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Παρεμπόριο
Κοινό υπόμνημα  κατέθεσαν στη  συνεδρί-

αση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ-Θ 
(15/02/2012), οι Πρόεδροι των Επιμελητηρί-
ων, ΟΕΒΕ και Εμπορικών Συλλόγων Α.Μ-Θ, 
με αίτημα την επίλυση του μείζονος προβλήμα-
τος του παραεμπορίου στην Περιφέρειά μας.

Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έχει 
μετατραπεί σε ξέφραγο αμπέλι, σε «ελεύθερη 
ζώνη» παραεμπορίου, λαθρεμπορίου και 
εγκληματικότητας. Δίοδοι που σχεδιάστηκαν 
με μεράκι να λειτουργούνε ως δίοδοι ανάπτυ-
ξης, ανταγωνιστικότητας συνεργασία των χω-
ρών μεταξύ τους, σε εμπορικό και επιχειρημα-
τικό επίπεδο και τέλος ως τουριστικές δίοδοι 
με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού των 
περιοχών αμφίπλευρα με την συνεργασία των 
πολιτισμών, δυστυχώς σήμερα λειτουργούνε 
ως κερκόπορτα για την κοινωνία. 

Κλέφτες, λαθρέμποροι, παραεμπόριο, για-
τροί,  που εξετάζουν παράνομα τους πολίτες  
καθημερινά και τους πωλούν ακόμα και φάρ-
μακα επικίνδυνα και αμφιβόλου ποιότητας και 
υγιεινής, ορδές παρεμπόρων ανάγκασαν πολ-
λές επιχειρήσεις, να κλείσουν και πολλές άλλες 
να είναι έτοιμες να κλείσουν.

Οι καλλικρατικές ανακατανομές των υπηρε-
σιών, των ελεγκτικών μηχανισμών βρίσκονται 
υπό σύγχυση και υπό σύσταση, εδώ και πολ-
λούς μήνες. 

Η παραγωγή στον τόπο μας έχει συρρικνωθεί 
στο ελάχιστο. 

Οι νόμοι εφαρμόζονται μόνο στις ντόπιες επι-
χειρήσεις, που λειτουργούν νόμιμα, με σκληρό-
τητα, με όλους τους τρόπους, με πρόστιμα με 
έκτακτες εισφορές με χαράτσια. 

Το κράτος δυστυχώς έως σήμερα ανύπαρ-
κτο. Δεν μπορεί να προστατέψει τον επιχειρη-
ματικό κόσμο και ούτε καν τα δημόσια έσοδα 
του κράτους.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κλέβει το 

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.

ψωμί, τις περιουσίες και τα όνειρα των παι-
διών μας.

Τα Επιμελητήρια, οι Ο.Ε.Β.Ε. και οι Εμπο-
ρικοί Σύλλογοι λειτουργούσαν και θα συνε-
χίσουν να λειτουργούν με ανοιχτούς ορίζο-
ντες σε νέες συνεργασίες, σε νέες εμπορικές 
και επιχειρηματικές δράσεις και ευκαιρίες. 
Είμαστε υπέρ της διάνοιξης των συνόρων 
με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση πολιτών, 
εμπορευμάτων, προϊόντων και ιδεών.

Όλα όμως τα παραπάνω σε καμία περί-
πτωση δεν θα επιτρέψουμε να γίνονται μο-
νόπλευρα χωρίς τον έλεγχο διακίνησης προ-
ϊόντων και εμπορευμάτων, χωρίς τελωνιακό 
έλεγχο προκειμένου να είναι ποιοτικά και 
ελεγμένα υγειονομικός. 

Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε 
την μονόπλευρη και ανεξέλεγκτη αυτή δια-
κίνηση διότι δεν συμβάλλει ούτε σε νέες συ-
νεργασίες ούτε σε νέες επιχειρηματικές δρά-
σεις, τουναντίον βλάπτει κατάφορα τον υγιή 
ανταγωνισμό οδηγώντας το σύνολο των 
επιχειρήσεων του τόπου μας σε απόγνωση. 

Έπειτα λοιπόν από την δημοσίευση του 
Ν.4038/2012 ξεκαθαρίζει το τοπίο και θα 
πρέπει άμεσα να προβείτε στα εξής:

Αποτελεσματικότερη φύλαξη των διόδων 
ΑΜ-Θ με τους βόρειους γείτονες μας και 
εντατικοποίηση των τελωνιακών ελέγχων.

Άμεση σύσταση των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. προκει-
μένου να διενεργούν εντατικούς, αυστηρούς 
και ουσιαστικούς ελέγχους συμβάλλοντας 
στον υγιή ανταγωνισμό και στην ελεύθερη 
διακίνηση προϊόντων, εμπορευμάτων και 
επιχειρηματικών δράσεων. Σας επισημαί-
νουμε ότι τα Επιμελητήρια, οι Ο.Ε.Β.Ε και 
οι Εμπορικοί Σύλλογοι ΑΜ-Θ είναι διατε-
θειμένοι να συμβάλλουν με ίδια μέσα στο 
μέτρο του δυνατόν προκειμένου να είναι 
ευκολότερη η λειτουργία αυτών των υπη-
ρεσιών. Στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του 
κράτους και κατάργησης ή συγχώνευσης 
πολλών υπηρεσιών πιστεύουμε ότι υπάρχει 
το ανάλογο δυναμικό για την σύσταση και 
στελέχωση τέτοιων υπηρεσιών.

Αστυνόμευση των περιοχών που ανθεί 
η παράνομη εμπορική και επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Επίσης σας επισημαίνουμε 
ότι και εδώ μπορούμε να συμβάλλουμε τα 
μέγιστα.

Το παραεμπόριο είναι θέμα που όλο αυτό 
το διάστημα τα Επιμελητήρια, οι Ο.Ε.Β.Ε 
και οι Εμπορικοί Σύλλογοι ΑΜ-Θ αναδει-
κνύουν συστηματικά ως μείζον πρόβλημα 
για τις τοπικές κοινωνίες, την ελληνική οικο-
νομία και για τις ντόπιες νομίμως υφιστάμε-
νες επιχειρήσεις. 

Δυστυχώς παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις 
μας, δεν έχει αντιμετωπιστεί έως και σήμερα 
σοβαρά. Δεν υπάρχουνε μέτρα αντιμετώπι-
σης από το οργανωμένο κράτος που έχει συ-
νέχεια ανεξάρτητα από την κατάσταση που 
βρίσκεται. Μάλιστα σήμερα είναι ένας λόγος 
παραπάνω να προβούμε σε τέτοιου είδους 
μέτρα διότι συμβάλλουνε και στην δημοσι-
ονομική πολιτική. Πρέπει να αντιληφθούμε 
ότι οι περίοδοι των «παχιών αγελάδων» έχει 
παρέλθει προ πολλού.

Τα Επιμελητήρια, οι Ο.Ε.Β.Ε. και οι 
Εμπορικοί Σύλλογοι όλης της Χώρας 
έχουνε αποδείξει με τους αγώνες τους ότι 
μπορούν να επιβάλλουν την νομιμότητα 
με σκοπό πάντα να προάγουν το συμφέρον 
των τοπικών κοινωνιών, την ανάπτυξη του 
υγιούς ανταγωνισμού, την ανάδειξη νέων 
καινοτόμων δράσεων και ιδεών συμβάλλο-
ντας στον αναπτυξιακό δείκτη.

Σας καλούμε εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών να προβείτε στην σύσταση, την οργά-
νωση και την λειτουργία όλων των υπηρεσι-
ών (τελωνιακού ελέγχου, Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. κ.τ.λ.) 
προκειμένου να μην προβούμε σε ενέργειες 
που πιθανόν δεν τις επιθυμείται ως οργανω-
μένο κράτος. 

Σας λέμε όμως ότι «η γυναίκα του Καίσα-
ρα δεν πρέπει μόνο να φαίνεται  αλλά να 
είναι ΤΙΜΙΑ».

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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Κοπή πίττας  Επιμελητηρίου Καβάλας
Χίλια ευρώ για το Κοινωνικό Κατάστημα
Κοινωνική αλληλεγγύη παρά τις δυσχερείς 

εποχές επέδειξε και φέτος το Επιμελητήριο 
Καβάλας, αφού όχι μόνο έδωσε τις υποτρο-
φίες σε δύο παιδιά μελών τα οποία εισή-
χθησαν σε οικονομικές σχολές ΑΕΙ, αλλά 
κι επιπλέον πρόσφερε 1.000 ευρώ στο Κοι-
νωνικό Κατάστημα του δήμου Καβάλας. Σ’ 
αυτό αντιστοιχούσε το «φλουρί» της μεγάλης 
φετινής πίτας, ενώ ο τυχερός που βρήκε το 

έτερο «φλουρί» στα πιττάκια, έλαβε το τρί-
τομο πολυτελές βιβλίο με την υπογραφή 
του Γιάννη Βύζικα, για την καπνική ιστορία 
της Καβάλας. 

Η κοπή της φετινής πίτας πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου στο αμ-
φιθέατρο του διοικητηρίου, χώρος που έχει 
επιλεγεί τα τελευταία χρόνια λόγω προσε-

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ
για να σας κρατάμε 

πάντα ενήμερους με 
όλα  τα επενδυτικά και 

επιχειρηματικά νεα
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Κοινή συνεδρίαση των διοικητικών τους συμβουλίων πραγ-
ματοποίησαν τα Επιμελητήρια Καβάλας και Δράμας το απόγευ-
μα της Τετάρτης 21 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο «Lucy», με μο-
ναδικό θέμα τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην 
ΑΜΘ. Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί επίσης ο Περιφερειάρ-
χης ΑΜΘ, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, οι Βουλευ-
τές και οι εκπρόσωποι συλλογικών φορέων των δύο περι-
φερειακών ενοτήτων. Βασικός εισηγητής του θέματος με την 
τεχνοκρατική του ιδιότητα ήταν ο πρώην περιφερειάρχης 
Μιχάλης Αγγελόπουλος. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατόπιν της παρουσιάσε-
ως και των ερωτήσεων που ακολούθησαν ήταν η επισήμανση 
πως η ΑΜΘ ως ενιαία περιφέρεια σύγκλισης έχει το προβάδι-
σμα έναντι των υπολοίπων, λόγω της διασυνοριακότητάς της. 
Εάν οι τοπικές κοινωνίες αποφανθούν πως η δημιουργίας μιας 
Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην ΑΜΘ θα σταθεί όντως μια 
πλατφόρμα ανάπτυξης, τότε οι κινήσεις προς την κατεύθυνση 
διαμόρφωσης προτάσεως εκ μέρους της ελληνικής κυβερνή-
σεως και υποβολής προς έγκριση στην Commission, θα πρέ-
πει να είναι ταχύτατες. Ο λόγος του επείγοντος εστιάζεται στο 
ενδιαφέρον που άρχισαν ήδη να επιδεικνύουν για ανάλογες 
δημιουργίες και οι άλλες περιοχές της χώρας.  

Η συμπόρευση του συνόλου της περιφέρειας θα φέρει θε-
τικά και θεαματικά αποτελέσματα, αφού όπως παρατήρησε ο 
κ. Αγγελόπουλος, οποιοσδήποτε χωρισμός των περιφερει-
ακών ενοτήτων μόνο καταστροφή του σχεδιασμού δύνα-
ται να προκαλέσει. Με την άποψη αυτή συντάχθηκε για μία 
ακόμη φορά δημοσίως και ο αιρετός περιφερειάρχης Άρης 
Γιαννακίδης, που παρακολούθησε τη συνεδρίαση των Επιμε-
λητηρίων. Εκείνο που επίσης αναφέρθηκε ήταν πως τόσο τα 
ακριβή γεωγραφικά όρια της ΕΟΖ όσο και το εργασιακό καθε-
στώς που θα ισχύει, θα διαμορφωθεί από την ελληνική κυβέρ-

Την προβλεπόμενη διαδικασία ακολούθησε το απόγευμα 
της Τετάρτης 28ης Δεκεμβρίου η νεοεκλεγμένη διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Καβάλας, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να 
εκλέξει τους προέδρους των πέντε επιμέρους τμημάτων και 
να ορίσει τους εκπροσώπους σε φορείς όπως η ΚΕΕΕ και ο 
ΟΛΚ. Παράλληλα, ορίστηκαν και τα αριστίδην μέλη του νέου 
διοικητικού συμβουλίου που θα πλαισιώσουν τα στελέχη στο 
έργο της επόμενης θητείας. 

Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης εξήγησε στα νεοεκλεγ-
μένα μέλη ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρέπει να ανα-
δειχθούν οι πρόεδροι και οι αναπληρωτές τους σε καθένα από 
τα πέντε τμήματα του επιχειρηματικού φορέα, που έχουν τη 
δυνατότητα να λειτουργούν και ανεξάρτητα από το κύριο δι-
οικητικό συμβούλιο, στηρίζοντας το έργο του με εισηγήσεις 
και προτάσεις. Τα άτομα που κατέλαβαν τις συγκεκριμένες 
θέσεις ήταν εκείνα που δεν μετείχαν στην διάρκεια των εσωτε-
ρικών εκλογών για την ανάδειξη της πενταμελούς διοικητικής 
επιτροπής. Αναφορικά λοιπόν με την εκλογή προέδρων τμη-
μάτων και των αναπληρωτών τους, προτάθηκαν κι εγκρίθηκαν 
οι εξής:

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου Λατόμων Καβάλας -  Δρά-
μας επισκέφθηκαν το απόγευμα της 31ης Ιανουαρίου το 
Επιμελητήριο και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Άγγελο 
Τσατσούλη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις δυσκο-
λίες του κλάδους τους και να ζητήσουν τη στήριξή του. Ο Σύν-
δεσμος Λατόμων των περιφερειακών ενοτήτων Καβάλας 
και Δράμας είχε ήδη δημοσιοποιήσει και κείμενο στον τοπικό 
τύπου, όπου περιγράφονταν τα προβλήματα του κλάδου, ενώ 
ζητούνταν λύσεις και συμπαράσταση από όλους τους τοπι-

νηση κατά την προετοιμασία της προτάσεως προς υποβολή 
στην Commission. 

Εάν δημιουργηθεί η ΕΟΖ στην ΑΜΘ, τότε σ’ αυτή θα εντα-
χθούν όχι μόνο οι νέες αλλά και οι υφιστάμενες επιχει-
ρήσεις. Οι οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε 
συνθήκες ευνοϊκότερης φορολόγησης, χαμηλότερου συ-
ντελεστή ΦΠΑ και ταχύτερων χρόνων στην αδειοδότησή 
τους. Πάντως ο κ. Αγγελόπουλος αποφάνθηκε ότι το περιφε-
ρειακό συμβούλιο στο οποίο θα εκχωρηθεί η αρμοδιότητα 
διαβουλεύσεως με την κοινωνία και προετοιμασίας των προϋ-
ποθέσεων, θα πρέπει άμεσα να λάβει μια πολιτική θέση για τη 
δημιουργία ή μη.    

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΜΘ
Στη διάρκεια της εισηγήσεώς του ο Μιχάλης Αγγελόπου-

λος που ανέλαβε εκ μέρους των δύο Επιμελητηρίων Καβά-
λας και Δράμας να μελετήσει την προτεινόμενη δημιουργία, 
μεταξύ άλλων παρατήρησε πως: «Το σχέδιο για τη δημιουργία 
ειδικής οικονομικής ζώνης  εντός της οποίας θα εφαρμόζεται 
μια σειρά  κινήτρων για επιχειρήσεις του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, αποτελεί μια πλατφόρμα αντιμετώπισης της βαθύ-
τατης ύφεσης που υπάρχει σήμερα στην ελληνική οικονομία. 
Μπορεί υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσει υπέρ της επιχειρη-
ματικότητας και υπέρ της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων της ΑΜΘ. 

Είναι όμως προφανές ότι ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να περι-
λαμβάνει και τους πρώην νομούς Καβάλας και Δράμας καθώς  
μπορεί να οδηγήσει με τον γεωγραφικό περιορισμό της, από 
τη γέφυρα του ποταμού Νέστου μέχρι τον Έβρο, σε στρέ-
βλωση του υγιούς ανταγωνισμού, να προκαλέσει οικονομικό 
και κοινωνικό διχασμό και ερήμωση όλων των βιομηχανικών 
ζωνών της Καβάλας και της Δράμας.  

Ο στόχος των οικονομικών ζωνών που βασίζονται σε μια σει-
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Αναπληρωτής Ειρήνη Κουρτίδου

Τμήμα Μεταποίησης

Πρόεδρος Αναστάσιος Μεταξάς

Αναπληρωτής Αβραάμ Δημητριάδης

Τμήμα Υπηρεσιών

Πρόεδρος Αλέξανδρος Οθωναίος

Αναπληρωτής Μαρία Καλέα

ρά προνομίων όπως η πλήρης ή μερική απαλλαγή από φόρους, 
η φθηνή ή δωρεάν χρήση γης, οι διοικητικές διευκολύνσεις και 
η σημαντική περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων εί-
ναι να υπάρξουν ξένες επενδύσεις και ανάπτυξη express, δυο 
- τρεις φόρες ταχύτερη απ’ ότι σε κανονικές συνθήκες. Επειδή 
μια ειδική οικονομική ζώνη μπορεί να χαρακτηρισθεί ως “κρά-
τος εν κράτει” πρέπει για αυτό να βρίσκεται υπό την αποκλει-
στική καθοδήγηση της κυβέρνησης στην χώρα στην οποία 
εγκαθίσταται. 

Για να τύχει της αποδοχής και έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η δημιουργία ειδικής οικονομικής ζώνης θα πρέπει 
να συνάδει με τους κανόνες ανταγωνισμού γενικά και τους 
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων ειδικότερα. Εν προκει-
μένω, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ειδική οικονομική 
ζώνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα των ενι-
σχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς ακριβώς ζητείται, 
αφενός να υπερκερασθούν τα όρια εντάσεων του εγκεκριμέ-
νου χάρτη και, αφετέρου να στηριχθούν πλείστες όσες άλλες 
μορφές επιχειρηματικότητας που δεν περιλαμβάνονται ούτε 
στις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής ούτε 
στον ισχύοντα ελληνικό επενδυτικό νόμο. 

Έτσι το καθεστώς, που θα διαμορφωθεί. θα έχει από την 
φύση του και εξαιτίας του στόχου που καλείται να εξυπηρετή-
σει έναν “ιδιαίτερο” και “εξαιρετικό” χαρακτήρα. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο, μπορούν να θεσπιστούν όλα τα κίνητρα που θα κρι-
θούν κατάλληλα για την συνεκτική ανάπτυξη της συγκεκριμέ-
νης περιφέρειας στο σύνολό της. Προκειμένου να μην υπάρξει 
υπέρμετρη στρέβλωση του ανταγωνισμού και να υιοθετηθεί 
ευνοϊκή στάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλεται το 
καθεστώς των ειδικών οικονομικών ζωνών να διαθέτει τουλά-
χιστον τα εξής δύο χαρακτηριστικά: 1) να έχει περιορισμένη 
χρονική διάρκεια και 2) να αφορά ολόκληρη την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στο σύνολό της».

κούς φορείς. 
Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, συμφωνήθηκε το Επι-

μελητήριο μαζί με τους υπόλοιπους τοπικούς παράγοντες να 
βοηθήσουν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα συμφωνήθηκε να ενημερωθούν οι τέσσερεις 
καβαλιώτες βουλευτές, προκειμένου όλοι μαζί να επιδιώ-
ξουν συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος κ. Μανιάτη. Ταυτόχρονα το Επιμελητήριο ανέλαβε την 
ευθύνη να προωθήσει και να προβάλει τις λατομικές επιχειρή-

Ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στον Οργανισμό Λιμέ-
νος Καβάλας παρέμενε ο Γιάννης Παπαϊωάννου, που παρα-
κολουθεί τις συνεδριάσεις επί 1,5 χρόνο και γνωρίζει άριστα 
τα θέματα, με αναπληρωτή του τον Βασίλη Λεμονίδη.  

Ο κ. Τσατσούλης διευκρίνισε ότι στη Γενική Συνέλευση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας συμμετέχει εξ 
οφίτσιο ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και τον αναπληρώνει 
ο Α’ αντιπρόεδρος, έτσι κατά την εκλογή εκπροσώπου και 
του αναπληρωτή ορίστηκε ο Μάρκος Δέμπας και ο Θόδω-
ρος Χατζηχρήστου.    

Επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των μελών 
στη διοίκηση του Επιμελητηρίου, ο πρόεδρος πρότεινε τον 
ορισμό των πρώτων επιλαχόντων ανά τμήμα ως αριστίνδην 
μελών του 21μελους διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβά-
νοντας και τον επικεφαλής του έτερου συνδυασμού που όμως 
δεν εξασφάλισε κάποια έδρα στη διοίκηση. 

Στο εξής λοιπόν τις συνεδριάσεις του σώματος ως αριστίδην 
μέλη με χρήση όλων των δικαιωμάτων πλην εκείνο της ψήφου 
θα παρακολουθούν ο Κώστας Μακέδος, ο Μηνάς Αγγελί-
δης, ο Λευτέρης Μαλγαρινός, ο Παναγιώτης Κυριακίδης, ο 
Δημοσθένης Τουλκίδης, ο Χαράλαμπος Σαμουηλίδης και 
ο Χαράλαμπος Μιχαηλίδης.   

σεις και τα προϊόντα τους σε εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδας. 
Ο νόμος για τις λατομικές περιοχές άλλαξε, πολλές είναι οι 

εκκρεμότητες που υπάρχουν και ο κλάδος βιώνει πολύπλευρη 
κρίση. Όπως ειπώθηκε κατά τη συνάντηση, στην περιφερει-
ακή ενότητα Καβάλας υπάρχουν 21 ενεργά λατομεία και 
άλλα τόσα περίπου στην Δράμα. Οι εργαζόμενοι είναι πολ-
λοί, ίσως περισσότεροι και από 1.000 άτομα. Πέραν όλων των 
άλλων προβλημάτων, οι επιχειρηματίες των λατομείων ποτέ 
δεν ήταν ορθά οργανωμένοι ώστε να πιέσουν και να αναδεί-
ξουν τα προβλήματα τους. Αυτό επιχειρείται να πραγματοποι-
ηθεί τώρα και να συνεχιστεί.

κτικής οικονομικής πολιτικής του φορέα.
Ο πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης που έλαβε πρώτος 

το λόγο αναφέρθηκε στις πολυποίκιλες δράσεις της πε-
ρασμένης χρονιάς, που συμπεριλαμβάνονταν στο ευρύ-
τερο έργο της προηγούμενης διοικήσεως. Αυτό το έργο 
που εκτιμήθηκε από τα μέλη του φορέα και στάθηκε η 
αιτία ανανεώσεως της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του 
κ. Τσατσούλη. Εξειδικεύοντας τον λόγο του, ο πρόεδρος 
μίλησε για τις μηδενικές επενδύσεις επί καβαλιώτικου 
εδάφους και σημείωσε πως η μόνη ελπίδα που απέμεινε 
είναι τα έργα στο επιβατικό λιμάνι της πόλης τα οποία προ-
χωρούν. Θύμισε τις απέλπιδες προσπάθειες του φορέα από 
τον περασμένο Ιούνιο προκειμένου να προγραμματισθεί 
συνάντηση με τον υπουργό ή τον υφυπουργό οικονομι-
κών. Προσπάθειες που αποδεικνύονται δυστυχώς μάταιες 
εξαιτίας της ανεξήγητης συμπεριφοράς εκ μέρους των κυ-
βερνητικών παραγόντων. 

Για το μοναδικό θέμα που παρουσιάζει κινητικότητα το 
τελευταίο διάστημα, για την Ειδική Οικονομική Ζώνη δη-
λαδή, ο κ. Τσατσούλης διευκρίνισε πως ορισμένοι μάλλον 
την έχουν παρεξηγήσει. Οι αδιατάραχτες εργασιακές σχέ-
σεις είναι το σημαντικό σημείο επί του οποίου θα επιμείνει 
το Επιμελητήριο, εάν η δημιουργία της ΕΟΖ προχωρήσει 
στην περιφέρειά μας, συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και τις 
πέντε περιφερειακές ενότητες. 

Ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης απαρίθμησε 
τις αποφάσεις των προς ένταξη έργων της Καβάλας και 
συμπλήρωσε ότι σε είκοσι ημέρες θα παραδοθεί η μελέ-
τη σκοπιμότητας για τη δημιουργία της ΕΟΖ, έτσι ώστε η 
ΑΜΘ να είναι η πρώτη επιλογή της κεντρικής διοίκησης. 
Για το ίδιο θέμα ο βουλευτής Νίκος Παναγιωτόπουλος 
χαρακτήρισε την ΕΟΖ ως ένα μέτρο ικανό να βοηθήσει 
στη συνολική ανάπτυξη της περιφέρειας. Την αμέριστη 
στήριξή τους σε κάθε πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου 

εξέφρασαν ο αντιπεριφερειάρχης Αρχέλαος Γρανάς 
και ο δήμαρχος Κωστής Σιμιτσής, ο οποίος ανέφερε και 
στα έργα μέσω ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 19,5 εκατομμυρίων 
ευρώ που θα υλοποιηθούν στο δήμο τονώνοντας την τοπι-
κή οικονομία.
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Νέα προκήρυξη για τη μίσθωση του ισογείου καταστήματος

Επιμόρφωση μελών και ομάδες εργασίας

Μείωση των συνδρομών Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Ο πρόεδρος του εμπορικού τμήματος του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας Γιάννης Παπαϊωάννου ασχολήθηκε λεπτο-
μερώς με το θέμα εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος 
ιδιοκτησίας του φορέα, το οποίο παραμένει ακόμη άδειο και 
στερεί έσοδα από το ταμείο του φορέα. Το θέμα της εκμίσθω-
σης συζητήθηκε στη διάρκεια της μηνιαίας συνεδριάσεως 
του διοικητικού συμβουλίου, όπου ο κ. Παπαϊωάννου ενημέ-
ρωσε το σώμα για την έρευνα που διεξήχθη στην αγορά της 
Καβάλας, με στόχο την ανεύρεση ενδιαφερόμενο μισθωτή. 

Φαίνεται ότι τροχοπέδη στην εκμίσθωση στεκόταν η δαπά-
νη για την επισκευή των θεμελίων. Ο κ. Παπαϊωάννου ήρθε 
σε επαφή με τον μηχανικό που είχε συντάξει την μελέτη η 
οποία είχε εκπονηθεί, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν είναι 
απαραίτητη η εκτέλεση της επισκευής. Μέσω της συζητήσε-
ως με τον μηχανικό προέκυψε η ανάγκη άμεσης εξασφάλισης 
της άδειας επισκευής των εργασιών από την πολεοδομία, 
ασχέτως εάν οι εργασίες τελικά θα πραγματοποιηθούν ή όχι. 
Η επιβεβλημένη ανάγκη επίσπευσης έγκειται στο γεγονός 
ότι συνταξιοδοτείται η υπογράφουσα μηχανικός, άρα η όλη 

Περαιτέρω στενότερη συνεργασία με το ΤΕΙ Καβάλας προ-
ωθεί το Επιμελητήριο προκειμένου να επιμορφωθούν οι νέοι 
επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι πάνω στις βασικές 
αρχές του σύγχρονου επιχειρείν. Οι δύο φορείς σχεδιάζουν 
την υλοποίηση ενός 10ωρου κύκλου επιμόρφωσης των 
νέων μελών που θα εγγράφονται στο Επιμελητήριο επί 
θεμελιωδών όρων όπως η επιταγή, το ταμείο, το κόστος προ-
ϊόντος, η τιμή πώλησης, η αγορά πρώτης ύλης, η ποιότητα. Η 
επιμόρφωση θα διαρθρωθεί σε κατηγορίες και ειδικότερα θα 
αφορά στο εμπόριο / μεταποίηση / τουρισμό / παροχή υπη-
ρεσιών. Μετά το πέρας της επιμορφώσεως, όσα μέλη παρα-
κολουθήσουν την ενημέρωση θα λάβουν και το ανάλογο πι-
στοποιητικό. 

Αρκετή ώρα δαπάνησαν τα μέλη της διοίκησης του Επι-
μελητηρίου Καβάλας στη διάρκεια της συνεδριάσεως που 
πραγματοποίησαν, προκειμένου να εγκρίνουν τον καθο-
ρισμό του ύψους των συνδρομών και των τελών, προσπα-
θώντας να ανακουφίσουν οικονομικά τους επιχειρηματίες 
κι επαγγελματίες, οι οποίοι διέρχονται περίοδο τρομερής 
ύφεσης. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώ-
ρια μειώσεως, αφού το Επιμελητήριο Καβάλας διατηρεί 
επί σειρά ετών τις χαμηλότερες συνδρομές και τα φθηνότε-
ρα τέλη συγκριτικά με τους γειτονικούς ομόλογους φορείς, 
ωστόσο ομόφωνα εγκρίθηκε μια γενικότερη μείωση της 
τάξεως του 5%.    

Επίσης, επισημάνθηκε πως ορισμένες τράπεζες και τα 
υποκαταστήματά τους δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο 
μητρώο του Επιμελητηρίου και φυσικά δεν καταβάλ-
λουν τις ετήσιες συνδρομές. Έτσι ο πρόεδρος έδωσε εντο-
λή να κληθούν οι συγκεκριμένες τράπεζες προκειμένου να 
πράξουν τα νόμιμα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λά-
βουν εξώδικες ειδοποιήσεις. 

προσπάθεια ενός χρόνου και η άδεια θα ακυρωθούν. Η συ-
γκεκριμένη άδεια είναι απαραίτητη ακόμη και στην περίπτω-
ση εκμίσθωσης του ισογείου, ώστε να εκτελεστούν οι όποιες 
εργασίες από τον ενοικιαστή. 

Πρόβλημα στατικότητας δεν αντιμετωπίζουν τα θεμέλια 
του κτιρίου, άρα δεν είναι επιβεβλημένες οι εργασίες στον 
υπόγειο χώρο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος χώρος δυστυχώς 
υπέστη «βανδαλισμούς» από την τράπεζα που μίσθωνε το 
ισόγειο κατάστημα και το υπόγειο, κατά τη διαδικασία μετα-
κόμισής της. Εργασίες όμως θα πρέπει να εκτελεστούν στα 
μπαλκόνια του κτιρίου. 

Ίσως να βρεθεί ευκολότερα ενοικιαστής για τον χώρο, τώρα 
που δεν απαιτούνται μεγάλες δαπάνες επισκευής. Η διοίκηση 
πρέπει να ελέγξει το κόστος των απαραίτητων εργασιών συ-
ντήρησης, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ύψος του 
μισθώματος βάσει των νέων δεδομένων. Στη διάρκεια συζη-
τήσεως του θέματος, το διοικητικό συμβούλιο του Επιμε-
λητηρίου εξέτασε και το ενδεχόμενο τεμαχισμού του χώρου 
ώστε να προκύψουν περισσότερα από ένα καταστήματα. Οι 

Η συνεργασία των δύο φορέων θα επεκταθεί και σε άλλους 
τομείς, όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή του Επιμελητη-
ρίου Καβάλας σε όμιλο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρακτική εξά-
σκηση των σπουδαστών άλλων χωρών σε επιχειρήσεις της Ελ-
λάδας. Η χρηματοδότηση των εξασκούμενων θα καλύπτεται 
από τα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα. Το Επιμελητήριο και το 
ΤΕΙ σκοπεύουν να επεκτείνουν το υπάρχον μνημόνιο συνερ-
γασίας και σε αρκετούς ακόμη τομείς. 

Στη διάρκεια της μηνιαίας συνεδριάσεως που πραγματο-
ποίησε το Επιμελητήριο Καβάλας, αποφασίστηκε η σύστα-
ση ομάδων εργασίας με εξειδικευμένο αντικείμενο. Πέντε θα 
είναι συνολικά οι ομάδες εργασίας όπου θα μετέχουν όλα τα 

 Το Επιμελητήριο Καβάλας και ο Σύλλογος Αιμοδοτών 
Επιμελητηρίου Καβάλας ευχαριστούν θερμά όλο τον κόσμο 
που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήσαμε στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
του Δήμου Καβάλας.

Ευχαριστούμε επίσης για την προσφορά τους:

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και οι: 
Υφυπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Τιμοσίδης, Δήμαρχος 
Καβάλας κ. Κωστής. Σιμιτσής, Αντιπεριφεριάρχης Τουρι-
σμού και Πολιτισμού ΑΜ-Θ κ. Κώστας  Παπακοσμάς και ο 
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Θόδωρος  Μαρκόπουλος.

χρήσεις που φαίνεται πως θα αποκλειστούν από τη νέα 
προκήρυξη αφορούν στη λειτουργία πολυκαταστημά-
των και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ει-
δικά για τη δεύτερη περίπτωση, θα έπρεπε να εκδοθεί ειδική 
άδεια επισκευής εναρμονισμένη με το νέο γενικό οικοδομικό 
κανονισμό. 

Το Επιμελητήριο Καβάλας θα προχωρήσει σε προκήρυξη 
νέου διαγωνισμού, ο οποίος θα βασίζεται μεν στον προηγού-
μενο αλλά θα υποστεί ορισμένες διαφοροποιήσεις βάσει των 
νέων συνθηκών. Επίσης, διατυπώθηκε η άποψη για έρευνα 
προς την κατεύθυνση της δανειοδότησης του Επιμελητηρίου, 
ώστε να προγραμματισθούν οι εργασίες συντήρησης.  Ένα 
σημείο που αναμένεται ότι θα διαφοροποιηθεί είναι και η τιμή 
εκκίνησης του ενοικίου, το οποίο θα διαμορφωθεί στις 7.000 
ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ισόγειο κατάστημα έχει εμβαδόν 
293 τ.μ. και ο υπόγειος χώρος έχει εμβαδόν 150 τ.μ. 

Τέλος, εκείνο που αναφέρθηκε ήταν πως υπάρχει πρόταση 
εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης, 
ώστε το κτίριο του Επιμελητηρίου να κηρυχθεί διατηρη-
τέο. Πρόταση που έγινε δεκτή από τη διοίκηση με θετική 
διάθεση. Εάν το Επιμελητήριο δεν εφεσιβάλει επί της προτά-
σεως, αυτή θα ισχύσει.  

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τα απο-
φασιζόμενα, η πρώτη θα μεριμνά για θέματα ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, η 
δεύτερη για θέματα του ΟΑΕΔ, η τρίτη για φορολογικά ζητή-
ματα, η τέταρτη για τις τράπεζες και η πέμπτη ομάδα θα ασχο-
λείται με θέματα των δήμων και των καταστημάτων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος (διευθύνσεις εμπορίου και υγείας).

Στόχος των ομάδων εργασίας θα είναι η καταγραφή των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα 
τους οι επαγγελματίες. Τα προβλήματα θα αναλύονται στους 
κόλπους των ομάδων και θα δρομολογούνται παρεμβάσεις 
όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες. Αμέσως μετά τη σύστασή 
τους, τα μέλη των ομάδων θα επισκεφθούν τους αντίστοιχους 
αρμόδιους διευθυντές, ενώ θα σταλούν και σχετικές ενημερω-
τικές επιστολές. Τα μέλη του Επιμελητηρίου ζητούν τη στήρι-
ξη και παρέμβαση του φορέων προς την κατεύθυνση επίλυ-
σης των δυσκολιών τους.  

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Στο Επιμελητήριο Καβάλας συγκεντρώθηκαν το απόγευ-
μα της Πέμπτης 9 Φεβρουαρίου τοπικοί φορείς εκπροσω-
πώντας τους δήμους, την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, 
τις αναπτυξιακές εταιρείες τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιχει-
ρηματικά κι επαγγελματικά όργανα, τις ΜΚΟ προκειμένου 

να συντονιστούν και να προετοιμάσουν προτάσεις οι οποίες 
θα ενταχθούν στο πλαίσιο των Τοπικών Δράσεων Κοινωνι-
κής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες. Μετά τη διερευνητική 
πρώτη συνάντηση θα ακολουθούσε νέα επαφή των τεχνο-
κρατών, προκειμένου να ετοιμαστεί ένα προσχέδιο το οποίο 
θα διανέμονταν στα διοικητικά και στα δημοτικά συμβούλια 
των συμπραττόμενων, ώστε να λάβει έγκριση η συμμετοχή  
και να συνυπογραφεί ένα καταστατικό για την συνέχιση της 
διαδικασίας. 

Το σύνολο των ατόμων που θα ενταχθεί σε κάθε δράση θα 
φτάνει στους 120. Οι δε δύο ομάδες που φαίνεται να έχουν 
προβάδισμα είναι οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών 
και οι πολίτες ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχιας.   

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ;        
Οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες 

ομάδες περιλαμβάνουν αλληλοσυμπληρούμενες δράσεις, 
οι οποίες απευθύνονται σε ανέργους για τους οποίους λόγω 
ηλικίας, τόπου διαμονής, χρόνου ανεργίας, πολιτισμικών ιδι-

αιτεροτήτων ή άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραμέ-
τρων, απαιτούνται συνδυασμένες παρεμβάσεις, προκειμέ-
νου να είναι σε θέση να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις άρσης του κοινωνικού 
αποκλεισμού που τα χαρακτηρίζει. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη χώρα ανέρχεται 
σε 60.000.000 ευρώ. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προ-
τάσεων είναι η 6η Μαρτίου.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ; 
Ωφελούμενοι είναι οι ακόλουθες ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες:
Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά 

προσόντα, Άτομα με αναπηρία, Αρχηγοί μονογονεϊκών οικο-
γενειών, Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Γυναίκες 
/ Άντρες θύματα trafficking, Μετανάστες, παλιννοστούντες, 
πρόσφυγες, Άτομα με Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαι-
τερότητες, Αιτούντες άσυλο, Αποφυλακισθέντες, Πρώην 
χρήστες ουσιών, Οροθετικοί, Άστεγοι, Άτομα ευρισκόμενα 
σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια, Άτομα 
που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανα-
τολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου.

Χορηγοί:

Χορηγοί Επικοινωνίας:

ION

Α. ΦΕΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΚΑΡΠΟΣ

Μοδούρας
παιχνίδια
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Ενίσχυση Συνεργατικών 
Σχηματισμών (clusters) 
 - νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος 
3908/2011

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων 
Οδικών Μεταφορών

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 
ΠΑΑ, Μέτρο 133 «Ενημέρωση 
– Προώθηση των προϊόντων 
στο πλαίσιο συστημάτων για 
την ποιότητα των τροφίμων»

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσε-
ων από τις υποψήφιες κοινοπραξίες για την ένταξη στο ει-
δικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης 
(clusters) του νόμου 3908/2011, από την 30 Ιανουαρίου 
έως την 30 Μαρτίου 2012.

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των συνερ-
γασιών επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων & ιδρυμάτων, 
συλλογικών φορέων κλπ. με στόχο την ανάπτυξη δικτυώ-
σεων και συνεργασιών για τη δημιουργία καλύτερων και 
ανταγωνιστικότερων προϊόντων. Έμφαση δίνεται στη δια-
τομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία επι-
χειρήσεων και φορέων».

Συνολικά θα διατεθούν 50 εκ. €, υπό τη μορφή επιχορη-
γήσεων ή/ και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με 
σκοπό την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που δύναται να 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 

•	 κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, 

προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών, 

•	 δράσεις ελέγχου ποιότητας, 

•	 δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύ-

ων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης 

εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, 

•	 κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού 

εμπορίου, 

•	 κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, 

•	 συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και 

κλάδους της οικονομίας. 

Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζε-
ται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγι-
στο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Από την 1η έως την 30η Απριλίου η νέα περίοδος υποβο-
λής προτάσεων στον Επενδυτικό Νόμο.

Ενισχύονται οι υφιστάμενες νέες ή υπό σύσταση επι-
χειρήσεις που δεν ελέγχονται από το δημόσιο, έχουν τη 
νομική μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρεί-
ας ή συνεταιρισμού, τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας και 
δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριό-
τητας στην γεωργία, μεταποίηση, τουρισμό και υπηρεσίες.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες αφορούν υλικά και άυλα (έως 
50% του προϋπολογισμού) περιουσιακά στοιχεία όπως: 

•	 Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό 

κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, 

δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως 

το 40% του προϋπολογισμού. 

•	 Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρο-

νων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπε-

ριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και 

των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του 

χώρου της εντασσόμενης μονάδας καθώς και των 

φορτηγών ψυγείων μόνον εφόσον αποτελούν ανα-

πόσπαστο στοιχείο της μονάδας. 

•	 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης και-

νούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξο-

πλισμού, 

•	 Μελέτες και αμοιβές συμβούλων μόνο για Μικρές και 

Μεσαίες επιχειρήσεις έως 5% και έως 50.000 ευρώ. 

•	 Δαπάνες εφαρμοσμένης έρευνας στις οποίες συμπε-

ριλαμβάνονται οι δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, 

τεχνικοί και άλλο υποστηρικτικό προσωπικό στο 

βαθμό που απασχολούνται στα ερευνητικά σχέδια). 

•	 Δαπάνες απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευ-

ρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας (μόνο για μικρές και μεσαίες επιχειρή-

σεις. 

Η υποβολή των φακέλων για τον επόμενο κύκλο γίνεται 
από 1/4/2012 έως την 30/4/2012. 

Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων στις οδικές με-
ταφορές εμπορευμάτων. Επιχορήγηση από 25 % έως 70% 
η επιχορήγηση, ανάλογα με τις επιλέξιμες δαπάνες.

Νέο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30.000.000 
ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και 
υπό σύσταση επιχειρήσεων, στον τομέα των οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών. Οι υφιστάμενες επιχειρή-

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καλεί 
όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέ-
τρο 133 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ). Σκοπός του Μέτρου 
είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που πα-
ράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώ-
πινη κατανάλωση.

Πιστώσεις - Χρηματοδότηση
Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα 

Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 Ευρώ (€). Για τη 
συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετο-
χή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπο-
λογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης
Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν ομάδες 

παραγωγών γεωργικών προϊόντων.  Ως  ομάδα  παραγω-
γών  νοείται  μια  οργάνωση  οποιασδήποτε  νομικής  μορ-
φής   (δηλαδή   Α.Ε.,   Ε.Π.Ε.,   Ο.Ε.,   Ε.Ε.,   Συνεταιρισμός   ή 
  αστική   εταιρεία   μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που 
συστήνεται με πρωτοβουλία και απαρτίζεται αποκλειστικά 
από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γε-
ωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγ-
γελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντι-
προσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών. 

Ύψος ενίσχυσης
α)  Η  Δημόσια  Δαπάνη,  που  χορηγείται  ως  ενίσχυση  

στους  δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των 
επιλέξιμων δαπανών και η συμμετοχή των δικαιούχων στο 
30%. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

β) Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά 
δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € 
και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Συναρ-
τάται  δε  από  τον  αριθμό  των  μελών  που  την  απαρτί-
ζουν  και  από  την κατεύθυνση παραγωγής τους.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης - φα-
κέλων υποψηφιότητας ξεκινάει στις 10 Φεβρουαρίου 
2012. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται 
η 30η Απριλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύ-
νεστε   στο Επιμελητήριο Καβάλας-Enterprise Europe 
Network, τηλέφωνο 2510 222212, κα Όλγα. Καζιάνη 
(εσωτ. 2), κα Σούζη  Μαυρομμάτη (εσωτ.4). 

Ενημέρωση Επιχειρήσεων

Αναλυτική παρουσίαση προγραμμάτων χρηματοδότησης 
στην ιστοσελίδα του Eπιμελητηρίου www.kcci.gr

σεις του κλάδου αλλά και όσοι τώρα επιθυμούν να δραστη-
ριοποιηθούν στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές και να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις με ορίζοντα τριετίας, έχουν 
μια μοναδική ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν έως 70%, για 
την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονι-
σμό και ανάπτυξη του κλάδου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 
20/2/2012 έως την 20/3/2012.

Πληροφορίες: Επιμελητήριο Καβάλας, κα Στ. Γκαϊ-
ντατζή τηλ. 2510 222212 εσωτ. 5.


