδη στον Υπουργό Οικονομικών

Σεπτέμβριος 20112

Ενημέρωση κυρίως επί των διαδικαστικών λεπτομερει-
ών για τη διοργάνωση της φετινής έκθεσης KAVALAEXPO 
2011 έλαβαν τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου 
Καβάλας από τον πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη, στη διάρ-
κεια της μηνιαίας συνεδρίασης του σώματος. Ο πρόεδρος 
σημείωσε πως αν και η χρονιά είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
ωστόσο όλα τα περίπτερα της εκθέσεως, ήδη μισθώθηκαν. 
Επίσης ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τις αφίξεις των 
ξένων αποστολών και των αιρετών που θα παραβρεθούν 
στην Καβάλα λόγω της διοργανώσεως. 

23 μέλη θα αριθμεί η αποστολή της περιοχής Λέσκοβατς, 
από όπου θα μετέχει το περιφερειακό επιμελητήριο, ενώ 
το παρόν θα δώσει και ο πρόεδρος συνοδευόμενος από 
τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο Βράνιε. Συμμετοχές εξα-
σφαλίσθηκαν επίσης από τη Βουλγαρία και την Τουρκία, 
το παρόν θα δώσει επίσης ο δήμαρχος Σαμψούντας. Πα-
ράλληλα θα πραγματοποιηθεί το ελληνοβουλγαρικό επι-
χειρηματικό φόρουμ, το οποίο βασίζεται σε πρωτοβουλία 
του βουλευτή Σάββα Εμινίδη, προέδρου του τμήματος 
ελληνοβουλγαρικής φιλίας της βουλής.  

Ευκαιρίας δοθείσης, ο κ. Τσατσούλης ενημέρωσε το 
διοικητικό συμβούλιο για την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται το εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης». Ο 
πρόεδρος και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλα-
ος Γρανάς επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις και εντόπισαν 
τα προβλήματα. Το Επιμελητήριο ανέλαβε τον καθαρισμό 
του περιβάλλοντα χώρου, ενώ σύστησε και ομάδα απο-

Στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 
βρέθηκε κλιμάκιο του Επιμελητηρίου Καβάλας, αποτε-
λούμενο από τον πρόεδρο Άγγελο Τσατσούλη, τον Β’ 
αντιπρόεδρο Μάρκο Δέμπα και τον οικονομικό επόπτη 
Γιάννη Παναγιωτίδη. Η επίσκεψη του κλιμακίου συνδυά-
στηκε με τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Κεντρι-
κή Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας. Ωστόσο το καβα-
λιώτικο κλιμάκιο δεν κατάφερε να συναντήσει κάποιον 
από τους υπουργούς, που είναι αρμόδιοι για τα αιτήματα 
της Καβάλας. 

Στις εργασίες της γενικής συνελεύσεως που πραγμα-
τοποίησε η ΚΕΕΕ προσήλθε και χαιρέτισε ο Υπουργός 
Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Ελάχιστα όμως πα-
ρέμεινε στην αίθουσα κι αποχώρησε αμέσως μετά τον χαι-

Την ανάγκη άμεσης καταβολής των υπολειπόμενων δό-
σεων του ευεργετικού μέτρου της επιδότησης κατά 12% 
του κόστους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων της Περιφέ-
ρειας ΑΜΘ, ζητά με επιστολή του προς τον Αντιπρόεδρο 
της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο 
Βενιζέλο ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Άρης Γιαννακίδης. 

Στην επιστολή η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό 
Εργασίας, περιγράφεται το ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο 
που προέκυψε μετά και την συνάντηση επιμελητηριακών, 
πολιτικών και αυτοδιοικητικών φορέων η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε στην Κομοτηνή και καταλήγει στην πρόταση 
για ενιαίο ποσοστό επιδότησης σε ολόκληρη την Περιφέ-
ρεια στα πλαίσια μίας και αδιαίρετης περιφερειακής ανα-
πτυξιακής λειτουργίας. Αναλυτικά ο κ. Γιαννακίδης ανα-
φέρει στην επιστολή του: 

«Γνωρίζοντας πολύ καλά την ευαισθησία σας για την Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης επιθυμώ να σας 
θέσω ένα ζήτημα που αποτελεί συλλογική απαίτηση όχι 
μόνο των επιμελητηριακών φορέων ολόκληρης της Ανα-
τολικής Μακεδονίας Θράκης αλλά και όλων των αιρετών 
τόσο σε κοινοβουλευτικό όσο και σε αυτοδιοικητικό επί-
πεδο. 

Αφορά την καταβολή της επιδότησης του 12% του κό-
στους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων για τα έτη 2008 (β’ 
εξάμηνο), 2009, και 2010. Σε μία εποχή οικονομικής ύφε-
σης και αδυναμίας πληρωμής ακόμη και των στοιχειωδών 
υποχρεώσεών τους οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας περι-
μένουν από ένα κράτος που απαιτεί από αυτές φορολογι-
κή και ασφαλιστική συνέπεια να ανταποκριθεί στις δικές 
του υποχρεώσεις. 

Η καθυστέρηση καταβολής της συγκεκριμένης επιδότη-
σης από τον ΟΑΕΔ επιτείνει τα προβλήματα ρευστότητας 
ενώ ακυρώνει και υπονομεύει στην πράξη το σημαντικό 
αυτό μέτρο, το οποίο ελήφθη για την ενίσχυση και υπο-
στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης. Μάλιστα είναι 
γνωστό ότι πολλές επιχειρήσεις προγραμμάτισαν την ανά-
πτυξή τους θεωρώντας ως δεδομένο την συνέπεια κατα-

τελούμενη από μέλη των σωματείων του φορέα, προκει-
μένου να καταγραφούν λεπτομερώς οι υφιστάμενες συν-
θήκες. Στην ομάδα μετέχουν τα σωματεία ηλεκτρολόγων 
– ηλεκτρονικών - θερμοϋδραυλικών – ψυκτικών. 

Κατόπιν προφορικών διαβεβαιώσεων της ομάδας, το 
επίπεδο υποδομών είναι εξαιρετικό και ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός είναι ο πλέον σύγχρονος. Τα πάντα ελέγχονται 
με ηλεκτρονικό σύστημα που δύναται να εντοπίζει και την 
παραμικρή βλάβη του κτιρίου. Ωστόσο, όλος αυτός ο εξο-
πλισμός αφέθηκε στην τύχη του λόγω μη ύπαρξης φορέα 
διαχείρισης του εκθεσιακού κέντρου. Γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών και βλαβών. Μπορεί 
το Επιμελητήριο να αναλαμβάνει τη συντήρηση των εγκα-
ταστάσεων πριν τη διοργάνωση της εκθέσεως, ωστόσο 
στην υπόλοιπη διάρκεια του έτους κανείς δεν μεριμνά για 
την ορθή λειτουργία του κτιρίου. 

Ο πρόεδρος τελούσε εν αναμονή της καταγραφής που 
ανέλαβε η ομάδα επαγγελματιών, ώστε να προωθηθεί η 
υπογραφή «συμφωνητικού συντήρησης» σε ετήσια βάση. 
Έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να λαμβάνουν φροντίδα διαρ-
κώς. Επίσης, πριν από τη διοργάνωση οποιασδήποτε άλ-
λης εκδηλώσεως θα σπεύδουν οι αρμόδιοι προκειμένου 
να θέτουν τον εξοπλισμό σε λειτουργία. Είναι ενδεικτικό 
ότι κατόπιν πρόσφατης εκδηλώσεως που διοργάνωσε πο-
λιτιστικός σύλλογος, βρέθηκαν ξεμονταρισμένα ή ακόμη 
και κατεστραμμένα περίπτερα, που έπρεπε να τοποθετη-
θούν εκ νέου ενόψει της εκθέσεως. 

ρετισμό του, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα διατυπώσεως 
της οποιασδήποτε ερώτησης ή επαφής. Το ίδιο ακριβώς 
συνέβη και με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Υπουργό Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που έδωσε το 
παρόν στο γεύμα το οποίο παρέθεσε το Εμποροβιομηχα-
νικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Γενικευμένη ήταν δη-
λαδή η αίσθηση της «παγωμάρας» που επικρατούσε και η 
δυσκολία προσέγγισης των υπουργών, οι οποίοι συνοδευ-
όταν από πλήθος αστυνομικών. 

Σε επίπεδο συζήτησης μεταξύ των Επιμελητηρίων δια-
πιστώθηκε η ευρύτερη δυσκολία των κατά τόπους βουλευ-
τών, προκειμένου να συναντηθούν με την πολιτική ηγεσία 
των δύο προαναφερόμενων υπουργείων. Η δυσκολία των 
επαφών αποδίδεται στη δύσκολη οικονομική περίοδο που 

βολής της συγκεκριμένης επιδότησης.
Κύριε Υπουργέ
Σε μία εποχή που η κάθε θέση εργασίας αποτελεί πολύ-

τιμο αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό στοιχείο, η επιβίωση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, του μεγαλύτερου «εργοδότη» της περιο-
χής συνιστά εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση επιβίωσης της 
περιοχής μου, συγκράτησης της καλπάζουσας ανεργίας 
και απαρχή για μία νέα αρχή. Η συνέπεια λοιπόν του κρά-
τους, μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία 
αποτελεί μία από τις πλέον σίγουρες και ανταποδοτικές σε 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο επενδύσεις του. 

Όλοι οι φορείς της Περιφέρειας μετά και από συνάντηση 
που είχαμε στην Κομοτηνή συμφωνήσαμε πως η απρόσκο-
πτη καταβολή της επιδότησης αυτής και κυρίως η συνέχεια 
της εφαρμογής της, αποτελούν για τις επιχειρήσεις ανάσα 
ζωής κυρίως μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και επι-
θετικό, από τις όμορες χώρες επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Γνωρίζοντας δε την δημοσιοοικονομική συγκυρία όλοι οι 
φορείς συμφωνούμε ότι οι οφειλές του ΟΕΑΔ προς τις επι-
χειρήσεις θα μπορούσαν, εκεί που αυτό είναι νομικά εφι-
κτό (απαιτείται νομοθετική παρέμβαση)να συμψηφιστούν 
με τρέχουσες υποχρεώσεις τους, προς τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία, και το Δημόσιο. 

Παράλληλα κ. Υπουργέ θα θέλαμε για την αποφυγή εν-
δοπεριφερειακών ανισοτήτων την εξίσωση του κόστους 
μισθοδοσίας στο 12% και για τις άλλες δύο περιφερειακές 
ενότητες της Περιφέρειας μας την Δράμα και την Καβά-
λα αφού από το 2010 και μετά οι δύο αυτές ενότητες έχουν 
επιδότηση κόστους εργασίας 4%. Γνωρίζοντας την ευαι-
σθησία σας για την περιφέρειά μας και με επίγνωση της 
κρισιμότητας της κατάστασης πιστεύω ότι θα ανταποκρι-
θείτε σε αυτό το καθόλα δίκαιο αίτημα όλων των φορέων 
της περιοχής. Σας παρακαλώ τέλος να δεχθείτε αντιπρο-
σωπεία μας προκειμένου να εξετάσουμε τις παραμέτρους 
ενός ζητήματος που αποτελεί κορυφαίο στην αναπτυξιακή 
ατζέντα του τόπου μας».

Ο πρόεδρος υπενθύμισε και τη διαδικασία εκπονήσεως 
οικονομοτεχνικής μελέτης που εξελίσσεται, προκειμένου 
να διευκρινιστούν το απαιτούμενο κονδύλι και οι συνθήκες 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων με αρμοδιότητα του Επι-
μελητηρίου. Ο κ. Τσατσούλης παρατήρησε ότι οι παχυλές 
επιχορηγήσεις του παρελθόντος από την πρώην νομαρχία 
θα πρέπει να λησμονηθούν. Κάποιος όμως θα πρέπει να 
αναλάβει το κόστος «επανεκκίνησης» των εγκαταστάσεων 
και επιπλέον ο σημερινός ιδιοκτήτης του εκθεσιακού κέ-
ντρου που είναι η περιφέρεια, θα πρέπει να αναλάβει τις 
ευθύνες της. Σαφώς το Επιμελητήριο ανέμενε οικονομική 
στήριξη για τη διοργάνωση της φετινής εκθέσεως από 
τους φορείς όπως η περιφέρεια και ο δήμος.

διανύει η χώρα. Πολλά και σοβαρά είναι τα θέματα που 
απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο της Καβάλας και το 
Επιμελητήριο προσπαθεί να συναντηθεί με την Ένωση Ελ-
ληνικών Τραπεζών, προκειμένου να τακτοποιηθεί το θέμα 
των δανειακών ρυθμίσεων. 

Αν και στις 23 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένα 
τα εγκαίνια της επιμελητηριακής εκθέσεως KAVALAEXPO 
2011, αν και παράλληλα θα πραγματοποιηθεί το ελληνο-
βουλγαρικό φόρουμ, δεν υπάρχουν προσδοκίες για πιθα-
νή επίσκεψη κάποιου υπουργού στην πόλη μας. Τα δυ-
σβάσταχτα οικονομικά μέτρα που λαμβάνονται από την 
κυβέρνηση, η οξύτητα των αντιδράσεων εκ μέρους των 
θιγόμενων επαγγελματικών κλάδων, η δυσαρέσκεια εκ μέ-
ρους του κόσμου, είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες σε μια 
πιθανή υπουργική επίσκεψη που θεωρείται περισσότερο 
ως ρίσκο.

Αξιότιμες/οι κυριες/οι δημοτικοί σύμβουλοι Παγ-
γαίου,

Με αφορμή τη συζήτηση της αίτησης του σωμα-
τείου λαϊκών αγορών – μέλους μας, για δημιουργία 
λαϊκής αγοράς στην περιοχή της Τούζλας, σας γνω-
ρίζουμε με την παρούσα την υποστήριξη μας επί του 
θέματος και σας παρακαλούμε να εγκρίνετε την εν 
λόγο αίτηση του σωματείου. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι όπως αναπτύχθηκε η 
καταναλωτική κίνηση και στις άλλες περιοχές που 
ξεκίνησε λαϊκή αγορά (όπως στις Κρηνίδες), έτσι θα 
αναπτυχθεί και στην περιοχή της Τούζλας.

Εξάλλου από ότι γνωρίζουμε, ο επαγγελματικός 
σύλλογος Τούζλας συμφωνεί με τη δημιουργία λαϊ-
κής αγοράς στην περιοχή του. Οπότε θεωρούμε τυ-
πική την εν λόγο συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, 
το οποίο θα πρέπει να μείνει ανεπηρέαστο από τυχόν 
οποιεσδήποτε μακρινές (χιλιομετρικά) αντιδράσεις.  

Αναμένοντας για τις θετικές αποφάσεις σας

Με τιμή
Αρσονιάδης Παναγιώτης
Πρόεδρος ΟΕΒΕΚ

Αίτηση σωματείου λαϊκών
αγορών για δραστηριοποίησή
του στην Τούζλα

Επιστολή
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Μια δύσκολη οικονομικά χρονιά κύλησε…

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2 0 1 0

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 0 1 0

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2 0 1 0

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 0 1 0

Ιδιαιτέρως δύσκολοι ήταν οι δώ-
δεκα μήνες που κύλησαν από τα 
εγκαίνια της περσινής έκθεσης κα-
βαλιώτικων προϊόντων την οποία 

Αυτονόητα η περίοδος της οι-
κονομικής κρίσεως είχε αντίκτυπο 
και στη διοργάνωση της επιμελη-
τηριακής εκθέσεως KAVALAEXPO 
2010, που εγκαινιάσθηκε το βρά-
δυ της Παρασκευής 23/9. Εξάλλου, 
αυτός ήταν και ο λόγος που η προ-
ετοιμασία κινήθηκε συντηρητικά 

Τις προσπάθειές τους ενώνουν 
τα τέσσερα Επιμελητήρια Καβά-
λας – Σερρών – Χαλκιδικής – Κα-
στοριάς, με κοινό στόχο την προώ-
θηση τοπικών προϊόντων προς τις 
αγορές της Ρωσίας. Η συνεργασία 
δεν ήταν τυχαία αλλά βασίζεται 
στην κοινή συνισταμένη των σχέ-

Συνέχεια της πρωτοβουλίας για 
τη δημιουργία «δικτύωσης» μετα-
ξύ των πόλεων που συμμετέχουν 
στην κοινή προσπάθεια προκει-
μένου να αποκτήσουν ξεχωριστή 
ταυτότητα, αποτέλεσε και η συνά-
ντηση μεταξύ των ομάδων εργα-
σίας των τριών πόλεων που έχουν 

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Επιμε-
λητηρίου Καβάλας «Απόστολος 
Μαρδύρης» πραγματοποίησε τα-
κτική γενική συνέλευση και εκλο-
γή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
στο χώρο του Επιμελητηρίου.   
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης 
ο πρόεδρος Σίμος Μπέλος ανα-

επί σειρά ετών διοργανώνει με επιτυχία το Επιμελητήριο 
Καβάλας. Η διοίκηση σε πείσμα των καιρών και προσπα-
θώντας να στηρίξει τον καβαλιώτικο επιχειρηματικό κό-

σμο, προχώρησε στην υλοποίηση πολλαπλών και ποικίλων 
δράσεων σε διάφορα επίπεδα. Εκδηλώσεις, ενημερωτικές 
ημερίδες προγραμμάτων, συσκέψεις, διακρατικές επιχει-
ρηματικές συναντήσεις είναι κάποιες μόνο από τις πρωτο-
βουλίες που ελήφθησαν. 

Πολλές φορές ωστόσο ξεχείλισε και η οργή των επιχει-
ρηματιών για την παντελή συμπαράσταση της πολιτείας, 

αρχικά στους συμμετέχοντες επιχειρηματίες και βέβαια 
στους επισκέπτες. Φέτος μάλιστα που διεξήχθη μια ευρύ-
τερη καμπάνια προβολής, τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη 
καλύτερα. 

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Άγγελος Τσατσούλης: «Η οικονομία δε σταματά και 
οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να ελπίζουν και να επενδύουν. 
Όλοι αναμένουν να περάσει η κρίση και όσοι τολμήσουν 
κατά την περίοδο της κρίσης, θα είναι οι πιο έτοιμοι και οι 
πιο κερδισμένοι στο μέλλον». 

Προς το παρόν όμως σημάδια διεξόδου από τη στενωπό 
δε διαφαίνονται.

εκθεσιακού χώρου εμβαδού περίπου 500 τετραγωνικών 
μέτρων για την παρουσίαση των προϊόντων. Παράλληλα 
θα υπάρχει και συνεδριακός χώρος.  

Στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρχουν σταντ προς ενοικία-
ση ή προς πώληση από τους ενδιαφερόμενους, όπου θα 
τοποθετούνται τα προϊόντα και τα διαφημιστικά έντυπα. 
Βάσει της αρχικής εκτιμήσεως κόστους, τα έξοδα εγκα-
ταστάσεως υπολογίζονται σε 38.000 ευρώ, τα τρέχοντα 
μηνιαία έξοδα θα φτάνουν σε 22.000 ευρώ, ενώ τα έσοδα 
ενός αριθμού 120 επιχειρήσεων που θα μπορούν να στεγα-
στούν εντός του εκθεσιακού χώρου θα ανέρχονται 345.000 
ευρώ. Με δεδομένο ότι τα αρχικά έξοδα διαμορφώνονται 
στις 320.000 ευρώ, αυτονόητα το ποσό υπερκαλύπτεται. 
Φυσικά θα προηγηθούν οι επιχειρήσεις – μέλη των τεσσά-
ρων ιδρυτικών Επιμελητηρίων.

να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις που θα τις καταστήσουν 
«βασικούς τουριστικούς προορισμούς». Στη συνάντηση 
που φιλοξενήθηκε στην πόλη της Καβάλας συμμετείχαν 
εκτός των εκπροσώπων των τριών πόλεων και εκπρόσω-
ποι τοπικών φορέων όπως του Επιμελητηρίου, του Οργανι-
σμού Λιμένα Καβάλας, του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, του Συλλόγου 
ξενοδόχων και της Δημοτικής Επιχείρησης «Δημωφέλεια».

«Η Καβάλα είναι ένα καλά κρυμμένο τουριστικό κεφά-
λαιο της ηπειρωτικής χώρας. Ήρθε η ώρα, το κρυμμένο 
αυτό μυστικό να αποκαλυφθεί. Σαν την πόλη της Καβάλας 
υπάρχουν χιλιάδες τουριστικοί προορισμοί, τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι τουρίστες έχουν αλλάξει. 
Έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σήμερα. Υπάρχουν οι δυνα-
τότητες να γίνει η Καβάλα τουριστικός προορισμός, αλλά 
πρέπει να τις αξιοποιήσουμε. Έχουμε ένα καλό προϊόν και 

εργάζονται με τον ίδιο ζήλο. Τη συνέλευση τίμησε με την 
παρουσία του και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος 
Τσατσούλης. Τόνισε δε σε παρέμβασή του ότι ο Σύλλογος, 
αναδεικνύει καθημερινά  την ευαισθησία του επιχειρημα-
τία σε κοινωνικά ζητήματα και δήλωσε την συμπαράσταση 
όλου του Δ.Σ. στο έργο του Συλλόγου. Η σύνθεση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Πρόεδρος: Καραγιαννίδης Αντώνιος
Αντιπρόεδρος: Σπανίδης Αργύρης
Γραμματέας: Κυριακίδης Παναγιώτης
Ταμίας: Μάγος Στυλιανός
Έφορος: Χάϊδος Ιωάννης
Μέλη: Καϊλάρης Δημήτριος - Μήλιος Νικόλαος
Ορίστηκε με απόφαση του Δ.Σ. ως  
Υπεύθυνος Νεολαίας: Σαμουηλίδης  Χαράλαμπος

και που δεν τοποθετήθηκε η μεγάλη τέντα στον υπαίθριο 
χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια 
των τελευταίων ημερών το ενδιαφέρον συμμετοχής που 
επιδείχθηκε ήταν αυξημένο, με αποτέλεσμα κάποιες επι-
χειρήσεις να μην καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα περί-
πτερο. 

Το ενδιαφέρον μεταφράζεται φυσικά και σε στήριξη 
του θεσμού από τις επιχειρήσεις, οι οποίες διαπιστώνουν 
όφελος και γι’ αυτό συνεχίζουν να δηλώνουν τη συμμετο-
χή τους. Ανάλογη θερμή στήριξη για τη διοργάνωση δεί-
χνει και το κοινό, που εδώ και 18 χρόνια δίνει ανελλιπώς 
το παρόν. Βάσει των ερευνών και των στοιχείων που κάθε 
χρονιά συγκεντρώνονται, η επιτυχία του θεσμού οφείλεται 

σεων με τη συγκεκριμένη αγορά. Ειδικότερα η Καστοριά 
με τις γούνες, η Καβάλα και οι Σέρρες με τα τρόφιμα και η 
Χαλκιδική με τον τουρισμό.

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες προς 
τις επιχειρήσεις και τα συμμετέχοντα Επιμελητήρια, όπως 
νομικές – φοροτεχνικές συμβουλές – logistics – έρευνες 
αγοράς – εκδηλώσεις – επισκέψεις - αποστολές. Τα συμ-
μετέχοντα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα ενός μόνιμου 

υπογράψει σχετικό πρωτόκολλο. Η συνάντηση πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καβάλας, αφού προηγήθηκαν και ανάλογες 
συναντήσεις στους Δήμους Ηρακλείου και Βόλου, οι οποίες 
μαζί με την Καβάλα αποτελούν τη συνεργαζόμενη ομάδα. 

Απώτερος στόχος της κοινής προσπάθειας είναι να ανα-
δειχθούν οι προϋποθέσεις οι οποίες θα προσδώσουν μια 
ιδιαίτερη ταυτότητα στις συμμετέχουσες πόλεις, έτσι ώστε 

φέρθηκε διεξοδικά στα αποτελέσματα των εθελοντικών 
αιμοδοσιών που πραγματοποίησε ο Σύλλογος την χρονιά 
που μας πέρασε, καθώς και στην εκδήλωση με ομιλητή τον 
κ.  Άρη Σταθάκη. 

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν   ότι ο Σύλλογος έχει ένα 
σημαντικό έργο να επιδείξει κατά την διάρκεια της χρο-
νιάς που πέρασε. Όσοι έθεσαν υποψηφιότητα για το νέο 
Δ.Σ. έδωσαν την υπόσχεσή τους ότι θα   συνεχίσουν να 

πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το προωθήσουμε», ανέφε-
ρε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσα-
τσούλης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του. 

με τα μέλη της διοίκησης του Επιμελητηρίου να γίνονται οι 
δέκτες και οι μεταφορείς των παραπόνων προς τα πολιτικά 
πρόσωπα της Καβάλας. Παρά τις ανυπέρβλητες δυσκολί-
ες το Επιμελητήριο συνεχίζει να στέκεται αρωγός στο πλάι 
κάθε έμπορου, επαγγελματία, επιχειρηματία, στοχεύοντας 
στις λιγότερες δυνατές απώλειες και προσδοκώντας ένα 
ευνοϊκότερο αύριο για όλα τα μέλη του. Το κείμενο που 
ακολουθεί περιλαμβάνει ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσμα-
τα, βασισμένα στη δραστηριότητα των τελευταίων δώδεκα 
μηνών.     
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 0 1 1

ΜΑΡΤΙΟΣ

2 0 1 1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2 0 1 1

Τη συμμετοχή της Καβάλας στη 
Διεθνή Έκθεση Θαλάσσιου Τουρι-
σμού SEATRADE EUROPE, που θα 
πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο 
στο Αμβούργο, συζήτησαν τα 
μέλη της άτυπης Επιτροπής Θα-
λάσσιου Τουρισμού Κρουαζιέρας 
στη διάρκεια της πρώτης συνεδρί-

Πηγή χρηματοδότησης για τις 
εργασίες ανακαίνισης του κτιρίου 
του αναζητούσε το Επιμελητήριο 
Καβάλας και αυτή μπορεί να εξα-
σφαλισθεί εάν κατατεθεί πρόταση 
στο υπουργείο περιβάλλοντος, 
προς ένταξη του έργου στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον 

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση 
του Επιμελητηρίου Καβάλας υπο-
δέχτηκαν το Δήμαρχο Σαμψού-
ντας Yusuf Ustel YILMAZ και τη 
συνεργάτιδά του κα. Leyla USTEL 
CAGATAY.  H υποδοχή της αποστο-
λής, η ανταλλαγή χαιρετισμών και 
πληροφοριών πραγματοποιήθηκε 

σης «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Στράτος Μαρουλάς.  
Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κυρίως θέ-

ματα προβολής, ενώ αναφορικά με τη συμμετοχή της Κα-
βάλας στη διεθνή τουριστική έκθεση, διερευνήθηκε η δυ-
νατότητα οργάνωσης ειδικής εκδήλωσης στο πλαίσιο της 
έκθεσης, για την παρουσίαση της πόλης της Καβάλας ως 
προορισμού για θαλάσσιο τουρισμό κρουαζιέρας.                                                                               

Τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν μεταξύ άλλων την 
έκδοση κοινού εντύπου προβολής θαλάσσιου τουρισμού 
κρουαζιέρας μέχρι το Μάιο του 2011, την οργάνωση επι-
σκέψεων σε γραφεία οργάνωσης κρουαζιέρας μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2011, ενώ διερεύνησαν τις δυνατότητες 
δημιουργίας ιστοσελίδας προβολής του θαλάσσιου τουρι-
σμού της πόλης της Καβάλας.

Η Α’ αντιπρόεδρος Λένα Γαρυφάλλου που ασχολήθη-
κε με την οικονομική πτυχή του θέματος, ενημέρωσε το 
διοικητικό συμβούλιο του επιχειρηματικού φορέα, διευ-
κρινίζοντας ότι η διαδικασία της ανακαίνισης ουσιαστικά 
χωρίζεται σε τρία υποέργα με τα αντίστοιχα τεύχη δημο-
πράτησης. Το πρώτο εξ αυτών αφορά στο υπό μίσθωση 
κατάστημα, δηλαδή στους υπόγειους και ισόγειους χώ-
ρους του κτιρίου και την αναστήλωση τους. Το συνολικό 
κόστος της στατικής υποστήριξης θα στοιχίσει βάσει των 
προδιαγραφών του δημοσίου ποσό 350.000 ευρώ. Το δεύ-
τερο έργο για την ανακατασκευή του πρώτου και δευτέ-
ρου ορόφου προϋπολογίζεται σε ποσό 265.000 ευρώ. Ενώ 
αναφορικά με το κέλυφος του κτιρίου το κόστος υπολογί-
ζεται να αγγίξει τις 600.000 ευρώ. 

Αυτό το τρίτο τμήμα των εργασιών επιδιώκεται να εντα-
χθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα και θα περιλαμβάνει το 
κέλυφος, τα κουφώματα, τη ψύξη – θέρμανση, τις μονώ-
σεις και πιθανώς φωτοβολταϊκό σύστημα. Οτιδήποτε δη-
λαδή σχετίζεται με τα ενεργειακά στοιχεία του κτιρίου. Το 
πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο 100%.

γέφυρες μεταξύ τους και να συνεχίσουν το διάλογο που 
υπάρχει όλα αυτά χρόνια. «Όσο προχωράει ο διάλογος», 
τόνισε, «στο πλαίσιο της οικονομίας και του πολιτισμού 
τόσο μπορεί να προκύψει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ των δυο πόλεων».

«Ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των πόλεων», επισήμανε 
με έμφαση ο Τούρκος δήμαρχος και συμπλήρωσε, «ανάμε-
σα στις δυο πόλεις η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από την 
οικονομία και τον πολιτισμό. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη 
χώρα, με μεγάλη οικονομία και δημιουργώντας αυτή τη 
γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μπορούμε να ενισχύσουμε 
τις ήδη καλές σχέσεις». Τέλος, ο κ. Yilmaz σημείωσε πως η 
Καβάλα είναι μια όμορφη και καθαρή πόλη με φιλόξενους 
κατοίκους γεμάτους αγάπη.

ασης που πραγματοποίησαν σε εφαρμογή της ομόφωνης 
απόφασης που ελήφθη κατά τη συνάντηση των τοπικών 
φορέων τουρισμού. 

Στην άτυπη επιτροπή συμμετέχουν η αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Λένα Γαρυφάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος 
του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Αρίστος Χαλάτσης και ο 
γενικός διευθυντής της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη-

και Αειφόρος Ανάπτυξη» Πράξη 1.5 «Πρότυπα επιδεικτικά 
έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή και 
Εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια». Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι το Επιμελητήριο δε διαθέτει τεχνική υπηρε-
σία που θα υλοποιήσει το έργο, η διοίκηση αποφάσισε 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 Επιμε-
λητήριο. Μία και μόνη ανάλογη πρόταση έχει κατατεθεί 
από ολόκληρη τη χώρα και το Επιμελητήριο βρέθηκε ώρι-
μο να σπεύσει την κατάλληλη στιγμή ώστε να καταθέσει 
τη δεύτερη.    

στις 23 Μαρτίου στο κτίριο του Επιμελητηρίου Καβάλας.
Ο δήμαρχος Σαμψούντας ευχαρίστησε θερμά για την 

εγκάρδια υποδοχή και τη ζεστή φιλοξενία και υπογράμμι-
σε ότι ανάμεσα στις δυο πόλεις υπάρχει μια καλή σχέση και 
είναι σα να γνωρίζονται από καιρό. Ο κ. Yilmaz τόνισε ότι 
στη Σαμψούντα υπάρχουν πολλοί κάτοικοι που οι προγο-
νοί τους κατάγονται από την Καβάλα αλλά μια αντίστροφα, 
ενώ υπογράμμισε ότι θα πρέπει οι δυο λαοί να στήσουν 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
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Τα εύσημα από τους πολιτικούς 

άρχοντες έλαβε το απόγευμα του 
Σαββάτου 8 Ιανουαρίου η διοίκη-
ση του Επιμελητηρίου Καβάλας 
που επέλεξε και φέτος τη διοργά-
νωση μιας λιτής τελετής κοπής της 
πίτας του, η οποία φιλοξενήθηκε 
στο αμφιθέατρο του διοικητηρίου. 

λές. Ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης 
αφού μελέτησαν τις λίστες των εισακτέων αποφάσισαν ότι 
οι φετινοί επιτυχόντες ήταν η Εμμανουέλα Προβίσταλη και 
ο Νικήτας Ραφαήλ. Οι βραβευμένοι έλαβαν τις τιμητικές 
πλακέτες τους και τα ποσά των 1.000 ευρώ από τα χέρια 
των πρώην Υπουργών Δημοσθένη Δημοσθενόπουλου και 
Γιώργου Καλαντζή. 

Οι χαιρετισμοί των αρχών του τόπου διήρκησαν ενενήντα 
λεπτά, γεγονός που στάθηκε η αφορμή για την αποχώρη-
ση αρκετών ατόμων από την αίθουσα. Οι προσκεκλημένοι 
που διακρίθηκαν για τις τοποθετήσεις τους ήταν αφενός ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Προκόπιος, ο οποίος μί-
λησε από καρδιάς δίνοντας μια ανθρώπινη ευχή, αλλά και 
ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης ο οποίος με τον αμι-
γώς αυτοδιοικητικό του λόγο ενθουσίασε τους παραβρι-
σκόμενους κι απέσπασε το θερμό τους χειροκρότημα. Το 
φλουρί της βασιλόπιτας βρέθηκε στο κομμάτι του Δημάρ-
χου Καβάλας Κωστή Σιμιτσή και το δώρο που έλαβε ήταν 
μία πένα. 

Φέτος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Άγγελος Τσατσού-
λης ανοίγοντας μια παρένθεση στην καθιερωμένη παρου-
σίαση των δράσεων του φορέα, μετέφερε την αγανάκτη-
ση και τα παράπονα των συναδέλφων του σχετικά με την 
αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων από την 
κυβέρνηση. Ζητώντας στήριξη από τους παρόντες κυβερ-
νητικούς εκπροσώπους, δήλωσε πως εάν εκείνος στέκεται 
η αιτία που δεν προχωρούν οι λύσεις των προβλημάτων 
της Καβάλας, είναι διατεθειμένος να παραιτηθεί. 

Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά απονομής των 
βραβείων εκ μέρους της ειδικής επιτροπής του Επιμελητη-
ρίου προς τα παιδιά των μελών που εξασφάλισαν πρωτιές 
κατά την εισαγωγή τους στις ανώτατες οικονομικές σχο-
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ΜΑΙΟΣ
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ΙΟΥΛΙΟΣ
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Με τη δέουσα τιμή έγινε δεκτός 
χθες το πρωί της Πέμπτης 19ης 
Μαΐου στο κτίριο του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, 
προκειμένου η διοίκηση να υλο-
ποιήσει τη ληφθείσα απόφασή 
της και να τον ανακηρύξει επίτιμο 

Απρόσμενα μεγάλη επιτυχία 
σημείωσε το αεροπορικό σόου 
Kavala Fly In 2011. Χιλιάδες άν-
θρωποι από την Καβάλα και την 
ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελ-
λάδας παρακολούθησαν το διάρ-
κειας δύο περίπου ωρών φαντα-
σμαγορικό θέαμα. Ξεχώρισαν τα 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκαν στην Θάσο, οι εργασίες 
της 28ης Γενικής Συνέλευσης του 
Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυ-
ξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν), 
με κύρια θέματα συζήτησης: α) «ο 
ρόλος των νησιωτικών Επιμελητη-
ρίων στη νέα περιφερειακή διοι-

περαιτέρω τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις της με τα ομόλογα 
Επιμελητήρια της Τουρκίας.    

Πέραν του πάπυρου που ο Άγγελος Τσατσούλης πα-
ρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο κι 
όπου αναγραφόταν η απόφαση ανακήρυξής του σε επίτιμο 
μέλος του φορέα, το Επιμελητήριο του πρόσφερε επίσης 
ένα έργο καβαλιώτη καλλιτέχνη το οποίο απεικόνιζε δελφί-
νια, το τρίτομο πολυτελές λεύκωμα του Ινστιτούτου Κοινω-
νικών 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 ασημέ-
νιου διακοσμητικού.

τερο θόρυβο, κάνοντας όμως μεγάλους κύκλους. Στην συ-
νέχεια και σε μικρή χρονική απόσταση εμφανίστηκαν στο 
λιμάνι της Καβάλας τα μικρά άσπρα και κόκκινα αεροπλά-
να από το ακροβατικό τιμ της Ιταλίας, τα οποία συμμετεί-
χαν στο αεροπορικό σόου. Αμέσως μετά πτήσεις έκανε ένα 
ψεκαστικό ελικόπτερο το οποίο πέταξε επίσης χαμηλά στο 
κεντρικό λιμάνι, δημιουργώντας ένα όμορφο ντεκόρ με το 
φέρυ μποτ που εκείνη την ώρα αναχωρούσε για τον Πρίνο.

Ακολούθησαν δύο υδροπλάνα τα οποία απογειώθηκαν 
μέσα από το λιμάνι, δύο λευκά μικρά αεροσκάφη και στο 
τέλος το γκρουπ των ακροβατικών πιλότων από την Ιταλία. 
Την στιγμή εκείνη το θέαμα έφτασε στο αποκορύφωμα 
του. Οι Ιταλοί πιλότοι έριξαν πυροτεχνήματα, έκαναν φα-
ντασμαγορικούς σχηματισμούς και στο τέλος με τους κα-
πνούς σχημάτισαν την Ιταλική σημαία.

άρχης Τουρισμού & Πολιτισμού κ. Κων/νος Παπακοσμάς 
και ο Δήμαρχος Θάσου κ. Κων/νος  Χατζηεμμανουήλ.

Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι από το ΕΒΕ Αθηνών,  το 
ΕΒΕ Θεσσαλονίκης, καθώς και οι Πρόεδροι των Συλλόγων 
Ενοικιαζομένων Δωματίων της Θάσου.

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

μέλος του φορέα. Ο Παναγιότατος αφού επισκέφθηκε για 
λίγα λεπτά το γραφείο του προέδρου Άγγελου Τσατσούλη, 
στη συνέχεια ανέβηκε στο δεύτερο όροφο και εντός της 
αίθουσα των εκδηλώσεων όπου είχε προβλεφθεί ειδική 
θέση, έλαβε χώρα η σεμνή τελετή. 

Στην προσφώνηση του κ. Τσατσούλη απάντησε άμεσα 
ο Προκαθήμενος των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αποδεχό-
μενος με χαρά την τιμή που του επεφύλαξαν οι ντόπιοι 
επιχειρηματίες και θυμίζοντας ότι τόσο ο Ιησούς όσο και ο 
πατέρας του επαγγέλονταν ξυλουργοί κι άρα θα μπορού-
σαν να είναι εν δυνάμει μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας. 
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στο μοντέλο του 
ορθού επιχειρηματία, ο οποίος οφείλει να μην ειδωλοποιεί 
το κέρδος διότι η απληστία είναι επί της ουσίας αμαρτία. 

Η ομιλία του Παναγιότατου κινήθηκε στο πνεύμα της 
εποχής, περιέχοντας αναφορές στην υφιστάμενη οικονο-
μική κρίση και στις δύσκολες πραγματικά ώρες που βιώ-
νει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ευχήθηκε όπως ήταν φυσι-
κό την καλύτερη δυνατή συνέχεια και την ανάκαμψη των 
επαγγελματιών, ενώ συμβούλευσε τη διοίκηση να συσφίξει 

σμήνη επιδείξεων των Ιταλών πιλότων που πέταξαν πολύ 
χαμηλά, γέμισαν τον ουρανό με χρωματιστούς καπνούς 
ενώ χρησιμοποίησαν ακόμη και πυροτεχνήματα. Οι διορ-
γανωτές υπόσχονται ότι το σόου θα γίνει τοπικός θεσμός 
κι ότι θα επαναληφθεί του χρόνου ακόμη καλύτερο. Η συμ-
μετοχή των πολιτών που κατέκλυσε όλο το κεντρικό λιμάνι 
ήταν τεράστια, ενώ μαζί με πολλούς επισκέπτες που ήρθαν 
στην πόλη για αυτόν τον λόγο, τόνωσαν την εμπορική κί-
νηση.

Το συνολικό κόστος ανήρθε 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 αεροσκά-
φη και προμηθεύει την παραπάνω σχολή πιλότων, καθώς 
και το περιοδικό πανελλήνιας κυκλοφορίας αεροπορικών 
θεμάτων «REMOVE BEFORE FLIGHT». 

Το σόου άρχισε στις 7:00 το απόγευμα με τα αεροπλάνα 
Egnatia Aviation τα οποία κινούνταν αργά και χωρίς ιδαί-

κητική δομή της χώρας και β) «Κλιματική Αλλαγή & Πράσι-
νη Ανάπτυξη: επιπτώσεις στις νησιωτικές περιοχές». 

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, πέραν από τους 
Προέδρους και τα μέλη των Διοικήσεων των νησιωτικών 
Επιμελητηρίων μελών του ΕΟΑΕΝ, συμμετείχαν και απηύ-
θυναν χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδο-
νίας & Θράκης, κ. Άρης Γιαννακίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Καβάλας κ. Αρχέλαος Γρανάς, ο Θεματικός Αντιπεριφερει-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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Έντονες αντιδράσεις έχουν ξε-

σπάσει στην αγορά μετά την από-
φαση της κυβέρνησης να προχω-
ρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου σε 
αύξηση του ΦΠΑ για την εστίαση 
αλλά και σε χυμούς και αναψυκτι-
κά, από το 13% στο 23%. 

Ο υπουργός Οικονομικών Ευ-

Η αύξηση του ΦΠΑ κατά 77% (από το 13% στο 23%) από 
την 1η Σεπτεμβρίου έχει προκαλέσει πανικό στην αγορά. 
Οι επιχειρηματίες μιλούν για περίπου 120.000 θέσεις ερ-
γασίας που θα βρεθούν σε κίνδυνο το επόμενο διάστημα 
και απειλούν με στάση πληρωμών προς το ελληνικό Δη-
μόσιο. Μάλιστα, ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Εταιρειών Εστίασης Γιώργος Καββαθάς είπε 
ότι ο κλάδος εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι 
επιχειρηματίες του κλάδου να αποδίδουν φόρους και ΦΠΑ, 
εξηγώντας ότι «ούτως ή άλλως, οι περισσότεροι από τους 
επιχειρηματίες του χώρου είναι ένα βήμα πριν από τη φυ-
λακή».

άγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι η αύξηση του ΦΠΑ «δεν εί-
ναι ούτε δίκαιη ούτε λογική, αλλά προσωρινά αναγκαία». 
Ωστόσο επιχειρηματίες και εκπρόσωποι φορέων όπως και 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτιμούν ότι η απόφαση 
αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να μπουν λουκέτα σε επιχει-
ρήσεις, κάτι που σημαίνει καταστροφή.
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11η αιμοδοσία με Βούλα Πατουλίδου 

Για την πάταξη του παραεμπορίου στην ΑΜΘ

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών του Επιμελητηρίου Καβάλας 
σε συνεργασία με το Επιμελητήριο    και με τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό (Σώμα    Εθελοντών   Σαμαρειτών,  Δια-
σωστών και  Ναυαγοσωστών.  Περιφερειακό Τμήμα  Κα-
βάλας)  διοργανώνει  την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
2011  στο Επιμελητήριο  και ώρα 20:45  εκδήλωση με 
θέμα: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ίσως το αντίδοτο σε περίοδο 
κρίσης»

Η εκδήλωση σκοπό έχει αφ’ ενός να ενημερώσει και να 
δραστηριοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τον εθελοντι-
σμό και αφ’  ετέρου να καταδείξει τον συμβολή των εθελο-
ντών  στην συνοχή και πρόοδο κάθε κοινωνίας.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, θα είναι η Ολυμπιο-
νίκης Βούλα Πατουλίδου.

5 χρόνια εθελοντές αιμοδότες
Ήταν Οκτώβριος του 2006 όταν Σύλλογος  ξεκινούσε 

δειλά δειλά το όμορφο ταξίδι στο χώρο της εθελοντικής 
προσφοράς αίματος. Κάναμε 10 αιμοδοσίες, η μία καλύ-
τερη από την άλλη. Πετύχαμε πολλά. Όμως δεν σταματάτε.  
Θέλουμε ακόμα περισσότερα έτσι ώστε να μην λέμε όχι σε 
κανένα συμπολίτη που χτυπά την πόρτα του Συλλόγου 
μας. Για αυτό λοιπόν σας καλούμε  όλους να στηρίξετε την 
11η αιμοδοσία, όπως κάνετε  χρόνια τώρα, την οποία φέτος 

Απαντητική επιστολή με αποδέκτη τον Περιφερειάρ-
χη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Άρη Γιαννακίδη 
απέστειλαν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών Επαγγελμα-
τιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων των περιφερειακών ενο-
τήτων Καβάλας, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης, 
σε συνέχεια της αποστολής εκ μέρους του των πρακτικών 
των συσκέψεων για το παρεμπόριο που έγιναν σε Κομο-
τηνή και Ξάνθη, με την οποία του ζητούν να επικεντρωθεί 
προς την κατεύθυνση πάταξης του παρεμπορίου μέσω της 
ουσιαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας. Στην επιστολή 
τονίζονται τα εξής:

«Κύριε Περιφερειάρχα, στις 19 Αυγούστου 2011 μας 
καλέσατε σε σύσκεψη με θέμα τον έλεγχο για το παραε-
μπόριο, μετά και την ψήφιση του Ν.3982/11, επισημαίνο-
ντας ότι η παρουσία μας κρίνεται απαραίτητη και επισυνά-
πτοντας τη διευκρινιστική εγκύκλιο επί του νέου νόμου. Το 
περιεχόμενο της πρόσκλησης, μας άφησε να καταλάβου-
με πως στις προθέσεις σας ήταν η ενημέρωσή μας για τα 
νέα δεδομένα και για την αμελλητί εφαρμογή τους. Εκ των 
υστέρων και δια ζώσης, είδαμε πως τέθηκε εκ μέρους σας 
ζήτημα κατάθεσης προτάσεων από τους συμμετέχοντες 
στη εν λόγω σύσκεψη. 

Οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών-Βιοτεχνών-Εμπό-
ρων ΑΜΘ από την πλευρά τους ήταν ήδη ενήμερες για τις 
αλλαγές που επέφερε ο νέος νόμος και είχαν ήδη δρομο-
λογήσει έγγραφη αναφορά-υπόμνημα προς τους αρμό-
διους και κατά νόμο υπεύθυνους παράγοντες, με αίτημα 
επιτακτικό την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας στον 
έλεγχο του παραεμπορίου. Το ίδιο υπόμνημα κοινοποιή-
σαμε και σε εσάς στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου, μετά το πέρας της οποίας 
δεσμευτήκατε ότι θα μας ενημερώσετε την Παρασκευή 26 
Αυγούστου για τις αποφάσεις σας. 
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έχουμε  πλαισιώσει με διάφορες εκδηλώσεις. 
 Περιμένουμε τα συνθήματα  
«Κάνε μια καρδιά… να χτυπά»
«γίνε αιμοδότης χάρισε ζωή»   
«δώσε αίμα είναι στο χέρι σου» 
να γίνουν και δικά σας συνθήματα.
Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες σε αίμα 

που έχουμε σε επίπεδο Περιφερειακής ενότητας Καβάλας, 
πάντα με την δική σας προσφορά αίματος.  Πρέπει να κατα-
νοήσουμε όλοι ότι αυτός ο αγώνας του Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας  με τις παράλληλες εκδηλώσεις  ένα και μοναδικό σκο-
πό εξυπηρετεί. Το μεσημέρι του Σαββάτου 1 Οκτωβρίου  
να μείνουμε όλοι έκπληκτοι από την μεγάλη προσέλευση 
των εθελοντών αιμοδοτών. Τότε θα έχουμε επιτελέσει όλοι 
μαζί  ένα σημαντικό κοινωνικό έργο προς όλους τους συ-
μπολίτες μας

Στην αιμοδοσία του Σαββάτου θα δώσει το παρόν και η 
Βούλα Πατουλίδου 

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 30 Σε-
πτεμβρίου και Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011 και ώρες 
08.00 το πρωί έως τις 14.00 το μεσημέρι  στο Επιμελητή-
ριο Καβάλας.

Επίσης ο Σύλλογος θα δώσει το παρόν και στην έκθεση 

Αντ’ αυτού, το μεσημέρι της Παρασκευής 2 Σεπτεμβρί-
ου μας αποστείλατε τα πρακτικά των δύο συσκέψεων που 
συγκαλέσατε για το παρεμπόριο στην Κομοτηνή και την 
Ξάνθη – και σημειώνουμε εδώ ότι από τα πρακτικά αυτά 
απουσιάζει η αναφορά στο υπόμνημα που καταθέσαμε. 

Κύριε Περιφερειάρχα, μέχρις ότου επιτευχθούν οι τρο-
ποποιήσεις στο νόμο για τις οποίες κάνετε γενική μνεία 
στα πρακτικά, θεωρούμε ότι η ισχύουσα νομοθεσία 
(ν.3377/2005, ν.3557/2007, ν.3982/2011) είναι υπέρ-ικανή 
να φέρει απτά αποτελέσματα ΕΑΝ εφαρμοσθεί. Η μακρά 
θητεία σας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εγγυάται πως γνω-
ρίζετε πολύ καλά ότι αποτελέσματα στην αντιμετώπιση τέ-
τοιων προβλημάτων έρχονται με την εφαρμογή των νόμων 
και όχι με τη συζήτηση περί εφαρμογής των νόμων. Δεδο-
μένου λοιπόν ότι - όπως φαίνεται και από τα πρακτικά που 
μας αποστείλατε - όλοι οι εμπλεκόμενοι προσεγγίζουν το 
στόχο της πάταξης του παρεμπορίου μέσω της ουσιαστι-
κής εφαρμογής της νομοθεσίας, παρακαλούμε όπως επικε-
ντρώσετε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εν κατακλείδι, θεωρούμε ότι αν χρειάζεται μία σύσκεψη, 
είναι αυτή που πρέπει να γίνει για τον συντονισμό όλων 

του Επιμελητηρίου στην Νέα Καρβάλη, όπως κάθε χρό-
νο, με δικό του περίπτερο για καλύτερη ενημέρωση του 
κόσμου. Την τελευταία μέρα της έκθεσης (Τετάρτη) θα ορ-
γανώσουμε γιορτή για όλους τους αιμοδότες,  και όχι μόνο, 
με  άφθονο κρασί και διάφορα εδέσματα. Σας περιμένου-
με…

Αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές,
Το τελευταίο διάστημα γράφονται πολλά και συζητού-

νται ακόμα περισσότερα για θέματα εκλογών παραγωγι-
κών φορέων. Με αφορμή λοιπόν τόσο τις εκλογές του Επι-
μελητηρίου Καβάλας που θα γίνουν στο τέλος Νοέμβρη 
όσο και αυτές της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-
χνών και Εμπόρων Ν. Καβάλας που θα γίνουν τελικά αρχές 
Δεκέμβρη σας καλώ και σας παρακαλώ πολύ να αποβάλ-
λετε επιτέλους παλιές πρακτικές. 

Δεν είναι δυνατόν να προσπαθείτε να επιβάλλετε πο-
λιτικούς όρους σε εκλογές παραγωγικών φορέων. Έχου-
με τονίσει πολλές φορές και επαναλαμβάνουμε με την 
παρούσα ότι στα Επιμελητήρια και στις Ομοσπονδίες, 
στα Σωματεία και στους Συλλόγους κινούμαστε για την 
προάσπιση και προαγωγή των συμφερόντων των μελών 

Ομοσπονδία προς βουλευτές

Επιστολή
μας. Χωρίς να μας ενδιαφέρει η πολιτική ταυτότητα κάποιου 
μέλους μας και χωρίς να χρησιμοποιούμε τις πολιτικές μας πε-
ποιθήσεις σε αυτές μας τις δράσεις. 

Και επειδή η παρούσα έκκληση εκφράζεται δημόσια για 
πρώτη φορά και ίσως να μην ληφθεί από εσάς σοβαρά υπ’ 
όψιν, σας ξεκαθαρίζουμε την απόφαση μας να δημοσιοποιή-
σουμε τα ονόματα εκείνων των Βουλευτών για τους οποίους 
θα έχουμε επίσημες καταγγελίες ότι ασχολήθηκαν ή ότι προ-
σπάθησαν να ασχοληθούν με τις εκλογές του Επιμελητηρίου 
και της Ομοσπονδίας, με σκοπό να τις επηρεάσουν πολιτικά. 

Ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε όπου η μία επιχείρηση κλεί-
νει μετά την άλλη και η απόγνωση των μικρομεσαίων επιχει-
ρηματιών έχει ξεπεράσει κάθε όριο θα πρέπει να αντιληφθείτε 
και εσείς αυτό που χρησιμοποιείτε ως πολιτική απάντηση σε 
όλες σας τις τοποθετήσεις για την οικονομία. 

Ότι δηλαδή πρέπει για το καλό μας να αλλάξουμε.  Όσο βα-
ριές, άδικες και περίεργες μπορεί να είναι αυτές οι αλλαγές. 

Και η αλλαγή στο εν λόγω θέμα είναι η ανεξάρτητη και 

ανεπηρέαστη δράση των παραγωγικών φορέων. Είναι η 
επιτέλους ενασχόληση σας με θέματα που σας αφορούν, 
διότι οι εκλογές των παραγωγικών φορέων ΔΕΝ σας αφο-
ρούν!

Εξάλλου είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι ένας σημαντι-
κός παράγοντας της σημερινής άσχημης κατάστασης της 
Ελλάδας είναι και ο συνδικαλισμός που εσείς όλα αυτά τα 
χρόνια χρησιμοποιούσατε ως υποχείριο για τους πολιτι-
κούς σας σκοπούς, ο πολιτικός συνδικαλισμός! 

Ανταποκρινόμενοι λοιπών στις εστιάσεις σας, σας απα-
ντάμε ότι εμείς αλλάζουμε!

Εσείς θα αλλάξετε ή θα βουλιάξετε;  
Με την πεποίθηση ότι θα λάβετε σοβαρά υπ όψιν σας 

τις απαιτήσεις μας οι οποίες άλλωστε αποτελούν και τα 
δικαιώματα μας,

Με τιμή και αγωνία
Παναγιώτης Αρσονιάδης
Πρόεδρος ΟΕΒΕΚ

των παραπάνω στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
παρέμβασης του καθενός αρμοδίου, που θα αποκλείει 
τις πλημμελείς προσεγγίσεις και τις αλληλοεπικαλύψεις 
τους».
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Μαθήματα «ενδοπεριφερειακής συνείδησης»

Σύσκεψη για το 
παραεμπόριο στην Κομοτηνή

Λάβρα στάθηκαν τα μέλη της διοίκησης του Επιμελη-
τηρίου Καβάλας κατά όλων όσων μεθοδεύουν εν κρυπτώ 
κινήσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες συνεχίζουν να δια-
τηρούν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, στη διάρκεια 
της μηνιαίας συνεδριάσεως του Σεπτεμβρίου. Ο λόγος που 
εκφράστηκαν αρνητικές απόψεις και στηλιτεύθηκαν συ-
γκεκριμένες συμπεριφορές, στάθηκαν τα όσα ελέχθησαν 
από τα Επιμελητήρια της Θράκης στη διάρκεια οικονο-
μικού φόρουμ που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη. 
Τη σχετική ενημέρωση της διοίκησης ανέλαβε ο πρόεδρος 
Άγγελος Τσατσούλης, αναφερόμενος στη δημιουργία 
ελεύθερης οικονομικής ζώνης που προωθείται ως επιχει-
ρηματικός θεσμός από την κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας 
διαχρονικές και διακομματικές προσπάθειες των στελεχών 
της Θράκης, με σκοπό τον οριστικό αφανισμό της Καβάλας. 

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι μόνο μέσω δημοσιευμάτων 
τόσο ο ίδιος όσο και ο ομόλογός του από το Επιμελητήριο 
Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, μαθαίνουν τις μεθοδεύσεις 
που εκδηλώνονται εν τη απουσία τους. Παρά τις παρασκη-
νιακές διαδικασίες, οι δύο πρόεδροι προσπαθώντας να 
προλάβουν περαιτέρω δεινά για τον επιχειρηματικό κό-
σμο, απέστειλαν επιστολή στον περιφερειάρχη ΑΜΘ Άρη 
Γιαννακίδη την οποία και κοινοποίησαν στους αντιπεριφε-
ρειάρχες Καβάλας και Δράμας. Στην επιστολή με ημερομη-
νία 29/8/2011 αναφέρονταν τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη, με την παρούσα κοινή 
επιστολή μας, θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι υπάρχουν 
ενέργειες και δηλώσεις επιχειρηματικών και πολιτικών πα-
ραγόντων της Θράκης, που προφανώς θα γνωρίζετε, όπου 
γίνεται αναφορά για την δημιουργία Ειδικής Οικονομικής 
Ζώνης στην περιοχή. Μάλιστα οι δηλώσεις αυτές συνοδεύ-
ονται και από προθέσεις διερεύνησης αυτής της δυνατότη-
τας στις Βρυξέλλες. 

Κατανοούμε απόλυτα τις προθέσεις υποστήριξης του 

τόπου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά, πολιτικά και 
κοινωνικά ο καθένας μας. Όμως στα πλαίσια της πολιτικής 
φιλοσοφίας που θέλει μια ενιαία περιφέρεια με συνοχή και 
οικονομική ανάπτυξη χωρίς περιφερειακές ανισότητες, οι 
ενέργειες αυτές βρίσκονται σε τελείως αντιδιαμετρική κα-
τεύθυνση. 

Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι θα ενημερώσουμε το σύ-
νολο του πολιτικού κόσμου της περιοχής μας, καθώς επί-
σης και τα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την δημιουργία 
Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Η 
πρόταση μας δε, θα αφορά το σύνολο της Περιφέρειας και 
όχι αποκλειστικά τμήμα της. 

Κύριε Περιφερειάρχη, δεν φτάνουν μόνο οι δηλώσεις 
περί κοινής Περιφερειακής πολιτικής. Οι ενέργειες και τα 
έργα είναι που επαληθεύουν την πολιτική και τις καλές 
προθέσεις.

Είναι γνωστό ότι προσπαθείτε για κοινή περιφερειακή 
πολιτική ανάπτυξης και το δηλώνετε συνεχώς ενεργώντας 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Παρακαλούμε λοιπόν, να προβείτε άμεσα σε όλες εκεί-
νες τις απαραίτητες ενέργειες και σε αυτό το ζήτημα που 
προέκυψε, που θα διασφαλίσουν την ενιαία πολιτική της 
Περιφέρειας».

Παρά την επισήμανση όμως, οι κινήσεις των φορέων 
της Θράκης συνεχίστηκαν. Ο κ. Τσατσούλης ενημέρωσε 
το σώμα ότι επίσημη απόφαση για την ενδοπεριφερειακή 
ισότητα ζητήθηκε και από το περιφερειακό συμβούλιο, 
ενώ παρατήρησε ότι άμεσα θα πρέπει να αντιδράσουν και 
τα τοπικά πολιτικά πρόσωπα πριν η Καβάλα ερημώσει τε-
λείως. Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση των μελών της 
διοίκησης, που κατεύθυναν τα βέλη τους κυρίως εναντίον 
του περιφερειάρχη κ. Γαννακίδη, ο οποίος δυστυχώς απο-
δεικνύει ότι δεν λειτουργεί με όρους ενδοπεριφερειακής 
ισότητας. Έστω κι αν αμέσως μόλις δημοσιοποιηθούν οι 

μεθοδεύσεις, εκείνος σπεύδει να ανασκευάσει και να ανα-
διπλωθεί. 

Όταν κόπασαν οι διαμαρτυρίες των μελών του συμβου-
λίου, ο κ. Τσατσούλης διατύπωσε την πρόταση της Καβά-
λας, αναφορικά με τη δημιουργία Ελεύθερης Οικονομικής 
Ζώνης σε δύο άξονες, από το καβαλιώτικο λιμάνι μέχρι 
την Εξοχή Δράμας και από το καβαλιώτικο λιμάνι μέχρι τη 
Ξάνθη. Το σώμα ενέκρινε την πρόταση η οποία προέκυψε 
ύστερα από επικοινωνία του Άγγελου Τσατσούλη και του 
Στέφανου Γεωργιάδη κι εξουσιοδότησε τον πρόεδρο, ώστε 
να αποστείλει την επόμενη κιόλας ημέρα νέα επιστολή, 
όπου θα αναφέρονταν η καβαλιώτικη πρόταση.          

Να σημειωθεί ότι η διαφωνία του Επιμελητηρίου Καβά-
λας εστιάζεται στο γεγονός πως για μία ακόμη φορά απου-
σιάζει η Καβάλα από τους περιφερειακούς σχεδιασμούς. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Επιμελητήριο Καβάλας δεν 
κλήθηκε καν στη διοργάνωση του οικονομικού φόρουμ, 
ενώ πρόσκληση δεν είχε λάβει και το Επιμελητήριο Δρά-
μας. Προκειμένου να γίνει αντιληπτή η έννοια της Ελεύ-
θερης Οικονομικής Ζώνης, ο κ. Τσατσούλης εξήγησε ότι 
πρόκειται για ευρύτερες περιοχές όπου δραστηριοποιού-
νται επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ειδικό πλαίσιο 
για φορολογία της τάξεως του 10% κι ευέλικτες μορ-
φές εργασίας με χαμηλότερες εργοδοτικές εισφορές 
και λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές προς τους εργα-
ζόμενους. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως σήμερα λειτουργούν 
19 παρόμοιες ζώνες στην Πολωνία, όπου και είναι εγκα-
τεστημένες οι γερμανικές επιχειρήσεις. Επομένως ο κ. 
Τσατσούλης αποφάνθηκε ότι οι εξελίξεις κάθε άλλο παρά 
τυχαίες είναι και προφανώς εντάσσονται στη φιλοσοφία 
«παζαρέματος» που επικρατεί μεταξύ της τρόικας και της 
ελληνικής κυβερνήσεως. Οι συγκεκριμένες ζώνες που θα 
δημιουργηθούν επί ελληνικού εδάφους θα βρίσκονται σε 
παραμεθόριες περιοχές.

Παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης Άρη Γιαννακίδη, πραγματοποιήθηκε το 
πρωί της 23ης Αυγούστου στην Κομοτηνή, η πρώτη από 
τις δυο συσκέψεις με θέμα το παραεμπόριο. Στην σύσκεψη 
παραβρέθηκαν και οι αντιπεριφερειάρχες Κώστας Πα-
πακοσμάς και Αρχέλαος Γρανάς, ο εκπρόσωπος της το-
πικής Υπηρεσίας Γιάννης Κουμιώτης και η εκπρόσωπος 
του Δήμου Παγγαίου Μαρία Τσίλογλου. Παρόντες ήταν 
εκπρόσωποι όλων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο 
θέμα, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Τελωνείου, του 
ΣΔΟΕ, αντιδήμαρχοι από διάφορους άλλους δήμους 
της Περιφέρειας, εκπρόσωποι περιφερειακών αυτοδι-
οικήσεων. Παρόντας ακόμη ήταν και εκπρόσωπος του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης Σω-
κράτη Ξυνίδη.

Εκείνο που αποφασίστηκε ήταν να συγκροτηθούν μικτά 
κλιμάκια ελέγχου, στα οποία θα συμμετέχει το ΣΔΟΕ, το 
Τελωνείο, η Ελληνική Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, 
οι οποίες θα κάνουν οργανωμένα ελέγχους. Το μόνο που 
απέμενε ήταν να αναδειχθεί ο συντονιστής των κλιμακίων.

Συμφωνήθηκε επίσης, να διενεργούνται αυστηροί έλεγ-
χοι στα σύνορα διότι αποδεικνύεται ότι τα διακινούμενα 
προϊόντα από τους παράνομους πλανόδιους μικροπωλη-
τές, προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία. Είτε πρόκειται 
για τα συνηθισμένα προϊόντα «μαϊμού» που πωλούνται στα 
πανηγύρια, είτε πρόκειται ακόμη και για ψωμιά ή κρασιά.

Προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί ώστε να ευαισθη-
τοποιηθεί περαιτέρω η κοινή γνώμη, καθώς οι καταναλω-
τές πολλές φορές είναι συνυπεύθυνοι για την δημιουργία 
του προβλήματος. Ειδικότερα για την περιφερειακή ενότη-
τα Καβάλας, τονίστηκε ότι έντονο είναι το φαινόμενο του 
παραεμπορίου στην παραλιακής ζώνης της.

Κατά τη διάρκεια της συσκέψεως, η εκπρόσωπος του δή-
μου Παγγαίου Μαρία Τσίλογλου, τόνισε προς τον κ. Γιαν-
νακίδη ότι ο καλλικρατικός ΟΤΑ προσπαθεί να πατάξει το 
παραεμπόριο, όμως δε διαθέτει δημοτική αστυνομία. Επι-
πλέον, δεν είναι επαρκές και το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας από το οποίο ο δήμος Παγγαίου ζητάει βοή-
θεια.

Την αμέσως επόμενη ημέρα αναμενόταν να πραγματο-
ποιηθεί στην Κομοτηνή και δεύτερη σύσκεψη για το ίδιο 
θέμα ως συνέχεια της πρώτης. Ο Άρης Γιαννακίδης σκό-
πευε να συναντηθεί με τους προέδρους των κατά τόπους 
πέντε ομοσπονδιών, όπως επίσης και με τους προέδρους 
των εμπορικών συλλόγων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Black Sea Tradenet (B.S.T.)”

Καβάλα, 5/9/2011

Το Επιµελητήριο Καβάλας ενηµερώνει για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Black Sea 
Tradenet» (Εµπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας) το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Κοινό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013.  Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το 
Επιµελητήριο της Κωστάντζας στη Ρουµανία  (Constanta Chamber of Commerce, Industry, 
Shipping and Agriculture) και εταίροι του έργου είναι από τη Βουλγαρία (Επιµελητήριο από την 
περιοχή Ντόµπριτς), την Τουρκία (Επιµελητήρια από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την 
Αρµενία (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ από την Ελλάδα 
συµµετέχει στο συγκεκριµένο έργο και ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιφέρειες της Μαύρης 
Θάλασσας.  Η υλοποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δραστηριότητες και 
δικτυώσεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και προώθηση ενός Εµπορικού 
Άτλαντα της Μαύρης Θάλασσας ο οποίος θα παρουσιάζει το οικονοµικό και εµπορικό περιβάλλον 
σε πέντε χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αρµενία, Τουρκία), τη δηµιουργία ιστοχώρου µε 
πληροφορίες οικονοµικού και εµπορικού ενδιαφέροντος µε λειτουργία βάσης δεδοµένων 
προσφορών και ζητήσεων, τη διοργάνωση 7 ηµερίδων που θα απευθύνονται στις τοπικές 
επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των συνεργασιών στις περιοχές 
της Μαύρης Θάλασσας, τη διοργάνωση εκδήλωσης επιχειρηµατικών συναντήσεων στη 
Θεσσαλονίκη µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από τις 5 εµπλεκόµενες χώρες, τη διεξαγωγή 
τετραήµερης «Σχολής Επιχειρηµατικότητας» στην Κωστάντζα και τη σχετική ανταλλαγή 
εµπειριών και τέλος, τη δηµιουργία ενός δικτύου µε 7 σηµεία επαφής που θα φιλοξενούνται από 
τους εταίρους σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οι δράσεις του έργου θα διαρκέσουν 18 µήνες, από τον 6/2011 µέχρι τον 11/2012.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 379.975 Ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της ΕΕ 
ανέρχεται σε ποσοστό 90%.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιµελητηρίου – κα. Σ. 
Μαυροµµάτη και κα. Ο. Καζιάνη, τηλ: 2510833964, fax: 2510835946, e-mail: 
info@chamberofkavala.gr . 

Common borders. Common solutions.
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περιοχή Ντόµπριτς), την Τουρκία (Επιµελητήρια από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την 
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συµµετέχει στο συγκεκριµένο έργο και ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιφέρειες της Μαύρης 
Θάλασσας.  Η υλοποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δραστηριότητες και 
δικτυώσεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 
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πληροφορίες οικονοµικού και εµπορικού ενδιαφέροντος µε λειτουργία βάσης δεδοµένων 
προσφορών και ζητήσεων, τη διοργάνωση 7 ηµερίδων που θα απευθύνονται στις τοπικές 
επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των συνεργασιών στις περιοχές 
της Μαύρης Θάλασσας, τη διοργάνωση εκδήλωσης επιχειρηµατικών συναντήσεων στη 
Θεσσαλονίκη µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από τις 5 εµπλεκόµενες χώρες, τη διεξαγωγή 
τετραήµερης «Σχολής Επιχειρηµατικότητας» στην Κωστάντζα και τη σχετική ανταλλαγή 
εµπειριών και τέλος, τη δηµιουργία ενός δικτύου µε 7 σηµεία επαφής που θα φιλοξενούνται από 
τους εταίρους σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οι δράσεις του έργου θα διαρκέσουν 18 µήνες, από τον 6/2011 µέχρι τον 11/2012.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 379.975 Ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της ΕΕ 
ανέρχεται σε ποσοστό 90%.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιµελητηρίου – κα. Σ. 
Μαυροµµάτη και κα. Ο. Καζιάνη, τηλ: 2510833964, fax: 2510835946, e-mail: 
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Το Επιµελητήριο Καβάλας ενηµερώνει για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Black Sea 
Tradenet» (Εµπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας) το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Κοινό 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013.  Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το 
Επιµελητήριο της Κωστάντζας στη Ρουµανία  (Constanta Chamber of Commerce, Industry, 
Shipping and Agriculture) και εταίροι του έργου είναι από τη Βουλγαρία (Επιµελητήριο από την 
περιοχή Ντόµπριτς), την Τουρκία (Επιµελητήρια από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την 
Αρµενία (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ από την Ελλάδα 
συµµετέχει στο συγκεκριµένο έργο και ο Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 

Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής και 
διασυνοριακής συνεργασίας µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη στις περιφέρειες της Μαύρης 
Θάλασσας.  Η υλοποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δραστηριότητες και 
δικτυώσεις αµοιβαίου ενδιαφέροντος. 

Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαµβάνουν τη δηµιουργία και προώθηση ενός Εµπορικού 
Άτλαντα της Μαύρης Θάλασσας ο οποίος θα παρουσιάζει το οικονοµικό και εµπορικό περιβάλλον 
σε πέντε χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αρµενία, Τουρκία), τη δηµιουργία ιστοχώρου µε 
πληροφορίες οικονοµικού και εµπορικού ενδιαφέροντος µε λειτουργία βάσης δεδοµένων 
προσφορών και ζητήσεων, τη διοργάνωση 7 ηµερίδων που θα απευθύνονται στις τοπικές 
επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών και την προώθηση των συνεργασιών στις περιοχές 
της Μαύρης Θάλασσας, τη διοργάνωση εκδήλωσης επιχειρηµατικών συναντήσεων στη 
Θεσσαλονίκη µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων από τις 5 εµπλεκόµενες χώρες, τη διεξαγωγή 
τετραήµερης «Σχολής Επιχειρηµατικότητας» στην Κωστάντζα και τη σχετική ανταλλαγή 
εµπειριών και τέλος, τη δηµιουργία ενός δικτύου µε 7 σηµεία επαφής που θα φιλοξενούνται από 
τους εταίρους σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν 
πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οι δράσεις του έργου θα διαρκέσουν 18 µήνες, από τον 6/2011 µέχρι τον 11/2012.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 379.975 Ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της ΕΕ 
ανέρχεται σε ποσοστό 90%.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιµελητηρίου – κα. Σ. 
Μαυροµµάτη και κα. Ο. Καζιάνη, τηλ: 2510833964, fax: 2510835946, e-mail: 
info@chamberofkavala.gr . 

Common borders. Common solutions.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

“Black Sea Tradenet (B.S.T.)”
Καβάλα, 5/9/2011

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Black 
Sea Tradenet» (Εμπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας) το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007-2013.  Επικεφαλής 
εταίρος του έργου είναι το Επιμελητήριο της Κωστάντζας στη Ρουμανία  (Constanta 
Chamber of Commerce, Industry, Shipping and Agriculture) και εταίροι του έργου είναι από 
τη Βουλγαρία (Επιμελητήριο από την περιοχή Ντόμπριτς), την Τουρκία (Επιμελητήρια 
από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την Αρμενία (Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων), ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο 
και ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ). 
Γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η διευκόλυνση της διαπεριφερειακής 
και διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της 
Μαύρης Θάλασσας.  Η υλοποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών πόρων και σε δρα-
στηριότητες και δικτυώσεις αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 
Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν τη δημιουργία και προώθηση ενός Εμπο-
ρικού Άτλαντα της Μαύρης Θάλασσας ο οποίος θα παρουσιάζει το οικονομικό και εμπο-
ρικό περιβάλλον σε πέντε χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Αρμενία, Τουρκία), 
τη δημιουργία ιστοχώρου με πληροφορίες οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 
με λειτουργία βάσης δεδομένων προσφορών και ζητήσεων, τη διοργάνωση 7 ημερί-
δων που θα απευθύνονται στις τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή πληροφοριών και 
την προώθηση των συνεργασιών στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, τη διοργάνωση 
εκδήλωσης επιχειρηματικών συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή επιχει-
ρήσεων από τις 5 εμπλεκόμενες χώρες, τη διεξαγωγή τετραήμερης «Σχολής Επιχει-
ρηματικότητας» στην Κωστάντζα και τη σχετική ανταλλαγή εμπειριών και τέλος, τη 
δημιουργία ενός δικτύου με 7 σημεία επαφής που θα φιλοξενούνται από τους εταίρους 
σε κάθε περιοχή έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι τοπικές επιχειρήσεις θα έχουν πρό-
σβαση σε σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες.
Οι δράσεις του έργου θα διαρκέσουν 18 μήνες, από τον 6/2011 μέχρι τον 11/2012.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 379.975 Ευρώ, ενώ η επιχορήγηση της 
ΕΕ ανέρχεται σε ποσοστό 90%.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου – κα. 
Σ. Μαυρομμάτη και κα. Ο. Καζιάνη, τηλ: 2510833964, fax: 2510835946, e-mail: info@
chamberofkavala.gr .
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Συνεργασία Enterprise Europe 
Νetwork-Hellas και Υπουργείου 
Εργασίας για την ασφάλεια στην 
εργασία

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ 
– Ένεση ρευστότητας στις ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις

Νέος επενδυτικός Νόμος 
(3908/2011)

Σύμφωνο συνεργασίας για την ενημέρωση των Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σχετικά με θέματα ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία υπέγραψαν, στις 10 Ιουνίου 
2011, το Enterprise Europe Network-Hellas,  μέλος του 
οποίου είναι και το Επιμελητήριο Καβάλας και το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Το σύμφωνο προβλέπει σειρά δράσεων για την ευαισθη-
τοποίηση σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύ-
νων στους χώρους εργασίας, αλλά και τη διασφάλιση των 
συνθηκών που καθιστούν τους χώρους εργασίας περισσό-
τερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικούς.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Πληροφόρησης για θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΑΥΕ) και ως επί-
σημος εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στην Ελλάδα. Σε 
συνεργασία με το Enterprise Europe Network-Hellas, 
το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στην 
Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία για 
θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, με στόχο τη 
μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματι-
κών ασθενειών και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και του εργασιακού περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής 
συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανί-
ας και Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμό-
διας για τη λειτουργία του «Enterprise Europe Network», 
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και 
την Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety 
and Health at Work, EU-OSHA).

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 
(ΟΑΕΠ) σε συνεργασία με ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύμα-
τα που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις-πλαίσιο 
(Marfin και Πειραιώς) ξεκινά από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμ-
βρίου, την υλοποίηση του προγράμματος «Εξωστρέφεια 
- ΟΑΕΠ».

Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει 
τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επι-
χειρήσεων, μέχρι του ποσού των € 200.000 και για διά-
στημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και 
χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες εμπράγματες 
εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ.

Οι εξαγωγείς μπορούν, από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρί-
ου, να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκει-
μένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια 
- ΟΑΕΠ» και να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους. Κα-
τόπιν, με τα ασφαλισμένα τιμολόγια των εξαγωγών τους, 
μπορούν να απευθύνονται στις συμβεβλημένες Τράπεζες 
ώστε να εξασφαλίσουν δάνειο ισόποσο των ασφαλισμέ-
νων τιμολογίων, έως € 200.000, χωρίς εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις.

Το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ» εντάσσεται στη 
συνολική στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ενίσχυση των εξα-
γωγών, που ήδη αποδίδει καρπούς, καθώς μέσα στους 6 
πρώτους μήνες του 2011 σημειώνεται αλματώδης αύξηση, 
ύψους 41,5% σε σχέση με πέρσι.

Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το επιτυχημένο 
πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα», που ολο-
κλήρωσε την α΄ φάση και ήδη ξεκινά η διαδικασία εκταμί-
ευσης προκαταβολών σε 746 εξαγωγικές επιχειρήσεις 
(συνολικά 45 εκ €), ενώ, παράλληλα, τον Οκτώβριο, θα εί-
ναι στη διάθεση των επιχειρηματιών η δράση «Εξωστρέ-
φεια» για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξω-
στρέφεια - ΟΑΕΠ» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στα Γραφεία του ΟΑΕΠ, Πανεπιστημίου 57, τηλ. 
επικοινωνίας: 2103310017    και 211 9966200 καθώς και 
στην ιστοσελίδα www.oaep.gr

Βασικά σημεία
Κατηγορίες Επενδύσεων
1. Γενική Επιχειρηματικότητα
• Αφορά: κάθε επιχειρηματία
• Προβλέπει:  Φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτα-

του επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης
2. Περιφερειακή Συνοχή
• Αφορά: επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές 

ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήμα-
τα.

• Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων.   Το ποσοστό 
επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει 
μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενί-
σχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό 
προσαυξάνεται κατά 10%.

3. Τεχνολογική Ανάπτυξη
• Αφορά: επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν 

στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την 
επιχείρηση τους.

• Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό 
επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει 
μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενί-
σχυσης.

4. Νεανική Επιχειρηματικότητα
• Αφορά: επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.
• Προβλέπει: ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπα-

νών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη 
λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 
1.000.000 ευρώ.

5. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
• Αφορά: επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 

50.000.000 ευρώ.
• Προβλέπει: όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή 

συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται  όσο αυξά-
νει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.

6. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια
• Αφορά: επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκλη-

ρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για 
τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη 
σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος είναι ο τε-
χνολογικός, διοικητικός, οργανωτικός, και επιχειρησιακός 
εκσυγχρονισμός.

• Προβλέπει: φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτα-
του επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.

7. Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (Clustering)
Αφορά: επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύω-

σης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονί-
κη και 5 στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας. 
Προβλέπει τη δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.

Είδη ενισχύσεων
α. Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από την καταβο-

λή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ 
φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολο-
γική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά 
ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

β. Επιχορήγηση. Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού 
από το δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμε-
νων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). 

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.kcci.gr

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενεργά Προγράμματα
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 

Νέο Ειδικό Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Νέων 
στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου. 
Υποβολή προτάσεων μέχρι 30.09.2011
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα- Αύξηση 
Ποσοστού Επιδότησης. 
Υποβολή προτάσεων μέχρι 30.09.2011 

Προγράμματα ΟΑΕΔ 
Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες για συμμετοχή στην πρακτική 
άσκηση  μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών 
Μαθητείας (ΕΠΑΣ)

Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας 
με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών 
εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
συνεχούς λειτουργίας, έτους 2011

Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων 
δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για 
την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ. Χρηματοδότηση 
του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δα-
νεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που 
συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Όλες οι ενισχύσεις συνυπολογίζονται για τον καθορισμό 
του συνολικού ποσοστού ενίσχυσης που χορηγείται στο 
επενδυτικό σχέδιο. Το όφελος από την παραπάνω χρημα-
τοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυ-
σης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του Χάρτη 
Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων – Ποσοστά ενι-
σχύσεων ανά νομό

           Νομοί    Ζώνες     Μεγάλες Μεσαίες   Μικρές
                                                                         Eπιχειρήσεις 
             Καβάλα Γ               40% 45% 50%
 Ξάνθη Γ 40% 45% 50%
 Ροδόπη Γ 40% 45% 50%
 Δράμα Γ 40% 45% 50%
 Έβρος Γ 40% 45% 50%

Διαδικασίες : (ολοκληρώνεται σε 6 μήνες)
Υποβολή
• Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφορι-

ακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών 
ιστοσελίδων (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, 
www.investingreece.gov.gr) και λαμβάνει προσωπικό 
κωδικό.

• Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοι-
χεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.

• Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο 
(συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) 
στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Κάθε 
δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε 
έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.


