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Την Καβάλα επισκέφθηκε ο Κωνσταντίνος Μίχαλος 
Την Τετάρτη 21 Μαρτίου επισκέφθηκε την 

Καβάλα ο πρόεδρος του μεγαλύτερου εμπο-
ροβιομηχανικού Επιμελητηρίου της χώρας 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο οποίος εμφανί-
στηκε απόλυτα ενημερωμένος για τα προβλή-
ματα του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου. 
Σκοπός της επισκέψεως και της συναντήσεως 
του κ. Μίχαλου και τον ομόλογό του πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελο Τσα-
τσούλη, καθώς και με τα μέλη της διοικητικής 
επιτροπής, ήταν και η προετοιμασία ενόψει 
των εκλογών της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων Ελλάδας. Ο κ. Μίχαλος ενημέρω-
σε για την δική του προεδρική υποψηφιότητα 
και ο κ. Τσατσούλης ανακοίνωσε την δική του 
υποψηφιότητα ως μέλους της διοίκησης στην 
ΚΕΕΕ.    

Τον επισκέπτη καλωσόρισε στην Καβάλα ο 
κ. Τσατσούλης, υπογραμμίζοντας την ιδιαί-
τερη τιμή του Επιμελητηρίου να υποδέχεται 
τον πρόεδρο του μεγαλύτερου επιχειρημα-
τικού φορέα της χώρας. Τα θέματα που απα-
σχόλησαν τους συνομιλητές ήταν τα ιδιαίτε-
ρα προβλήματα της περιοχής μας αλλά και 
γενικότερα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο 
επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας. Παράλ-
ληλα, η επίσκεψη εντασσόταν στο γενικότερο 
πλαίσιο προετοιμασίας της υποψηφιότητας 
του Κωνσταντίνου Μίχαλου για την προεδρία 
της ΚΕΕΕ. 

ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Μίχαλος ευχα-

ρίστησε τον ομόλογο του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας αλλά και τα μέλη της διοικητικής επι-
τροπής για τη θερμή υποδοχή. Ο κ. Μίχαλος 
απέδειξε πως γνωρίζει τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της περιο-
χής. Μάλιστα μέσω της επισκέψεως, θα δρο-

Επόμενη αιμοδοσία του
Συλλόγου Αιμοδοτών
Παρασκευή 27 και το 
Σάββατο 28 Απριλίου

στο Επιμελητήριο Καβάλας
από τις 8 π.μ. έως τις 2.15 μ.μ.

μολογηθεί υπεράσπιση των οικονομικών 
συμφερόντων της περιοχής στην κεντρική 
εξουσία. 

Αναφορικά με την Ειδική Οικονομική 
Ζώνη, ο  κ. Μίχαλος δήλωσε την κατ’ αρ-
χήν θετική αντιμετώπιση της προτάσεως, 
αρκεί φυσικά να ισχύσουν όροι που θα 
εξυπηρετούν την ελληνική οικονομία και 
τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, οι οποί-
ες θα δραστηριοποιούνται στους χώρους 
εφαρμογής της ΕΟΖ. Πολύ περισσότερο θα 
πρέπει οι όροι να εξυπηρετούν τους εργα-
ζόμενους, διότι δεν είναι επιθυμητό ένα μο-
ντέλο ΕΟΖ βασιζόμενο σε πολύ χαμηλούς 
μισθούς, παρόμοιο με εκείνο κάποιων γει-
τονικών χωρών. 

Σχετικά με το εξαιρετικά σοβαρό θέμα 
της ρευστότητας,  ο κ. Μίχαλος χαρακτή-
ρισε ως επιτυχία των Επιμελητηρίων την 
εξασφάλιση ενός ποσού τριών δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

ως ταμείο ενίσχυσης των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών. Για την διαχείριση του κε-
φαλαίου θα πρέπει να έχουν τον πρώτο 
λόγο τα Επιμελητήρια. Η διοίκηση έκαστου 
Επιμελητηρίου γνωρίζει τις ανάγκες της 
τοπικής αγοράς κι άρα σε συνεργασία με 
τους τοπικούς τραπεζικούς διευθυντές, θα 
επιτυγχάνει βάσει χαλαρών κριτηρίων τη 
δυνατότητα να διατίθενται στις ΜΜΕ κε-
φάλαια κίνησης της τάξεως των τριάντα και 
σαράντα χιλιάδων ευρώ. 

Επίσης, για το θέμα της ρύθμισης των 
εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου, ο κ. 
Μίχαλος ανακοίνωσε την ανάληψη άμε-
σης δράσης προκειμένου να δοθεί λύση. 
Ευρύτερα γνωστό είναι το πρόβλημα οικο-
νομικής στενότητας κι άρα η βιωσιμότητα 
των περισσοτέρων επιχειρήσεων θα είναι 
εξασφαλισμένη, αρκεί να υπάρξει μια ρύθ-
μιση που θα επιτευχθεί κατόπιν άσκησης 
πιέσεων.

Για την έγκαιρη και άμεση 
ενημέρωσή σας σχετικά με 
επιχειρηματικά θέματα σε 

τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο,  

μπορείτε να δηλώσετε τη 
διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

σας ταχυδρομείου (e-mail) και 
τον αριθμό του κινητού σας 

τηλεφώνου στο Επιμελητήριο 
2510-231500 ή στην ιστοσελίδα 

μας στο www.kcci.gr
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Συμπεράσματα της τουριστικής μελέτης

Την μελέτη που είχε αναθέσει το Επιμελη-
τήριο Καβάλας προς εκπόνηση στην ICAP 
παρουσίασαν το πρωί του Σαββάτου 17 Μαρ-
τίου ενώπιον των αρμοδίων φορέων της πε-
ριφερειακής ενότητας ο πρόεδρος Άγγελος 
Τσατσούλης και τα στελέχη της εταιρείας 
κ.κ. Μήτσης και Ματράκας. Ήταν η δεύτε-
ρη φορά που το Επιμελητήριο ανέθεσε στην 
εταιρεία την εκπόνηση τουριστικής μελέτης 
δεδομένου ότι ο κλάδος ομολογουμένως 
αποτελεί τον σημαντικότερο μοχλό ανάπτυ-
ξης της Καβάλας. Τα συμπεράσματα μπορούν 
να βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς 

ώστε να διορθώσουν τα όποια λάθη εντο-
πίζονται και να βελτιώσουν περαιτέρω τα 
δυνατά σημεία, με απώτερο σκοπό η Καβά-
λα να μετατραπεί σε μελλοντικό προορισμό 
365 ημερών. 

Μετά το πέρας της παρουσιάσεως, τέ-
θηκαν κάποιες ερωτήσεις στα στελέχη της 
ICAP, υπήρξαν τοποθετήσεις από εκπρο-
σώπους φορέων, διατυπώθηκαν ευχολό-
για και διαπιστώσεις για την αναγκαιότητα 
συνεργασίας προς μία κοινή κατεύθυνση, 
κάποιες προτάσεις κατατέθηκαν. Ιδιαίτερη 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ
για να σας κρατάμε 

πάντα ενήμερους με 
όλα  τα επενδυτικά και 

επιχειρηματικά νεα
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Το πρωί του Σαββάτου 17 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Κα-
βάλας πέραν της τουριστικής μελέτης, η οποία παρουσιάστηκε 
από τα στελέχη της ICAP που διενέργησε την έρευνα, παρου-
σιάστηκαν εν τάχη και τα επικαιροποιημένα κλαδικά στοιχεία 
των τοπικών επιχειρήσεων. Η ανάλυση βασίζεται στα δημοσι-
ευμένα οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί και αποτελέσματα 
χρήσης) επιχειρήσεων νομικής μορφής ΑΕ και ΕΠΕ και αφορά 
τις διαχειριστικές χρήσεις των ετών 2008, 2009 και 2010. 

Παράλληλα, γίνεται σύγκριση των οικονομικών μεγεθών των 
επιχειρήσεων με τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης και της Ελλάδος.

Σημειώνεται, ότι το δείγμα ανάλυσης των επιχειρήσεων της 
Καβάλας περιλαμβάνει 154 επιχειρήσεις, σε αντίθεση με την 
προηγούμενη έρευνα (Διερεύνησης της Κλαδικής Επιχειρη-
ματικότητας στο Νομό Καβάλας – Οκτώβριος 2010) όπου το 
δείγμα ήταν μεγαλύτερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, μόνο 
154 τοπικές επιχειρήσεις από το σύνολο των καταχωρημένων 
στη βάση δεδομένων της ICAP έχουν δημοσιοποιήσει τα οι-
κονομικά τους στοιχεία και για τις δύο διαχειριστικές χρήσεις 
2009 και 2010. 

Συνεπώς, για λόγους συγκρισιμότητας, η ανάλυση πραγμα-
τοποιείται στο εν λόγω δείγμα. Βεβαίως, θα πρέπει να τονιστεί 
ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
τόσο στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας όσο και στην Περι-
φέρεια ΑΜΘ και στη Χώρα είναι μεγαλύτερος, αλλά λόγω της 
νομικής τους μορφής (ατομικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες 
κλπ.), οι εν λόγω επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε δημοσίευ-

Κοινή συνεδρίαση των διοικητικών συμβουλίων των Επι-
μελητηρίων Δράμας και Καβάλας πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 7 Μαρτίου, με θέμα «Ενημέρωση για την Ειδική 
Οικονομική Ζώνη της Περιφέρειας ΑΜΘ» στο συνεδρια-
κό κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας 
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Πέτρος Σελέκος και 
ο Θέμης Κοκορότσικος από την εταιρεία «Ευρωσύμβου-
λοι», η οποία έχει αναλάβει για λογαριασμό της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την εκπόνηση 
μελέτης.

Παρών στη κοινή συνεδρίαση και ο πρώην Γ.Γ. της Περι-
φέρειας Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι αρμόδιος 
για παροχή τεχνικής/νομικής κάλυψης επί των ζητημάτων 
ΕΟΖ στα Επιμελητήρια Δράμας και Καβάλας.

Ο κ. Σελέκος παρουσίασε εν συντομία το θέμα των ΕΟΖ, 

Τριήμερη επίσκεψη από την Παρασκευή 30 Μαρτίου έως 
την Κυριακή 1η Απριλίου πραγματοποίησαν σε Καβάλα και 
Θάσο τα μέλη της  αποστολής από το δήμο Σαμψούντας της 
Τουρκίας. Την Παρασκευή, τα είκοσι άτομα που μετείχαν στην 
αποστολή, περιηγήθηκαν στη Θάσο. Ενημερώθηκαν για τα 
τουριστικά πλεονεκτήματα του νησιού, στο πλαίσιο εκδηλώ-
σεως η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του επιμελητηρί-
ου στον Λιμένα, με την παρουσία φορέων του νησιού.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο αντιδήμαρχος Σαμψού-
ντας, Εσμί Τζαμάς. Στην αποστολή μετείχαν τουριστικοί πρά-

ση οικονομικών στοιχείων.
Με βάση τα οικονομικά μεγέθη 154 συνολικά επιχειρήσεων 

της Καβάλας, προκύπτουν τα εξής:
Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 0,1% το 2010 σε 

σχέση με το 2009.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5,5% ενώ τα 

κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) μει-
ώθηκαν κατά 33,4%.

Η αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε σημαντι-
κή κάθοδο από 2,3% το 2009 σε -0,7% το 2010, κυμαινόμενη 
όμως σε υψηλότερα επίπεδα από αυτήν της Περιφέρειας (-1,4 
το 2010) και σε ακόμη υψηλότερα από αυτήν της Χώρας (-3,5% 
το 2010).

Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε το 2010 σε 7,2% στην 
Καβάλα (10,1% το 2009), έναντι 8,4% στην Περιφέρεια και 6,7% 
στη Χώρα.

Ο τομέας υπηρεσιών παρουσιάζει την υψηλότερη αποδο-
τικότητα ιδίων κεφαλαίων και μάλιστα με διαφορά από τους 
υπόλοιπους τομείς - κλάδους δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει 
και για την αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων. Το υψηλό-
τερο περιθώριο EBITDA παρουσιάζει ο κλάδος τουρισμού και 
ακολουθεί ο κλάδος υπηρεσιών. Το υψηλότερο περιθώριο κα-
θαρού κέρδους εμφανίζει ο τομέας υπηρεσιών. Τέλος, τη χα-
μηλότερη σχέση Ξένων προς Ίδια κεφάλαια εμφανίζει ο πρω-
τογενής τομέας και ακολουθούν ο τουρισμός και οι υπηρεσίες.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εμφάνισε μείωση των τριών 
οικονομικών μεγεθών το 2010, σε σχέση με το 2009. Συγκεκρι-

μένα, το 75% των επιχειρήσεων εμφάνισε μείωση του κύκλου 
εργασιών, το 71% εμφάνισε μείωση των αποτελεσμάτων προ 
φόρων και το 68% εμφάνισε μείωση του EBITDA. Τα ποσοστά 
των επιχειρήσεων που εμφάνισαν αύξηση των εν λόγω μεγε-
θών ήταν 25%, 29% και 32% αντίστοιχα.

Από τις επιχειρήσεις της Καβάλας που εμφάνισαν τη μεγαλύ-
τερη αρνητική

μεταβολή στον κύκλο εργασιών τους στο 2010, συγκριτικά 
με το 2009, οι 11 πρώτες

εμφάνισαν αθροιστική μείωση 45,1 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι 
11 επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη μείωση του EBITDA εμφάνι-
σαν αθροιστική μείωση 17,9 εκ. ευρώ και οι 11 εταιρείες με τη 
μεγαλύτερη μείωση στα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν 
αθροιστική μείωση του εν λόγω μεγέθους ίση με 22 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη θετική με-
ταβολή των εν λόγω μεγεθών στο 2010 σε σχέση με το 2009, 
η αθροιστική αύξηση του κύκλου εργασιών των 11 πρώτων 
επιχειρήσεων ανέρχεται στα 30,3 εκ. ευρώ, η αθροιστική αύ-
ξηση του EBITDA των 11 πρώτων επιχειρήσεων ανέρχεται στα 
5,4 εκ. και αναφορικά με την αύξηση των αποτελεσμάτων προ 
φόρων, το άθροισμα για το εν λόγω μέγεθος για τις πρώτες 11 
επιχειρήσεις ανέρχεται σε 16,7 εκ.

Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι για το 
έτος 2010, ο κύκλος εργασιών των 11 πρώτων επιχειρήσεων 
με τη μεγαλύτερη επίδοση στο μέγεθος αυτό διαμορφώθηκε 
σε 263,04 εκ. ευρώ σε σύνολο 166 επιχειρήσεων, για τις οποίες 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία κύκλου εργασιών 2010, αντιπρο-
σωπεύοντας το 46,4% του συνολικού κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων του δείγματος.

κτορες της περιοχής, ξενοδόχοι κι εστιάτορες. Οι εκπρόσωποι 
του δήμου Σαμψούντας υποσχέθηκαν στήριξη της περιοχής 
μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ έκαναν λόγο για αφί-
ξεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στα 200.000 άτομα. 

Η βασική εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης της τουρκι-
κής αποστολής, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 31 
Μαρτίου στο Επιμελητήριο Καβάλας, Τους Τούρκους επισκέ-
πτες της Καβάλας υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της διοίκησης, 
ξενοδόχοι κι εκπρόσωποι της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ. Τους επισκέ-
πτες καλωσόρισε ο γενικός γραμματέας της διοίκησης του 

Επιμελητηρίου, Παναγιώτης Αγγελίδης. Παρόντες ήταν επί-
σης ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο Γιώργος Φραγκιόγλου, ο 
εκπρόσωπος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑΣ Στράτος Μαρουλάς, αλλά 
κι ο Γιάννης Βύζικας, πρώην δημοτικός σύμβουλος.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό. Προβλήθηκε η περιφερει-
ακή ενότητα Καβάλας, καθώς και τα τουριστικά καταλύματα 
στη δυτική πλευρά της παραλίας Οφρυνίου.

Οι Τούρκοι εκπρόσωποι του δήμου Σαμψούντας, ξεναγή-
θηκαν στην πόλη της Καβάλας, περπάτησαν στη συνοικία της 
Παναγίας, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου, παρετέθη γεύμα σε 
παραλιακή ταβέρνα των «Σφαγείων».

ανησυχία εκ μέρους ορισμένων φορέων όμως δεν κατα-
γράφηκε, ίσως γιατί τα 300 ερωτηματολόγια που συμπλη-
ρώθηκαν από τους επισκέπτες της περιοχής απέδειξαν ικα-
νοποίηση σε μέτριο έως υψηλό βαθμό. 

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χρήστος Ηλιά-
δης ζήτησε σε επόμενη μελέτη να υπάρχουν εξειδικευμένα 
ερωτήματα για την κατάτμηση των εξόδων εκ μέρους των 
επισκεπτών, αλλά και να ζητηθεί σύγκριση του προορισμού 
με προηγούμενους. Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος 
Τσαλουχίδης υπενθύμισε ότι σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα επαναλαμβάνονται ανάλογες έρευνες, τα συμπεράσμα-
τα των οποίων δυστυχώς παραμένουν αναξιοποίητα επί 
του πρακτέου. Οι λόγοι είναι πως δεν υπάρχει συνεννόηση 
μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, δεν υπάρχει μαζική 
συμμετοχή τους στην προσπάθεια και ειδικότερα οικονο-
μική συμμετοχή, ενώ διαρκώς επιχειρείται μετατόπιση των 
ευθυνών και καταγράφεται έλλειψη επαγγελματισμού εκ 
μέρους ορισμένων φορέων. 

Ο βουλευτής Δημήτρης Παπουτσής αναρωτήθηκε εάν 
διατηρείται κάποια μορφή επικοινωνίας μεταξύ των επιχει-
ρήσεων και των τακτικών επισκεπτών της περιοχής, που 
ουσιαστικά είναι και οι καλύτεροι διαφημιστές του προορι-
σμού. Επίσης, παρατήρησε τη σημαντικότητα ανοίγματος 

της νέας αγοράς του Ισραήλ. 
Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κώστας 

Παπακοσμάς χαρακτήρισε την μελέτη ως καμπανάκι που 
υποδεικνύει τους τομείς οι οποίοι χρήζουν προσοχής. Ση-
μείωσε ότι οι ελάχιστες χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν 
θα πρέπει να διαχειρίζονται με μέγιστη σωφροσύνη, ώστε 
να εξασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ο 
αντιδήμαρχος Χριστόδουλος Μιχαλάκης θύμισε ότι ο 
δήμος ετοιμάζει την «ταυτότητα πόλης», που δύνεται να 
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής και να 
ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο τουριστικών δράσεων της 
περιφέρειας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Υψηλό ποσοστό (57%) των τουριστών διέμεινε πάνω 

από 6 ημέρες στην περιοχή. 
Οι τουρίστες του δείγματος εκφράζουν σημαντικό βαθ-

μό ικανοποίησης για βασικά χαρακτηριστικά των καταλυ-
μάτων, στα οποία διέμειναν, όπως κόστος καταλύματος, 
καθαριότητα, παροχές και εξυπηρέτηση προσωπικού. Συ-
γκεκριμένα, για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά, άνω 
του 84% των ερωτώμενων απαντά ότι είναι από ικανοποιη-
μένος/η έως πολύ ικανοποιημένος/η.

Η σχέση κόστους / ποιότητας διαμονής κρίνεται ικανο-

ποιητική από το γεγονός  ότι το 70% των ερωτώμενων διέ-
μεινε σε κατάλυμα με κόστος χαμηλότερο των 50 ευρώ, σε 
σύγκριση με το προηγούμενο εύρημα.

Μεγάλο μέρος του δείγματος εκφράζει την πρόθεση του 
να επισκεφθεί και πάλι τον προορισμό (σίγουρα ναι 45%), 
ενώ επίσης ιδιαίτερα υψηλό είναι το ποσοστό αυτών που 
θα συνιστούσαν τον προορισμό σε φίλους / γνωστούς (σί-
γουρα ναι 50%).

Σημαντικό ποσοστό των τουριστών (45,7%) επισκέφτη-
καν την περιοχή από σύσταση άλλου και μόνο το 2,3% από 
κάποιο διαφημιστικό έντυπο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει 
την μικρή συνεισφορά της όποιας υφιστάμενης διαφήμι-
σης στην προσέλκυση τουρισμού και την πιθανή δυναμική 
μιας στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας.

Μόλις το 16,3% των τουριστών πραγματοποιεί κρατή-
σεις για τη διαμονή και τη μεταφορά του μέσω τουριστικού 
πρακτορείου.

Αξιόλογο ποσοστό (35%) θεωρεί τις τιμές του φαγητού 
από υψηλές έως πολύ υψηλές, παρόλο που η ποιότητα του 
φαγητού ικανοποίησε τους περισσότερους.

Περισσότερο από το 1/4 των ερωτώμενων (27%) έμεινε 
καθόλου ή λίγο ικανοποιημένο από την καθαριότητα των 
δημόσιων χώρων της περιοχής.

αναφέροντας ότι η έκτακτη κατάσταση της κρίσης έκανε 
σαφές πως δε χρειαζόταν μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία, 
αλλά μεταρρυθμιστική βόμβα. Ήταν σαφής και κατηγορη-
ματικός ότι η πρόταση δεν θα περιλαμβάνει δυσμενέστερες 
συνθήκες για το εργασιακό καθεστώς και πως τα εργασιακά/
ασφαλιστικά δικαιώματα παραμένουν εκτός συζήτησης.

Τα βασικά περιεχόμενα της ΕΟΖ, όπως τα παρουσίασε ο 
κ. Σελέκος, είναι:

1. Ψαλίδισμα/ κατάργηση/ αφαίρεση διοικητικών αδειών 
ως περιττές/ αναχρονιστικές/ ξεπερασμένες

2. Η αδειοδότηση από το κράτος δεν θα γίνεται με διασπο-
ρά αδειοδοτικής διαδικασίας. Η άδεια θα εκδίδεται από μία 
αρχή.

3. Πρόβλεψη ειδικού φορολογικού συντελεστή
4. Θέσπιση ειδικού δικαιοδοτικού καθεστώτος έτσι ώστε 

δικαστικές υποθέσεις να εκδικάζονται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα.

Ο κ. Σελέκος μάλιστα ανέφερε ότι Δράμα και Καβάλα 
στις μέχρι τώρα κυβερνητικές σκέψεις έχουν ενδοπεριφε-
ρειακό προβάδισμα για πιλοτική εφαρμογή της ΕΟΖ.

Το μείζον θέμα που τέθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης ήταν το αν η ΕΟΖ που θα δημιουργηθεί, θα γίνει με βάση 
χωροταξικά κριτήρια ή με βάση κλάδους επιχειρήσεων.

Γενικά, το ζήτημα της ΕΟΖ στην Περιφέρεια, παραμένει 
ακόμη θολό, καθώς δεν υπάρχει στοχοποίηση κινήτρων. 
Αντιδράσεις, σκεπτικισμός και προβληματισμός για τη δη-
μιουργία ΕΟΖ εμφανίζονται σε δύο άξονες. Αφνεός τα ερ-
γασιακά δικαιώματα, μπορεί να λέγεται ότι αυτά δε θα θι-
χθούν, αλλά πόσο σίγουρο μπορεί να θεωρεί ως ουσιαστική 
δέσμευση της κυβέρνησης; Αφετέρου η δημιουργία ΕΟΖ θα 
βοηθήσει τον μικρομεσαίο επιχειρηματία της Περιφέρειας ή 
απλά θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των επενδυτών του 
εξωτερικού;

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα δημιουργίας, μέχρι τον 
Ιούνιο θα υποβληθεί η πρόταση στα αρμόδια ευρωπαϊκά 
όργανα και μέχρι το τέλος του χρόνου θα διαμορφωθεί το 
θεσμικό πλαίσιο.
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Νέα για τον τουρισμό

Συνεργασία ΤΕΙ και Επιμελητηρίου Καβάλας

Ταμείο Αρωγής του Επιμελητηρίου

Τις εντυπώσεις από τις συμμετοχές του Επιμελητηρίου σε 
διεθνείς τουριστικές εκθέσεις μετέφερε το μέλος της διοίκη-
σης και του τουριστικού τμήματος Γιώργος Φραγκιόγλου, ο 
οποίος μετείχε με την επαγγελματική ιδιότητα του τουριστι-
κού πράκτορα. Η ενημέρωση της διοίκησης του Επιμελητη-
ρίου πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της μηνιαίας συνεδρι-
άσεως, όπου καταγράφηκαν τα προβλήματα τα οποία φέτος 
θα επηρεάσουν πτωτικά τις αφίξεις των τουριστών. 

Ο κ. Φραγκιόγλου έκανε λόγο για μία καλή παρουσία στην 
τουριστική έκθεση της Κωνσταντινούπολης, όπου το εν-
διαφέρον εκδηλώθηκε αυξημένο αν και ισχυρό παραμένει 
το πρόβλημα της βίζας που υποχρεώνει κάθε Τούρκο επισκέ-
πτη να καταβάλει το ποσό των 67 για έκαστη είσοδό του στη 
χώρα μας. Το γεγονός ότι πέρσι το καλοκαίρι επισκέφθηκαν 
την περιοχή μας αρκετοί Τούρκοι οφείλεται στην έκδοση 
της πράσινης βίζας, η οποία δίνεται μόνο σε δημόσιους λει-
τουργούς με σημαντική οικονομική επιφάνεια. Πολλές είναι 
ακόμη οι ενέργειες που θα πρέπει να εκδηλωθούν ώστε να 
προσελκυσθεί το ενδιαφέρον των Τούρκων τουριστών, αρκεί 
φυσικά να δημιουργηθούν και οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουν ήδη 
υπογράψει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της πόλης 
και το Επιμελητήριο Καβάλας εντάσσεται η κοινή διοργάνωση 
προγράμματος κατάρτισης των τοπικών επιχειρηματιών και 
νέων επαγγελματιών. Η δράση εγκρίθηκε από τη διοίκηση του 
Επιμελητηρίου στη διάρκεια της μηνιαίας συνεδριάσεως του 
Μαρτίου. Με δεδομένη την πρόθεση συνεργασίας των δύο 
πλευρών, ειδικά αυτή την περίοδο όπου τόσο η εθνική όσο και 
η τοπική οικονομία αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήμα-
τα, εξετάσθηκε η προσπάθεια θωράκισης των τοπικών επιχει-
ρήσεων και η δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών.   

Το ΤΕΙ και το Επιμελητήριο συμφώνησαν ότι αρχικά θα 
πρέπει να οργανωθούν δωρεάν προγράμματα κατάρτισης, 
διάρκειας 21 ωρών, τα οποία θα μπορέσουν να παρακολου-
θήσουν οι νέοι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες. Η πρώτη 
φάση της συνεργασίας θα περιλαμβάνει μαθήματα που στο-
χεύουν στην πλήρη ενημέρωση επαγγελματιών και επιχειρη-

Πρωτοβουλίες αρωγής των επιχειρηματιών και συμπαρά-
στασης των απόρων οικογενειών της περιφερειακής ενότη-
τας Καβάλας ενέκρινε η διοίκηση του Επιμελητηρίου στη 
διάρκεια της μηνιαίας συνεδριάσεως του Μαρτίου. Τα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου υπερψήφισαν την πρόταση του 
προέδρου Άγγελου Τσατσούλη για τη δημιουργία Ταμείου 
Αρωγής Επιχειρηματιών, οι οποίοι ως γνωστό δεν έχουν το 
προνόμιο να απευθυνθούν σε ταμείο ανεργίας, εάν χάσουν 

υποδοχής τους. 
Αναφερόμενος στα μηνύματα από την τουριστική έκθεση 

της Σόφιας, ο κ. Φραγκιόγλου έκανε λόγο για «μουδιασμέ-
νη αγορά», λόγω του ρευστού ελληνικού τοπίου και των γεγο-
νότων που ταράζουν το εσωτερικό της χώρας μας. Εξάλλου, 
οι συγκεκριμένες αγορές αποτελούνται από επισκέπτες της 
«τελευταίας στιγμής». Οι Βούλγαροι τουρίστες που διαθέτουν 
οικονομική επιφάνεια, φτάνουν στην περιοχή μας στη διάρ-
κεια των εορτών και κάποιων τριημέρων. 

Εντελώς διαφορετική σε φιλοσοφία είναι η τουριστική 
αγορά της Σερβίας. Μάλιστα όπως ειπώθηκε, στη διάρκεια 
της τελευταίας δεκαετίας, οι Σέρβοι επισκέπτες ήταν εκείνοι 
που κράτησαν ζωντανή την τουριστική κίνηση της Καβάλας 
και της Θάσου. Πολλά είναι τα οργανωμένα πρακτορεία μέσω 
των οποίων γίνονται κρατήσεις, έστω κι αν ο ανταγωνισμός 
των γραφείων δημιουργεί προβλήματα στην αποπληρωμή 
των οφειλών. Ένα ποσοστό 30% των πρακτορείων ακόμη δεν 
έχει εξοφλήσει τις οφειλές της περσινής τουριστικής περιό-
δου. 

Κατόπιν της συμμετοχής των πρακτόρων στις τουριστικές 
εκθέσεις, ο κλάδος εμφανίζεται προβληματισμένος λόγω των 
δυσάρεστων μηνυμάτων που φθάνουν. Ειδικότερα, οι αγο-
ρές της Σκανδιναβίας, της Ολλανδίας, της Γερμανίας και της 

ματιών αναφορικά με την οργάνωση και τη διοίκηση της επι-
χείρησης, τις απαιτήσεις του κράτους και της κοινωνίας, αλλά 
και αναφορικά με τις βασικές γνώσεις του επιχειρείν. 

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα λαμβά-
νουν και τη σχετική βεβαίωση στο πλαίσιο εκδηλώσεως που 
θα πραγματοποιείται. Οι εκπαιδευτές θα προέρχονται από το 
ΤΕΙ Καβάλας, από τον χώρο της αγοράς και από τους εμπλε-
κόμενους φορείς. Η πρώτη φάση του προγράμματος θα δώσει 
βάση σε θέματα όπως:

Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων – Βασικές αρχές – Σχέ-
ση επαγγελματία / Λογιστή  / Συμβούλου.

Λογιστική διαχείριση της επιχείρησης – Εφορία και σχέση με 
την επιχείρηση.

Εμπορικό / Εργατικό Δίκαιο – Επιθεώρηση Εργασίας.
Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες – Τράπεζες / δυνατό-

τητες και υποχρεώσεις.
Μικρό και Μακροοικονομικό περιβάλλον – ΟΑΕΔ και υπο-

στήριξη επαγγελματιών.
Μηχανοργάνωση της επιχείρησης – ΙΚΑ.
Πωλήσεις / Διαφήμιση / Marketing – ΤΕΒΕ.
Το δεύτερο επίπεδο του προγράμματος, το οποίο θα το 

παρακολουθήσουν όσοι έχουν επιμορφωθεί κατά την πρώτη 
φάση, θα επεκταθεί σε ολοκληρωμένα θέματα  21 ωρών έκα-
στο όπως:

Διεθνή λογιστικά πρότυπα 
Κοστολόγηση
Συμπεριφορά καταναλωτή / τεχνικές των πωλήσεων
Internet / Ε – Επιχειρείν – ηλεκτρονικό εμπόριο
Εργατικό & Ασφαλιστικό Δίκαιο – Υγιεινή & Ασφάλεια
Έρευνα αγοράς – Marketing – Διαφήμιση
Στρατηγική διοίκησης επιχειρήσεων
Ανθρώπινο δυναμικό / διαχείριση ανθρώπινων πόρων
Internet και χρήση Η/Υ (Windows, Word, Excel)
Φοροτεχνικά
Αναπτυξιακά προγράμματα / προώθηση επενδύσεων
Fast Track 
Διαχείριση καινοτομιών

Συγκέντρωση τροφίμων από το Επιμελητήριο

Εξυπηρέτηση, Επικοινωνία & Εξωστρέφεια σε Περίοδο Κρίσης

 Το Επιμελητήριο Καβάλας σε συνεργασία με την Ιερά Μη-
τρόπολη Καβάλας, το Σύλλογο ΠΝΟΗ και το Σώμα Ελλη-
νικού Οδηγισμού Τ.Τ. Καβάλας, στα πλαίσια των εορτών 
του Πάσχα, συγκέντρωσε  τρόφιμα για τις οικογένειες του 
Ν. Καβάλας που είχαν ανάγκη βοήθειας. Η ανταπόκριση του 

επιχειρηματικού κόσμου αλλά και του απλού κόσμου ήταν 
απρόσμενα πολύ μεγάλη. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης 
του κόσμου αλλά και της εμπιστοσύνης που δείχνει ο κό-
σμος προς τον θεσμό του Επιμελητηρίου δεσμευόμαστε ότι 
και στον μέλλον, εάν κριθεί αναγκαίο, θα επαναλάβουμε την 
προσπάθεια αυτή.

Τα τρόφιμα διατέθηκαν κυρίως στην Ιερά Μητρόπολη Κα-
βάλας και στον σύλλογο ΠΝΟΗ. Επίσης διατέθηκαν τρόφιμα 
στους Εμπορικούς Συλλόγους Χρυσούπολης και Ελευθερού-
πολης, στο τραπέζι της Αγάπης, στην Παιδόπολη, και τέλος 
σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας  κατόπιν  υποδείξεων  
πολιτών  αλλά και Ιερέων διαφόρων εκκλησιών  όλου του 
Νομού.

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους βοήθησαν με την συν-
δρομή τους αυτήν την προσπάθεια. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 
4 Απριλίου στο Επιμελητήριο Καβάλας Σεμινάριο με 
θέμα  «Εξυπηρέτηση, Επικοινωνία και Εξωστρέφεια 
σε Περίοδο Κρίσης» Ομιλητής ήταν ο κύριος   Χαρά-
λαμπος Ζιώγας, επικοινωνιολόγος και σύμβουλος 
επιχειρήσεων. Το σεμινάριο  απευθυνόταν σε όλες τις 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε: Τον Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών, 
τον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων, τον Σύλλογο Θερμοϋδραυλι-
κών, τον Σύλλογο Οδοντιάτρων, τον Σύλλογο Επιπλοξυ-
λουργών,  τον οινοποιό Στάθη Τσικρικώνη από το  Μυρτό-
φυτο, και τέλος το πολυκατάστημα Μασούτη για την πολύ 
μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικών που μας διέθεσε.

την εργασία τους. 
Έτσι το Επιμελητήριο αποφάσισε να δρομολογήσει τις δι-

ερευνητικές διαδικασίες για το άνοιγμα λογαριασμού και τη 
θέσπιση κριτηρίων για όσους θα ευεργετηθούν από την οικο-
νομική ενίσχυση. Με δεδομένο ότι ο επιχειρηματικός φορέας 
διαθέτει τουλάχιστον 8.000 οικονομικώς τακτοποιημένα 
μέλη, θα ζητήσει από αυτά την εθελοντική συνεισφορά ενός 
συμβολικού ποσού. Το σύνολο που θα συγκεντρωθεί θα κατα-
τεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό και θα χρησιμοποιηθεί για την 
καταβολή περιορισμένης μηνιαίας βοήθειας προς τις εξαιρετι-
κές περιπτώσεις επαγγελματιών, οι οποίοι θα χρήζουν αρχικής 
ενισχύσεως. 

Η διαχείριση του λογαριασμού θα αναληφθεί από επιτροπή 
στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φ – Ν – Θ, της Τραπέζης Ελλάδος, αλλά και του δικαστικού σώ-
ματος, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διαφάνεια. Την ιδέα 
θα επεξεργαστεί στις λεπτομέρειές της ομάδα εργασίας του 
Επιμελητηρίου απαρτιζόμενη από τα μέλη της διοικήσεως Πα-
παϊωάννου, Τουλκίδη, Σαμουηλίδη, Μεταξά, Μήλιου με τη 
συνεργασία του νομικού συμβούλου Νίκου Κακουλίδη. Το 
Ταμείο Αρωγής θα είναι διαθέσιμο να παρέχει βοήθεια ακόμη 
και σε όσους επιχειρηματίες δε θα έχουν συνεισφέρει χρηματι-
κά για τη δημιουργία και ενίσχυσή του.  

Αγγλίας επί του παρόντος παρουσιάζουν πτωτική τάση έως 
και 35%, ενώ πτώση 30% καταγράφεται και στις γειτονικές 
αγορές. Ίσως το κλίμα να γίνει ευνοϊκότερο εάν ομαλοποιη-
θεί η κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας. Οι τουριστικοί 
πράκτορες ήρθαν σε επαφή με τους φορείς εκτέλεσης μετα-
φορικού έργου από και προς το νησί της Θάσου, προκειμένου 
να εξασφαλισθούν καλύτερες τιμές. Συνάντηση θα επιδιώκο-
νταν και με τους ιδιοκτήτες των ναυτιλιακών εταιρειών, ώστε 
κάθε κλάδος να αναλάβει τις ευθύνες του.

επιχειρήσεις του Νομού Καβάλας και ειδικότερα στις 
επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό. Το Επιμε-
λητήριο Καβάλας σκοπό έχει να διοργανώσει και στο 
μέλλον παρόμοιες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν την 
όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση και κατάρτιση 
των μελών του.
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“Black Sea Tradenet 
(B.S.T.)”

Το Επιμελητήριο Καβάλας παρουσίασε τις εμπορικές 
και επενδυτικές δυνατότητες της Βόρειας Ελλάδος σε 
ακροατήριο επιχειρηματιών, αξιωματούχων βουλγαρικών 
οργανισμών και εκπροσώπων μέσων ενημέρωσης σε εκ-
δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Dobrich της Βουλ-
γαρίας στις 13-14/3/2012.  To διήμερο συνέδριο πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Black Sea Tradenet» 
(Εμπορικό Δίκτυο Μαύρης Θάλασσας) το οποίο συγχρη-
ματοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μαύρης Θάλασσας 2007-2013. Το Επιμελητήριο, μαζί 
με αντίστοιχους οργανισμούς από τη Ρουμανία (Επιμε-
λητήριο της Κοστάνζας), την Τουρκία (Επιμελητήρια 
από την Τραπεζούντα και Ζογκουλτάκ) και την Αρμενία 
(Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσε-

Υπόμνημα του Εμπορικού Συλλόγου στον Ο.Α.Ε.Ε.

Ελληνορωσικό Κέντρο ΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ – ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ «ΚΑΥΣΤΗΡ»

Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Εμπορικού Συλλόγου κατέθεσαν το πρωί της Πέμπτης 15 
Μαρτίου στο τοπικό παράρτημα του Ο.Α.Ε.Ε. υπόμνημα με 
τις θέσεις και τις προτάσεις τους, σχετικά με τον ασφαλιστικό 
τους φορέα για θέματα ζωτικής σημασίας της επιβίωσής τους:

Όλοι οι έμποροι, οι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμε-
νοι βλέπουν καθημερινά το ελληνικό εμπόριο να δοκιμάζεται 
σκληρά και να μετρά πολλές απώλειες. Γι’ αυτό χρειάζονται 
πλέον ενέργειες και όχι εξαγγελίες. Πράξεις και όχι λόγια, λύ-
σεις και όχι σχέδια. 

Η διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση των οικονομικών του 
Ο.Α.Ε.Ε., οι συνθήκες ασφυξίας που επικρατούν στην αγορά 
και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του κρατικού προϋπολογι-
σμού καθιστούν αναγκαία όχι μόνο τη λήψη άμεσων μέτρων 

Αυξανόμενο βαίνει το ενδιαφέρον αρκετών Επιμελητηρί-
ων της χώρας για τη συμμετοχή τους στο Ελληνορωσικό Κέ-
ντρο ΕΡΜΗΣ, το οποίο δημιουργήθηκε με ιδρυτικά μέλη τα 
Επιμελητήρια Καβάλας – Σερρών – Χαλκιδικής. Προσφά-
τως τα μέλη του Επιμελητηρίου Χαλκίδας ενημερώθηκαν για 
την πρωτοβουλία κι εξέφρασαν την επιθυμία να ενταχθούν 

Κάτι πρωτόγνωρο και δημιουργικό, γεννήθηκε στην περι-
οχή μου! Είναι ο νεοσύστατος σύνδεσμος αδειούχων εγκατα-
στατών και συντηρητών καυστήρων, που δραστηριοποιείται 
σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, με έδρα την Καβάλα.

Ο σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τις εξειδικευμένες 
γνώσεις μας πάνω στην εγκατάσταση και συντήρηση των καυ-
στήρων σας και των λεβητοστάσεών σας.

Τα απαραίτητα, όσο και αναγκαία μέτρα ασφάλειας που πρέ-
πει να έχουν τα λεβητοστάσια, καθώς και τη σωστή ρύθμιση, 
με τα ειδικά ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης, για μεγάλη από-
δοση του καυστήρα και οικονομία στην τσέπη σας, τώρα που 
οι καιροί είναι χαλεποί και το πετρέλαιο είναι μαύρος χρυσός. 
Φυσικά σωστή ρύθμιση, συνεπάγεται ανάσα στο περιβάλλον!

 Ένα περιβάλλον, το οποίο το έχουμε ήδη επιβαρύνει με 
τεράστιους ρύπους. Η σωστή και ελεγχόμενη λειτουργία του 
καυστήρα, αποδίδει φυσιολογικούς ρύπους, ελάχιστους, που 
επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία.  

Υπεγράφη η νέα υπουργική απόφαση 189533 για τη λει-
τουργία και συντήρηση των σταθερών εστιών καύσης. Νέος 

για την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών, αλλά και την 
άμεση «επαναδραστηριοποίηση» της πλειοψηφίας των οφει-
λετών, για να μπορέσει ο Οργανισμός να εισπράξει τις τρέ-
χουσες εισφορές. Απαιτούνται προτάσεις βιώσιμες ώστε να 
μπορέσει επιτέλους να λειτουργήσει ο Ο.Α.Ε.Ε και να εξυπη-
ρετηθούν όλοι οι έμποροι.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέ-
θεσε τις προτάσεις – αιτήματα που ακολουθούν, επιλέγοντας  
αυτές μέσα από μια σειρά προτάσεων, διότι τις θεωρεί βασική 
προϋπόθεση και άμεσης προτεραιότητας για το μέλλον του 
Οργανισμού και των συνάδελφων στην υφεσιακή περίοδο της 
κρίσης και των λουκέτων.   

• Πάγωμα ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ για του-
λάχιστον 2 χρόνια χωρίς πρόσθετα τέλη και με δυνατότητα 

έκπτωσης τουλάχιστον 20% για προεξόφληση εισφορών έως 
31/01 του κάθε έτους.

• Προσωρινή μείωση των εισφορών προς ΟΑΕΕ και δυνατό-
τητα μηνιαίας καταβολής

• Παύση των ποινικών διώξεων σε όσους αδυνατούν να κα-
ταβάλουν εισφορές.

• Εξασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης του ΟΑΕΕ 
και του ΕΟΠΥΥ ως ποσοστό του ΑΕΠ που θα διασφαλίζει τη 
βιωσιμότητά του.

• Διατήρηση της κάλυψης από τον ΟΑΕΕ έως 5 έτη ανεξαρ-
τήτως ή όχι  πληρωμής των εισφορών από τους ασφαλισμέ-
νους και χωρίς την επιβολή προστίμου.

• Παροχή σύνταξης σε όσους βρίσκονται σε ηλικία συντα-
ξιοδότησης  με διαγραφή των οφειλών τους και υπολογισμό/
καθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν 
καταβληθεί.

στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο 
τη διερεύνηση, γνωστοποίηση, προώθηση & ανάπτυξη των 
πωλήσεων, Ελληνικών προϊόντων στην Ρωσική αγορά με 
παρουσίαση δειγμάτων, εντύπων και προσωπική επικοινωνία 
σε υποψήφιους αγοραστές στη Ρωσία. Παρόμοιο ενδιαφέρον 
έχει εκφραστεί επίσης από τα Επιμελητήρια Πιερίας και Ξάν-
θης. 

Στη διάρκεια της μηνιαίας συνεδριάσεως του Μαρτίου, η 
διοίκηση του Επιμελητηρίου Καβάλας ενέκρινε μερική τρο-
ποποίηση του καταστατικού, προκειμένου να δοθεί η δυνα-

αυστηρός νόμος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2654/09.11.11, 
που γίνεται σαφής αναφορά, για την υποχρέωση ύπαρξης του 
φύλλου συντήρησης σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης. 
Στο άρθρο 5 τονίζεται ότι:

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος 
καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, ανεξαρτήτου ισχύος προς 
τούτο κατάλληλη άδεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντή-
ρησης – ρύθμισης με συνυπευθυνότητα του υπευθύνου της 
εγκατάστασης, που είναι ο διαχειριστής και στην περίπτωση 
που δεν έχει ορισθεί διαχειριστής, υπεύθυνοι είναι εξίσου όλοι 
οι χρήστες της εγκατάστασης.

Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης αυτής υπόκει-
νται στις κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/1986, 
όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 98 παρ. 12 του 
Ν.1892/1990, άρθρο 4 του Ν.3010/2002 και άρθρο 21 του 
Ν.4014/2011.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:
Ο αδειούχος από το νόμο τεχνικός, τον οποίο θα καλέσετε, 

θα πρέπει:

ων) και σε συνεργασία με τον ελληνικό Οργανισμό Προ-
ώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) δημιούργησε έναν εμπορικό 
άτλαντα της Ελλάδος.  Τη χώρα μας, και φυσικά την περι-
οχή της Καβάλας, είχαμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε 
σε μία περιοχή της Βουλγαρίας κοντά στη Μαύρη Θάλασσα 
που μέχρι στιγμής είχε περιορισμένες επαφές με τη Βόρεια 
Ελλάδα.  Επομένως το ενδιαφέρον των βούλγαρων που πα-
ρακολούθησαν το συνέδριο ήταν ιδιαίτερο. 

Οι δράσεις του έργου συνεχίστηκαν στην Τραπεζούντα 
στις 5 Απριλίου όπου, πέρα από τις προγραμματισμένες 
διεργασίες του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου Καβάλας 
κ. Α. Τσατσούλη με τον Πρόεδρο του Εμποροβιομη-
χανικού Επιμελητηρίου της Τραπεζούντας κ. Μ. Suat 
Hacisalihoğlu και άλλους Τούρκους αξιωματούχους. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η συνερ-
γασία που υπάρχει ανάμεσα στα δύο Επιμελητήρια και 
η προοπτική ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα 
στους τομείς των συνδυασμένων μεταφορών και του του-
ρισμού.

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

Να ελέγξει τα μέτρα ασφαλείας του λεβητοστασίου
Να κάνει επιμελή καθαρισμό με ειδικά εργαλεία που πρέπει 

να έχει
Να κάνει μετρήσεις με τον ηλεκτρικό αναλυτή
Να αποτυπώσει τις μετρήσεις στο ειδικό φύλλο ελέγχου και 

καταλληλότητας του καυστήρα και να σας παραδώσει το πρω-
τότυπο. 

τότητα ένταξης νέων μελών στον ΕΡΜΗ. Όπως έγινε γνωστό, 
οι πρόεδροι των ιδρυτικών μελών θα ταξιδέψουν τον Απρίλιο 
στη Ρωσία ώστε να διευθετήσουν τη μίσθωση του εκθεσιακού 
χώρου, ενώ προβλέφθηκε ότι το κέντρο θα λειτουργήσει έως 
τον Ιούνιο. 

Υπενθυμίζεται ότι κυρίαρχη αρχή της αστικής μη κερδο-
σκοπικής εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων η 
οποία ορίζει και το Διοικητικό της Συμβούλιο. Η εταιρία 
σύμφωνα με το καταστατικό της διοικείται από 7μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο.


