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Σελίδες 8,9

Με  πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Δράμα  
Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Διασυνοριακή Πολιτική 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(European Commis-

sion) και η Διεύθυνση της 
Τοπικής και Αστικής Πολι-
τικής (DG REGIO) διοργά-
νωσαν σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Δράμας 
το Διεθνές Συνέδριο ‘Το-
νώνοντας την Ανάπτυξη 
και τη Συνοχή στις Δια-
συνοριακές Περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης’, το 
οποίο πραγματοποιήθη-
κε στη Δράμα στο ξενο-
δοχείο «ΥΔΡΑΜΑ» την 
Πέμπτη στις 25 Οκτωβρί-
ου 2018. 

Σελίδες 5,6

Πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας: 
Ολοκληρώθηκαν 79 έργα με χρηματοδότηση 
7.150.000 ευρώ
Μέσω των 79 έργων που ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότη-
ση από το LEADER 7.150.000 ευρώ μεταφέρθηκαν ως επι-
χορήγηση στην αγορά της Δράμας και υλοποιήθηκαν έργα 
συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά  τα 11.395.000 
ευρώ. Tα ποσά αυτά αφορούν μόνο τα 79 έργα που υλο-
ποίησαν ιδιώτες και φορείς. Αν υπολογισθούν και οι συνο-
δευτικές υπηρεσίες η εισπραχθείσα επιχορήγηση κατά τα 
έτη 2012-2018 ξεπερνά τα 8.350.000 ευρώ. Από αυτά τα 
2.000.000 ευρώ εισπράχθηκαν τα έτη 2017-2018, περίοδο 
που δεν είχαν ενεργοποιηθεί λοιπές χρηματοδοτήσεις.
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ιδιοκτησία 

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διοικηΤικη επιΤροπη

προεδροσ:  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α΄ανΤιπροεδροσ: 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

β΄ ανΤιπροεδροσ: 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Γενικοσ ΓραμμαΤεασ: 
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

οικονομικοσ εποπΤησ: 
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥπεΥΘ.Γεμη & εΞΥπηρεΤηση
επιΧειρησεΩν: 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥπεΥΘ.σΥμβοΥΛεΥΤικησ 

ΥποσΤηριΞησ επιΧειρησεΩν: 
ΡΕΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

μεΛη (Αλφαβητικά)
εμπορικο Τμημα 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

εΞαΓΩΓικο Τμημα 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 
μεΤαποιηΤικο Τμημα

ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ| 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  
ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τμημα ΥπηρεσιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: 
 «Να καταργηθούν τα Δημοτικά Τέλη 

στα Επιχειρηματικά Πάρκα 
και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις» 

Με επιστολή του, προς τον υπουργό Εσωτερικών κ. Π. 
Σκουρλέτη και τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης κ. Α. 

Χαρίτση, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. 
Κων/νος Μίχαλος ζητά να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη στις 
επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στα Επιχειρηματικά Πάρ-
κα και τις αναγνωρισμένες Άτυπες Συγκεντρώσεις. Με ανάλογο 
έγγραφο του, προ τριών μηνών, ο πρόεδρος της ΚΕΕ ζήτησε από 
τους αρμόδιους υπουργούς τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου 
συνεργασίας μεταξύ Φορέων Διαχείρισης και ΟΤΑ, με σκοπό 
τη δραστική μείωση των δημοτικών τελών που καταβάλουν οι 
επιχειρήσεις, για πραγματικές ανταποδοτικές υπηρεσίες, στο 
πλαίσιο επιμερισμού της ευθύνης μεταξύ των δύο μερών και 
με προοπτική την αυτοδιαχείριση των Πάρκων από φορείς των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων. 
Όμως η πρόσφατη ρύθμιση που μεσολάβησε με την ψήφιση 
του Ν.4530/2018, σύμφωνα με την οποία καταργήθηκαν τα δη-
μοτικά τέλη για όλους τους φορείς που αξιοποιούν ακίνητα του 
ελληνικού δημοσίου (σύμβαση παραχώρησης κ.λπ.), με σκοπό 
την ανάπτυξη τους για κάθε χρήση, μεταξύ των οποίων και τα 
Επιχειρηματικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα κ.λπ., δημιουργεί 
νέα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επιβάλουν τη γενίκευση αυτής 
της ρύθμισης για όλα τα Πάρκα, προκειμένου να μην καταργη-
θούν βιαίως οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού σε βάρος των 
επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και 
ΒΕΠΕ φορέων της ιδιωτικής οικονομίας, οι οποίες συχνά μάλι-
στα καλούνται να καταβάλουν διάφορα τέλη, για διάφορους 
σκοπούς, σε διάφορους φορείς εποπτείας και διαχείρισης των 
Πάρκων. 
Αυτό είναι το κύριο αντικείμενο και αίτημα που θέτει ο Κων/νος 
Μίχαλος για τη δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας, με τη συμ-
μετοχή των αρμοδίων υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης 
και της ΚΕΔΕ για την εκπροσώπηση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με την 
ελπίδα αναζήτησης και θεσμοθέτησης μιας δίκαιης και νόμιμης 
λύσης.

Yποχρεωτική η δήλωση 
επαγγελματικού λογαριασμού

Το  Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι  πλέον 
είναι υποχρεωτική η δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού.

Ελεύθεροι επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις που έχουν 
υποχρέωση να πραγματοποιούν 
λιανικές συναλλαγές μέσω 
μηχανισμών POS ή με άλλα 
ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει να 
δηλώσουν τους επαγγελματικούς 
λογαριασμούς τους που χρησιμοποιούν στον διαδικτυακό 
τόπο της ΑΑΔΕ, εντός  μηνός από την έναρξη άσκησης της 
δραστηριότητας. Επίσης κάθε επόμενη μεταβολή σε αυτούς 
τους λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνεται εντός μηνός από 
την ημερομηνία που έγινε.
Για τη πρώτη εφαρμογή της σχετικής Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν 
εντός 3 μηνών από την δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ της 12ης 
Σεπτεμβρίου 2018.

Εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας και τους λογιστές 
συνεργάτες τους, διότι η μη δήλωση επαγγελματικού 
λογαριασμού επιφέρει την επιβολή διοικητικού προστίμου 
1.000 ευρώ, ενώ η εκπρόθεσμη δήλωσή του επιβαρύνεται με 
διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από τη σχετική Κ.Υ.Α, Υπουργών Οικονομίας & 
Ανάπτυξης και  Οικονομικών με αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018/28-
08-2018, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3965/12-09-2018.  

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για μία ακόμη 
φορά για την αναγκαιότητα βελτίωσης του ασφαλιστικού 

συστήματος της χώρας, ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, ανέφερε: 
«Είναι αλήθεια ότι εδώ και δεκαετίες συζητάμε στην Ελλάδα 
για τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος και για την 
ανάγκη μιας πραγματικής, ριζικής μεταρρύθμισης, η οποία θα 
διασφαλίσει τη βιωσιμότητα, τη λειτουργικότητα και την αξιο-
πιστία του. 
Δυστυχώς, δεν έχει υπάρξει στην πραγματικότητα, πραγματική 
μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, με αποτέλεσμα 
κάθε τόσο να μιλούμε για μια βραδυφλεγή βόμβα. 
Οι αλλαγές και οι παρεμβάσεις όλων των περασμένων δεκαε-
τιών δεν επέφεραν ουσιαστικά αποτελέσματα και το ασφαλι-
στικό μας σύστημα παραμένει αντιαναπτυξιακό γιατί επιβάλει 
δυσβάσταχτο μη μισθολογικό κόστος, υπονομεύοντας την επι-
χειρηματικότητα και την απασχόληση, τις ίδιες δηλαδή πηγές 
από τις οποίες χρηματοδοτείται. 
Ας δεχθούμε ότι όλες οι παρεμβάσεις της τελευταίας δεκαε-
τίας έγιναν στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της 
χώρας. Τώρα, όμως, είναι δική μας ευθύνη, εθνική ευθύνη, να 
προχωρήσουμε σε μία σοβαρή μεταρρύθμιση του ασφαλιστι-
κού συστήματος, με στοχευμένες κινήσεις εξορθολογισμού, με 
στόχο τη βιωσιμότητά του και τη διαμόρφωση ικανοποιητικών 
συντάξεων. 
Το ζήτημα είναι εξαιρετικά περίπλοκο και γι’ αυτό η μεταρρύθ-
μιση χρειάζεται χρόνο αλλά και πολιτική βούληση. 
Χρειάζεται συναίνεση και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων 
της χώρας, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. 
Τα Επιμελητήρια έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για 
το ασφαλιστικό με τη σταδιακή μετάβαση σε ένα σύστημα τρι-
ών πυλώνων, προσαρμόζοντας στις εθνικές ανάγκες τις εμπει-
ρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
Στόχος πρέπει να είναι, μέσα από τη συνδυασμένη εφαρμογή 
όλων των διαθέσιμων υποχρεωτικών και προαιρετικών μεθό-
δων ασφάλισης, αλλά και τη δημιουργία ενός δομημένου πλαι-
σίου αποταμίευσης, να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία για 
όλους τους ασφαλισμένους με ένα συνολικό ποσοστό αναπλή-
ρωσης της τάξης του 75%-75%. 
Το πρώτο βήμα είναι ο εξορθολογισμός των εισφορών. Καθώς 
δεν υπάρχουν πλέον δημοσιονομικά προσκόμματα, θα πρέπει 
άμεσα να υπάρξει μείωση των συντελεστών των ασφαλιστικών 
εισφορών και ταυτόχρονη καθιέρωση πλαφόν που δε θα ξε-
περνά για τα υψηλά εισοδήματα τα 1.000 ευρώ. 
Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης φοροαπαλλαγή για 
τις ιδιωτικές ασφαλίσεις, ώστε να εμπεδωθεί στο κοινό σύνολο 
ο τρίτος προτεινόμενος πυλώνας που θα μπορέσει να δώσει 
σημαντική ώθηση στις συντάξεις. 
Σε δεύτερη φάση, πρέπει να υπάρξει συνεξέταση παλαιών και 
νέων συντάξεων, ως ανεξάρτητο θέμα δικαιοσύνης για την 

αποκατάσταση της ισονομίας. 
Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει 
διάκριση πρόνοιας – ασφάλισης 
και αντανάκλαση κάθε διάστα-
σης στην κρατική σύνταξη. 
Και το τρίτο βήμα που πρέπει 
να ακολουθήσει, είναι η δημι-
ουργία ενός συστήματος τριών 
πυλώνων, όπως προαναφέρθη-
κε, και το οποίο στην τελική του ανάπτυξη εξασφαλίζει ποσο-
στό αναπλήρωσης στο 70% - 75%. 

Όσον αφορά αναλυτικότερα στους τρεις πυλώνες: 

A. Πρώτος (Κρατικός-διανεμητικός) πυλώνας – Αλληλεγγύη 
της κοινωνίας: Προσαρμόζεται για να αποδίδει περί το 40%-
50% συνολική αναπλήρωση, ως προς το κρατικό σκέλος, για 40 
χρόνια ασφάλισης (αντί 80-100% σήμερα). Ανακατεύθυνση 3-4 
ποσοστιαίων μονάδων εργοδοτικών και εργατικών εισφορών 
στο δεύτερο πυλώνα. 
- Εθνική σύνταξη -- αποδίδεται σε όλους στα 67 με έλεγχο 
πόρων (καλύπτει και άτομα με <15 χρόνια ασφάλισης). Χρημα-
τοδοτείται από τη φορολογία. 
- Ανταποδοτικό τμήμα. Ανταποδίδει εισφορές με βάση την 
νοητή κεφαλαιοποίηση (σύστημα ατομικών λογαριασμών-δι-
καίωμα επιλογής του ασφαλισμένου ως προς το χρόνο συνταξι-
οδότησης του), δηλαδή χωρίς αποθεματικά. 

Β. Δεύτερος (κεφαλαιοποιητικός) Πυλώνας - Αλληλεγγύη της 
επαγγελματικής ομάδας: Συντάξεις καθορισμένων εισφορών 
με αποθεματικά. Υποχρεωτική ασφάλιση. Τα αποθεματικά 
προικοδοτούνται από την περιουσία των παλαιών ταμείων. 
Γ. Τρίτος πυλώνας - Αλληλεγγύη των φάσεων ζωής: Ατομικές 
αποταμιεύσεις με φορολογικά κίνητρα. Πιθανή αξιοποίηση ακι-
νήτων των ασφαλισμένων. 
Σημαντική προϋπόθεση λειτουργίας του προτεινόμενου συστή-
ματος είναι η ταχεία περίοδος προσαρμογής. 
- Οι άνω των 50 παραμένουν στο σημερινό σύστημα (μετά 
τον επανυπολογισμό των συντάξεων). Οι νέοι εργαζόμενοι 
κάτω των 30 ετών υποχρεωτικά εντάσσονται στο νέο σύστημα. 
Οι ενδιάμεσες ηλικίες μπορούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα 
εθελοντικά (αξιοποιώντας ‘ομόλογα αναγνώρισης’). 
- Για νοητή κεφαλαιοποίηση – Αναδρομική εφαρμογή από 
2001 (υπολογισμός με βάση πραγματικές εισφορές που κατα-
βλήθηκαν). 
- Ομόλογα αναγνώρισης για το β’ πυλώνα. Καταβάλλεται από 
το Κράτος τμήμα εισφορών που έχουν καταβληθεί από το 2001 
για κάθε άτομο». 

Κωνσταντίνος Μίχαλος:  Η πρόταση των Επιμελητηρίων 
για ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα 



4

Παράταση υποβολής αιτήσεων
 για τη Δράση "Ψηφιακό Άλμα"

Σύμφωνα με την δεύτερη (2η) Τροποποίηση της 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Άλμα», 
μεταξύ άλλων αλλαγών, παρατείνεται η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι 
την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Για κάθε πρόσθετη σχετική πληροφορία μπορείτε να 
απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

· στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 
56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από 8.00 πµ έως 5.00 
µµ)
· στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) 
από 8.00 πμ έως 7.00 μμ
· στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/
epanek/prokirixeis.asp?id=40&cs= 
· στην ιστοσελίδα www.espa.gr
· στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: 
Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ 
(http://www.efepae.gr) και τις Περιφερειακές Μονάδες 
του.

Εναρκτήρια συνάντηση 
του έργου TEAWAY 

Σχεδιάζονται «Οι δρόμοι του Τσαγιού 
της Μαύρης Θάλασσας»

Την Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε 
στη Ξάνθη η εναρκτήρια συνάντηση του έργου TEAWAY (Οι 

δρόμοι του Τσαγιού) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Διακρατικής Συνεργασίας της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. 
Του προγράμματος ηγείται το Επιμελητήριο Ξάνθης ενώ συμ-
μετέχουν ως εταίροι το Επιμελητήριο Δράμας, το Επιμελητήριο 

της Τραπεζούντας από την  Τουρκία, η Αναπτυξιακή εταιρεία της 
Βάρνας από την Βουλγαρία,  το  Διεθνές Κέντρο Κοινωνιολογι-
κών Ερευνών από την Γεωργία και η Ένωση Νέων Γυναικών από 
την Αρμενία. Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και η επόμενη συ-
νάντηση του δικτύου καθορίστηκε για τον Ιανουάριο του 2019. 
Το έργο εστιάζει στον αγροτικό τομέα της Περιοχής της Μαύρης 
Θάλασσας και συγκεκριμένα στη παραγωγή και προώθηση του 
Τσαγιού. Βασική επιδίωξη του έργου είναι η διαμόρφωση ενός 
ισχυρού brandname που θα συνδέει την περιοχή της Μαύρης 
θάλασσας με το τσάι που παράγεται σε αυτήν. Ως εκ τούτου στο-
χεύει να αναδείξει την καλλιέργεια του τσαγιού ως ένα δυναμι-
κό παραγωγικό κλάδο για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.  
 Στο πλαίσιο αυτής της πρώτης συνάντησης, οι εταίροι είχαν 
την δυνατότητα να γνωριστούν μεταξύ τους, να εκφράσουν 
τις προσδοκίες τους για το έργο αλλά και να διαρθρώσουν ένα  
αναλυτικό σχέδιο ενεργειών για την υλοποίησή του. Τέθηκαν 
προβληματισμοί, διατυπώθηκαν τα κοινά σημεία ενδιαφέρο-
ντος και προγραμματίστηκαν οι άμεσες επόμενες ενέργειες. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Euro-
pean Commission) και η Διεύ-
θυνση της Τοπικής και Αστικής 
Πολιτικής (DG REGIO) διοργά-
νωσαν σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Δράμας το Δι-
εθνές Συνέδριο ‘Τονώνοντας 
την Ανάπτυξη και τη Συνοχή 
στις Διασυνοριακές Περιο-
χές της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στη Δράμα στο ξενοδοχείο 
«ΥΔΡΑΜΑ» την Πέμπτη στις 
25 Οκτωβρίου 2018. 
Tο Συνέδριο το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  εί-
ναι το (4o) τέταρτο, στη σειρά 
των αποκεντρωμένων εκδηλώ-
σεων, που εφαρμόζει την από-
φαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής της 20ης Σεπτεμβρίου του 
2017 με θέμα ‘Τονώνοντας την 
Ανάπτυξη και τη Συνοχή στις 
Διασυνοριακές Περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης’. Είναι ιδι-
αίτερη τιμή για το Επιμελητή-
ριο της Δράμας που επιλέχθη-
κε ως το μοναδικό Επιμελητή-
ριο της χώρας να είναι  συνδι-
οργανωτής  με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τη Διεύθυνση της 
Τοπικής και Αστικής Πολιτικής 
(DG REGIO) στη συγκεκριμένη 
εκδήλωση.
Το Επιμελητήριο Δράμας με 
συντονισμένες ενέργειες πέτυ-
χε τη θετική απάντηση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυ-
ξέλλες και επιλέχθηκε να είναι 
συνδιοργανωτής ενός ειδικού 
θεματικού Συνεδρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης το οποίο 
πραγματοποιείται για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα και μάλιστα 
στη Δράμα.
Το Συνέδριο συγκέντρωσε 
υψηλόβαθμα στελέχη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιωμα-
τούχους από τοπικούς-εθνι-
κούς Φορείς καθώς και άλλους 
ενδιαφερόμενους από την 
Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 
Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η 
διάδοση και ανταλλαγή γνώ-
σεων εκ μέρους της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής, η ενημέρωση 
σχετικά με τις νέες μεθόδους 
συνεργασίας και η εδραίωση 
νέων δεσμών μεταξύ των συμ-
μετεχόντων. 
Η ενεργός παρουσία του Επι-
μελητηρίου Δράμας στις ευ-
ρωπαϊκές δομές και η διακε-
κριμένη παρουσία του στο 
Σύνδεσμο ευρωπαϊκών Συνο-
ριακών περιοχών (εκλεγμένος 
αντιπρόεδρος είναι ο πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Δρά-
μας Στέφανος Γεωργιάδης) 
έχουν προσδώσει στο Επιμε-
λητήριο Δράμας μια πανευρω-
παϊκή διάσταση και αναγνώρι-
ση με πολλαπλά οφέλη για την 
τοπική κοινωνία, την επιχειρη-
ματικότητα και την ανάπτυξη 
της Δράμας. 
Σημειωτέον  ότι  η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αριθμεί 40 εσωτερικές, 
χερσαίες, συνοριακές περιο-
χές που αντιπροσωπεύουν πε-
ρίπου το 30% του πληθυσμού 
της.
Το Συνέδριο πραγματοποιήθη-
κε στη Δράμα είναι το τέταρτο 
κατά σειρά σεμινάριο που 
πραγματοποιείται εκτός Βρυ-
ξελλών, με τα προηγούμενα 
τρία να έχουν πραγματοποιη-
θούν στην Μέριδα (Ισπανία), 
στην Κοπεγχάγη (Δανία) και 
στην Μπρατισλάβα (Σλοβα-
κία). Παράλληλη διερμηνεία 
προσφερόταν στα Ελληνικά, 
Αγγλικά, Βουλγαρικά, και Ρου-
μανικά. 

Στην ομιλία του ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης ανέ-
δειξε μεταξύ άλλων με ιδι-
αίτερα παραστατικό τρόπο 
την χρόνια κατάσταση του 
υφιστάμενου οδικού άξονα 
από τη Δράμα προς Αμφίπολη 
χαρακτηρίζοντάς τον δρό-
μο – θρίλερ,  βγαλμένη από 
άλλη εποχή του περασμένου 
αιώνα ο οποίος είναι εμπόδιο 
ανάπτυξης, προσβασιμότητας 
και προσέλκυσης επενδύσεως 
στην  περιοχή.
Σε άλλη αποστροφή της ομιλί-
ας του ζήτησε τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής επιτροπής για την 
κατασκευή του διευρωπαϊκού 
άξονα Ε61 τονίζοντας εμφα-
τικά ότι είναι έργο ανάπτυξης 
όλης της Νοτιανατολικής Ευ-
ρώπης.
 
Να σημειωθεί ότι η Δράμα με 
το Γκότσε Ντέλσεφ της Βουλ-
γαρίας δημιούργησαν την 
Ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα 
η οποία είναι μέλος του Συν-
δέσμου Ευρωπαϊκών Συνορι-
ακών Περιοχών από το 1997, 
ενώ ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας Στέφανος Γε-
ωργιάδης είναι αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 

Συνοριακών περιοχών.

Ακολουθεί το πλήρες 
κείμενο της ομιλίας 
του προέδρου του
 Επιμελητηρίου Δράμας: 

Αξιότιμοι  εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Γενικής Διεύθυνσης Περι-
φερειακής-Αστικής Πολιτικής, 
επίσημοι προσκεκλημένοι από 
την Ευρώπη και την Ελλάδα  
Σας καλωσορίζουμε & σας 
ευχαριστούμε που επιλέξατε 
την περιοχή μας, να διοργα-
νώσετε σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Δράμας, την 4η 
αποκεντρωμένη συνάντηση 
εργασίας με θέμα την ενί-
σχυση της ανάπτυξης και της 
συνοχής στις συνοριακές περι-
φέρειες της Ευρώπης. 
Η συνεδρίαση αυτή στο νοτια-
νατολικό άκρο της Ευρώπης 
στην Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης,  πραγ-
ματοποιείται σε μια περίοδο 
ιδιαίτερα σημαντική για την 
ΕΕ. Και αυτό διότι το μέλλον 
του Ευρωπαϊκού οικοδομήμα-
τος τίθεται υπό αμφισβήτηση 
και κινδυνεύει όσο ποτέ άλ-
λοτε. 
Ο προβληματισμός είναι έντο-

Με  πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  
και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Δράμα  
Διεθνές Συνέδριο με θέμα τη Διασυνοριακή Πολιτική 
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νος, όμως είναι αναγκαίος & 
ιδιαίτερα χρήσιμος για όλους 
εμάς, που πιστεύουμε στην 
ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλή-
ρωσης. 
Προβληματισμός που βοηθά 
να αλλάξουμε, να βελτιώσου-
με, τις αναγκαίες πολιτικές, 
στην βάση πάντα των βασικών 
αρχών και αξιών που οικοδο-
μήθηκε η Ευρώπη. 
Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι 
μας, τοπικές, περιφερειακές, 
εθνικές & ευρωπαϊκές αρχές 
να συνεργαστούμε, να μιλή-
σουμε μεταξύ μας ειλικρινά 
και να συμπορευθούμε μέσα 
από πολιτικές που σέβονται 
τον ευρωπαίο πολίτη και το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 
Οι συνοριακές περιοχές σή-
μερα είναι οι πρώτες που 
δέχονται τις θετικές ή αρνη-
τικές επιπτώσεις σωστών ή 
λανθασμένων πολιτικών αντί-
στοιχα. Είναι οι περιοχές που 
μπορούν να χαρακτηρισθούν 
εργαστήρια πολιτικής, ανα-
γκαστικά. Οι συνεργασίες ανα-
πτύσσονται πρωτίστως στα 
σύνορα μεταξύ των τοπικών 
κοινωνιών και επηρεάζονται 
από τις αποφάσεις σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα προγράμματα εδαφικής 
συνεργασίας είναι πολύ με-
γάλο εργαλείο ανάπτυξης 
συνεργασιών και ενίσχυσης 
της συνοχής. Ταυτόχρονα 
όμως υπάρχουν πολλά περι-
θώρια βελτίωσης. Επιζητούμε 
μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα. Σε αυτό οι τοπικές 
αρχές, Περιφέρειες και Δήμοι, 

οφείλουν να βελτιώσουν την 
μεθοδολογία και την προ-
σέγγιση αξιοποίησης αυτών 
των πρωτοβουλιών. Αν δεν 
μπορούν πρέπει να σταθούν 
κοντά σε φορείς που μπορούν 
να πετύχουν αποτελέσματα 
ορατά. Αυτό αποτελεί ανα-
γκαιότητα και είναι σεβασμός 
στους ικανούς. Αν δεν μπορεί 
μια Περιφέρεια ή ένας Δήμος 
να ανταποκριθεί, τότε να μην 
απαιτεί αλλά να συνεργαστεί 
με αυτούς που μπορούν. Αυτή 
είναι η Ευρώπη. Όταν δεν 
μπορώ, στέκομαι δίπλα, μαζί 
με αυτόν που μπορεί. Συνερ-
γάζομαι για το όφελος όλων. 
Αυτό σημαίνει όμως και αξι-
οκρατία. Αξιολογητής και αξι-
ολογούμενος δεν μπορεί να 
είναι ο ίδιος. Και αυτό αφορά 
το εθνικό και τοπικό επίπε-
δο κυρίως. Μπορεί αυτό να 
προκαλεί στεναχώρια σε κά-
ποιους, αλλά είναι  και η αλή-
θεια. Όλοι κρινόμαστε αργά 
ή γρήγορα. Τα αποτελέσματα 
όμως μένουν και αυτό είναι 
το ζητούμενο. Εδώ πρέπει να 
επικρατήσει, εκτός από την 
αυτονόητη συνείδηση συνερ-
γασίας και η πολιτική βούλη-
ση εκφρασμένη μέσα από το 
κοινό ευρωπαϊκό πνεύμα και 
τις κοινές πολιτικές.
Η περιφέρεια μας, η Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη 
σήμερα αποτελεί ίσως την πιο 
σημαντική περιοχή της ΕΕ, γε-
ωπολιτικά για τους γνωστούς 
λόγους. Είναι μια Περιφέρεια 
με τεράστιες δυνατότητες. Με 
πύλες που οδηγούν σε όλη 

την νοτιοανατολική Ευρώπη, 
την Ασία, τις χώρες τις Μαύ-
ρης Θάλασσας, καθώς και με 
λιμάνια που θα διαδραμα-
τίσουν σημαντική παρουσία 
στην εθνική και ευρωπαϊκή 
οικονομία τα επόμενα χρόνια. 
Μπορούμε ίσως να μιλάμε για 
το σημαντικότερο σημείο οι-
κονομίας & ανάπτυξης για την 
ΕΕ στο άμεσο μέλλον. 
Υπάρχουν όμως ακόμη προ-
βλήματα που δυστυχώς δεν 
έχουν επιλυθεί. Ενώ οδικές 
υποδομές όπως η Εγνατία 
οδός έχει ολοκληρωθεί, δεν 
έχουν γίνει όλοι οι κάθετοι 
άξονες που να την συνδέουν 
με τα κέντρα, όπως για παρά-
δειγμα την Δράμα. Ταξιδέψα-
τε από Θεσσαλονίκη για Δρά-
μα ή από Καβάλα για Δράμα. 
Μόλις πήρατε την έξοδο από 
Εγνατία Οδό αρχίζει ο δρόμος 
θρίλερ. Δρόμος βγαλμένος 
από άλλη εποχή του περασμέ-
νου αιώνος. Ευθύνες υπάρ-
χουν πολλές τόσο σε κεντρικό 

όσο και σε επίπεδο περιφε-
ρειών. Όμως οι πολίτες αυτής 
της περιοχής, οι Ευρωπαίοι 
πολίτες, Έλληνες, Βούλγαροι, 
επισκέπτες τουρίστες έχουν 
υποστεί αυτά τα λάθη. Είναι 
εμπόδιο ανάπτυξης, εμπόδιο 
προσέλκυσης επενδύσεων, 
εμπόδιο προσβασιμότητας και 
συνοχής. Η απομόνωση αυτή 
από τον βασικό οδικό άξονα 
είναι μεγάλο εμπόδιο που 
προκαλεί και ενδοπεριφερεια-
κή ανισότητα.
Υπάρχει στον σχεδιασμό  της 
ΕΕ και της χώρας ο διευρωπαϊ-
κός άξονας Ε61 που άρει αυτά 

τα εμπόδια, σε συνδυασμό με 
μικρότερες οδικές αναγκαίες 
εφικτές παρεμβάσεις. Παρα-
καλώ να στηρίξετε το αίτημα 
μας για κατασκευή αυτού του 
διευρωπαϊκού άξονα. Είναι 
έργο ανάπτυξης όλης της νο-
τιανατολικής Ευρώπης. 
 Θα ήθελα επίσης να αναφέ-
ρω τα εμπόδια στην επιχειρη-
ματικότητα και τα προβλήμα-
τα στις συνοριακές περιοχές 
εξαιτίας του παραεμπορίου 
και της παραοικονομίας γε-
νικότερα. Και είναι θλιβερό 
διότι οι επιπτώσεις στον πολί-
τη αυτών των περιοχών είναι 
τεράστιες. Σε συνεργασία με 
το υπουργείο σε εθνικό επίπε-
δο, κάνουμε προσπάθειες να 
περιορίσουμε το φαινόμενο. 
Όμως θα πρέπει να συνεργα-
στούν και οι γείτονες φίλοι 
Βούλγαροι στο πλαίσιο που 
έχει ορίσει η ΕΕ για αυτά τα 
θέματα. Είναι υποχρέωση 
τους. 
Ως φορέας έχουμε καταγρά-

ψει πολλά ζητήματα που αφο-
ρούν τις συνοριακές περιοχές. 
Εμπόδια, δυνατότητες, κινδύ-
νους, απειλές, ευκαιρίες, κα-
λές πρακτικές. Μπορούμε να 
συμβάλουμε στην DG REGIO 
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δίνοντας την πραγματική εικό-
να και δίνοντας και προτάσεις. 
Τελειώνοντας όμως 
Θέλω όμως να εξάρω την άρι-
στη συνεργασία που έχουμε 
ως Επιμελητήριο Δράμας με 
την διαχειριστική αρχή του In-
terreg, διαχρονικά, καθώς και 

Συνέχεια στη σελίδα 7
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Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε 
στο Επιμελητήριο Δράμας 
σύσκεψη εργασίας με τον 
Γενικό Γραμματέα Εμπο-
ρίου του Υπουργείου Οι-
κονομίας & Ανάπτυξης κ. 
Δημήτριο Αυλωνίτη. Της 
σύσκεψης προήδρευσε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας και Υπεύθυ-
νος Διεθνών σχέσεων και 
Εξωστρέφειας της ΚΕΕΕ κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης. Συμ-
μετείχαν εκ μέρους της ΚΕΕΕ 
ο κ. Ιορδάνης Τσώτσος Γ’ 
Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ και πρό-
εδρος Επιμελητηρίου Πέλ-
λας, ο κ. Ιωάννης Βουτσι-
νάς Υπεύθυνος Ανάπτυξης 
της ΚΕΕΕ και πρόεδρος του 
Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιά, ο κ. Χριστό-
δουλος Τοψίδης πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συμβου-
λίου Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ 
και πρόεδρος Έβρου, ο κ. Νι-
κόλαος Αγγελίδης πρόεδρος 
του ΕΒΕ Ροδόπης, ο κ. Στυ-
λιανός Μωραϊτης πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ξάνθης, 
ο κ. Μάρκος Δέμπας πρό-
εδρος Επιμελητηρίου Κα-

βάλας, ο κ. Κωνσταντίνος 
Λεβέντης Αντιπρόεδρος Επι-
μελητηρίου Ηλιείας και ο κ. 
Σπυρίδων Κάλφας Οικονομι-
κός Επόπτης του Επιμελητη-
ρίου Ξάνθης. Στην σύσκεψη 
επίσης συμμετείχαν ο διευ-
θυντής της ΚΕΕΕ κ. Αποστο-
λόπουλος και ο διευθυντής 
του επιμελητηρίου Δράμας 
κ. Αλεξανδρίδης.
Τα θέματα που συζητήθη-
καν ήταν: 1) Το πρόβλημα 
του παραεμπορίου από 
Βουλγαρία στις πύλες εισό-
δου της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 
2) Οι αναγκαίες βελτιώσεις 
των διατάξεων της Επιμε-
λητηριακής Νομοθεσίας 3) 
Προσλήψεις υπαλλήλων και 
επιστημονικού προσωπικού 
στα Επιμελητήρια 4) Ίδρυση 
και λειτουργία των Κέντρων 
Υποστήριξης Επιχειρηματι-
κότητας στα Επιμελητήρια. 
5) Λειτουργία ΓΕΜΗ 
Ο Γενικός Γραμματέας ανα-
φερόμενος στα ζητήματα 
του παραεμπορίου, ανακοί-
νωσε τις ενέργειες που έχει 
κάνει το Υπουργείο προς την 
πλευρά της Βουλγαρίας, κα-
θώς και την συνεργασία με 

τις Περιφέρεια ΑΜ-Θ και 
τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
την πάταξη του φαινομέ-
νου που προκαλεί τεράστια 
προβλήματα στην εθνική & 
τοπική οικονομία.  Στα ζητή-
ματα της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας τάχθηκε υπέρ 
των θέσεων των Επιμελητη-
ρίων και δεσμεύτηκε για την 
εξεύρεση λύσεων. Εκφρά-
σθηκε επίσης ότι βούληση 
του υπουργείου είναι ότι τα 
59 Επιμελητήρια της χώρας 
θα κληθούν άμεσα να εφαρ-
μόσουν τα Κέντρα Υποστή-

ριξης Επιχειρηματικότητας 
και θα δοθεί όπως προβλέ-
πεται & η ανάλογη υποστή-
ριξη. 
Στην συνέχεια την επόμενη 
ημέρα ο Γενικός Γραμματέ-
ας συμμετείχε στην 4η απο-
κεντρωμένη συνεδρίαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
οποία συνδιοργανωτής ήταν 
το Επιμελητήριο Δράμας.
    

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας 

την συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, από το οποίο 
σήμερα μας τιμά με την πα-
ρουσία του, ο Γενικός Γραμμα-
τέας κ. Δημήτρης Αυλωνίτης. 
Οφείλω να εξάρω επίσης την 
συμμετοχή μας και την συνερ-
γασία μας με το AEBR και να 
ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμ-
ματέα κ. Martin Guillermo 
Ramirez για την άψογη συνερ-
γασία και την υποστήριξη.  

Να ευχαριστήσω όμως ιδιαί-
τερα, την Nathalie Werstele 
και τον Ricardo Ferreira, που 

με την παρουσία τους και την 
γνώση τους, είναι πραγματικά 
βοηθοί στην κοινή προσπά-
θεια μας για την ανάπτυξη και 
την συνοχή στις συνοριακές 
περιοχές.  
Ευχαριστώ τον επιστημονικό 
συνεργάτη του Επιμελητηρίου 
Δράμας Άλκη Παπαδημητρίου  
που για λόγο ενός ατυχήμα-
τος, δεν μπορεί να βρίσκεται 
σήμερα μαζί μας, αλλά μας 
παρακολουθεί live streaming. 
Άλκη περαστικά και σε περι-
μένουμε κοντά μας το συντο-
μότερο. 
Ευχαριστώ τα Επιμελητήρια 

και τους συναδέλφους που 
είναι παρόντες στον διάλογο 
καθώς και την ΚΕΕΕ. Η επιχει-
ρηματικότητα είναι ταυτότητα 
για την ΕΕ και σήμερα είναι 
παρούσα. 
Θέλω όμως να ευχαριστήσω 
και όλους εσάς που είστε εδώ 
σήμερα μαζί μας, στα πλαίσια 
ενός αποκεντρωμένου αυθε-
ντικού διαλόγου, που προβά-
λει τις καλές πρακτικές, που 
προωθεί το ευρωπαϊκό ιδεώ-
δες, που ενισχύει την ανάπτυ-
ξη με πολιτικές και βελτιώνει 
την κοινωνική συνοχή πολλές 
φορές μέσα από έναν ανα-

γκαίο προβληματισμό, αλλά 
πάντα με ειλικρίνεια και σε-
βασμό. 
Είμαστε έτοιμοι να βοηθή-
σουμε στην κοινή προσπάθεια 
επίλυσης των προβλημάτων 
με στόχο την ανάπτυξη και την 
συνοχή. 
Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι  
στην Δράμα, στην περιφέρεια 
ΑΜ-Θ. 

Εκ μέρους του ΔΣ του Επιμε-
λητηρίου Δράμας, ευχαρι-
στούμε από καρδιάς. 

Σας ευχαριστούμε.

Σύσκεψη Εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου 
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
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Πρόγραμμα LEADER Νομού Δράμας: 
Ολοκληρώθηκαν 79 έργα με χρηματοδότηση 

7.150.000 ευρώ
Με την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων του Άξονα 4 η Αναπτυξιακή Δράμας παρέθεσε συνέντευξη τύπου για να παρουσιά-
σει τα αποτελέσματα που επέφερε στο νομό Δράμας το πρόγραμμα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος κος 
Αργύρης Πατακάκης τόνισε ότι έγινε μια εξαιρετική δουλειά που είχε σημαντικά οφέλη για την οικονομική ζωή του νομού Δράμας. 

Μέσω των 79 έργων που ολοκληρώθηκαν με χρηματοδότηση από το LEADER 7.150.000 ευρώ μεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στην 
αγορά της Δράμας και υλοποιήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά  τα 11.395.000 ευρώ. Tα ποσά αυτά αφορούν 
μόνο τα 79 έργα που υλοποίησαν ιδιώτες και φορείς. Αν υπολογισθούν και οι συνοδευτικές υπηρεσίες η εισπραχθείσα επιχορήγη-
ση κατά τα έτη 2012-2018 ξεπερνά τα 8.350.000 ευρώ. Από αυτά τα 2.000.000 ευρώ εισπράχθηκαν τα έτη 2017-2018, περίοδο που 
δεν είχαν ενεργοποιηθεί λοιπές χρηματοδοτήσεις.

Λόγω της πολύ καλής πορείας του προγράμματος, η Αναπτυξιακή Δράμας έλαβε πρόσθετη χρηματοδότηση 3.955.340 ευρώ, η 
οποία με όρους κατανομής ανήλθε στο 59% περίπου και με όρους ολοκλήρωσης και πληρωμών ανήλθε στο 26%. 79 έργα ολοκλη-
ρώθηκαν, πληρώνονται και παραλαμβάνονται, στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος όμως αξιολογήθηκαν πάνω από 120 
έργα και εντάχθηκαν 94. Λόγω της οικονομική κρίσης υπήρξαν περιπτώσεις επενδυτών που παρά τη θετική αξιολόγηση δεν υπέ-
γραψαν σύμβαση η και άλλων που παρότι υπέγραψαν σύμβαση στη συνέχεια αποχώρησαν. 
Στον πίνακα αποτυπώνεται η εικόνα του προγράμματος όπως ολοκληρώθηκε στις 28/9/2018.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Δ.Δ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ % Δ.Δ. %

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 79 11.397.401,36 7.154.242,96 100,00 100,00

Ενταγμένα έργα 1ης πρόσκλησης 11 2.588.640,46 1.553.067,56 22,74 21,71

Ενταγμένα έργα 2ης πρόσκλησης 19 3.276.655,76 2.122.206,43 28,79 29,66

Ενταγμένα έργα 3ης πρόσκλησης 11 921.456,86 661.774,74 8,10 9,25

Ενταγμένα έργα 4ης πρόσκλησης 38 4.595.125,30 2.817.194,23 40,37 39,38

Έργα L123α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 9 1.037.517,52 518.758,76 9,10 7,25

Έργα L311-6 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 1 244.750,92 146.850,55 2,15 2,05

Έργα L312-1 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων 10 2.287.348,18 1.372.408,91 20,07 19,18

Έργα L312-2 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 22 2.981.455,65 1.788.873,39 26,16 25,00

Έργα L312-3 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση 6 1.245.316,63 747.189,98 10,93 10,44

Έργα L313-5 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης 2 1.124.011,38 674.406,83 9,86 9,43

Έργα L313-6 - Ιδρύσεις, επεκτάσεις,εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής 9 1.238.385,65 743.031,39 10,87 10,39

Έργα L321-1 - Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά 
έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) 1 243.378,49 243.378,49 2,14 3,40

Έργα L321-2 - Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές 

βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
6 697.811,99 682.289,01 6,12 9,54

Έργα L322-1 - Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 1 55.947,77 55.947,77 0,49 0,78

Έργα L323-5 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - 
στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών 12 241.477,17 181.107,88 2,12 2,53

Ολοκληρωμένα έργα 2014 - 2020 (28/09/2018) 55 8.054.248,46 5.130.786,99 70,76 71,72

Ολοκληρωμένα έργα 2007 - 2013 (31/12/2015) 24 3.327.629,92 2.023.455,97 29,24 28,28

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα 58 10.133.470,94 5.976.330,81 89,03 83,54

Έργα δημόσιου χαρακτήρα, σύλλογοι, σωματεία 21 1.248.407,44 1.177.912,15 10,97 16,46
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙ ΑΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ  

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

  Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  π α ρ αγγ ε λ ιώ ν  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  www. d i r e c t mar k e t . g r  

  Π α ρ αγγε λ ιο λ ηψ ί α  2 4  ώ ρε ς  τ ην  ημ έ ρ α  

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

  Απο σ το λέ ς  κ α ι  μ ε  μ ε τ α φο ρ ι κή  

  Εξυ π η ρέ τ ησ η  πε λ α τών  χο νδ ρ ικ ής  

  Λε ι το υ ρ γ ι κό τη τ α  & Ε υ κο λ ί α  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  ε ι δ ικών  π ρ ο σφο ρών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  συν δ υ ασμ ο ύ  π ρο ϊό ν των  

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

 Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων 
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης. 

 

 Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την 
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την 
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων 
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται α-
πευθείας στον αγοραστή. 

 

 Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατό-
τητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη με-
ταφορική εταιρία. 

 

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής  
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.  

Πληροφορίες 

   

Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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