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Σελίδα 3

Σελίδες 5,6

Με τη συμμετοχή τριάντα νέων επιστημόνων 
 από συνοριακές περιοχές της Ευρώπης 

 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 

Η  1η Διασυνοριακή συνάντηση νέων 
στην Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα

Πραγματοποιήθη-
κε με πολύ μεγά-
λη επιτυχία στο 

Επιμελητήριο Δράμας 
το τετραήμερο από 25 
έως 28 Ιουνίου 2018, το 
πρώτο φόρουμ για την 
καινοτόμα επιχειρημα-
τικότητα στις συνορια-
κές περιοχές.   Τριάντα 
νέοι επιστήμονες από 
συνοριακές περιοχές 
της Ευρώπης (8 χώρες 
και την Ελλάδα), συμμε-
τείχαν σε ένα ιδιαίτερα 
απαιτητικό πρόγραμμα 
επιτάχυνσης ιδεών, για 
την δημιουργία καινο-
τόμας επιχείρησης.

Νέες Δράσεις
 ΕΠΑνΕΚ: 

«Ψηφιακό βήμα»
«Ψηφιακό άλμα»

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι το  Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης ανα-
κοίνωσε τις προκηρύξεις των 
Δράσεων  του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 
2014-2020) «Ψηφιακό άλμα» 
και «Ψηφιακό βήμα», με προ-
ϋπολογισμό 50 εκατ. € το κάθε 
πρόγραμμα. 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος: 
«Να καταργηθούν τα Δημοτικά Τέλη στα 

Επιχειρηματικά Πάρκα 
και τις Άτυπες Συγκεντρώσεις» 

Σελίδα 4
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DRAMA CHAMBER

μηνιαια εΚδΟΣη

Επιμελητήριο Δράμας
Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα 66 100 
Τηλ.: 25210.22392, 25210.22750 – FAX: 25210. 25835 
e-mail: ccidrama@dramanet.gr – www.dramanet.gr

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 

Από 13 έως 15 Μαΐου, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητη-

ρίου Δράμας κ. Στέφανος Γε-
ωργιάδης συμμετείχε στο συ-
νέδριο που έγινε στη Δρέσδη 
της Γερμανίας, καλεσμένος 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
– Μονάδα ESPON. (European 
Commission –Unit ESPON).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δη-
μιουργήσει την συγκεκριμένη  
πρωτοβουλία για την χωροτα-
ξική διάθεση των πόρων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο  
την ανάπτυξη και την συνοχή 
των διαφόρων περιφερειών. 
Μέσα από αυτή τη χωροταξική 
διαδικασία ορίζονται οι διάφο-
ρες γεωγραφικές «Ζώνες Στό-
χοι» που ανάλογα λαμβάνουν 
τις σχετικές ενισχύσεις για την 
ανάπτυξή τους. Το μεγάλο 
αυτό πρόγραμμα είναι γνωστό 
ως ESPON και βρίσκεται στον 
τρίτο κύκλο της χρηματοδό-
τησης διαφόρων μελετητικών  
και ερευνητικών δράσεων. 
 
Σε μια από τις δράσεις του 
προγράμματος ESPON συμμε-
τείχε το Επιμελητήριο Δράμας 
σε ένα εταιρικό σχήμα με εταί-
ρους από περιφέρειες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσω-

πώντας όλες τις γεωγραφικές 
περιοχές αλλά και όλες τις πε-
ριφέρεις με διαφορετική βαθ-
μίδα ανάπτυξης και συνοχής.  
Το έργο στο οποίο συμμετέχει 
το Επιμελητήριο Δράμας έχει 
να κάνει με την ποιότητα και 
τη συχνότητα της παροχής των 
Δημόσιων Υπηρεσιών στις συ-
νοριακές ζώνες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Όπως είναι κα-
τανοητό, η ποιότητα της παρο-
χής Δημόσιων Υπηρεσιών στις 
συνοριακές περιοχές ποικί-
λουν από περιοχή σε περιοχή. 
Σε κάποιες περιφέρειες της ΕΕ 
είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες 
σε τέτοιο βαθμό  ώστε παιδιά 
να μπορούν να πηγαίνουν στο 
δημοτικό σχολείο της γειτονι-
κής χώρας ή ασθενείς να πη-
γαίνουν για ιατρική περίθαλ-
ψη στη γειτονική χώρα και 
ασφαλώς οι δημόσιες υπηρε-
σίες να επεκτείνουν την προ-
σφορά τους πέρα των συνό-
ρων καλύπτοντας τις ανάγκες 
των μαθητών (π.χ. μεταφορά, 
σίτιση, κλπ) ή τις ανάγκες των 
ασθενών καλύπτοντος το κό-
στος της θεραπείας τους. 
Ασφαλώς σε κάποιες άλλες 
περιφέρειες οι υπηρεσίες αυ-
τές είναι είτε υποτυπώδεις 
είτε απουσιάζουν παντελώς. 

Είναι φρόνιμα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο πλαίσιο της συ-
νοχής οι υπηρεσίες αυτές να 
δημιουργηθούν και να αναπτυ-
χθούν σε όλες τις συνοριακές 
περιφέρειες. 
 
Στο συνέδριο της Δρέσδης έγι-
νε η παρουσίαση της μελέτης 
που έχει κάνει η Κομισιόν για 
το θέμα και έγιναν εκτενείς 
παρουσιάσεις από διάφορες 
συνοριακές περιοχές για την 
κατάσταση που επικρατεί και 
για την πρόοδο που χρειάζε-
ται να γίνει για την ανάπτυξη 
των υπηρεσιών. Στο συνέδριο 
μίλησε ο κ. Πάμπλο Σίλβα, 
εκπρόσωπος της Περιφέρειας 
Αλεντέζο και παρουσίασε την 
κατάσταση στη διασυνοριακή 
περιοχή Πορτογαλίας – Ισπα-
νίας. Επίσης μίλησε ο κ. Στέ-
φανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας και 
πρόεδρος της Ευρωπεριοχής 
Νέστος – Μέστα και παρουσί-
ασε την κατάσταση που επι-
κρατεί στο μοναδικό χερσαίο 
σύνορο με χώρα της ΕΕ που 
έχει η χώρα μας, αυτό με τη 
Βουλγαρία. 
 
Δεδομένης της Βουλγαρικής 
Προεδρίας, στην Ευρωπαϊ-

Παρουσίαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανου Γεωργιάδη στο συνέδριο του ESPON στη Δρέσδη

κή Ένωση, η συνάντηση στη 
Δρέσδη κρίθηκε ιδιαίτερα ση-
μαντική για τη λήψη αποφάσε-
ων εκ μέρους της Κομισιόν για 
τις περιοχές που οι δημόσιες 
υπηρεσίες δεν είναι αναπτυγ-
μένες. Επειδή δε, οι Δημόσιες 
Υπηρεσίες στη συνοριακής πε-
ριοχή Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης και Νότιας Βουλγα-
ρίας υστερούν ή είναι ανύ-
παρκτες, υπάρχει ενδιαφέρον 
από την Ευρωπαία Επίτροπο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. 
Κρέτσου, να ενισχυθεί ο ρόλος 
της περιφερειακής οργάνω-
σης. Έτσι η παρουσίαση του 
Προέδρου κ. Στέφανου Γεωρ-
γιάδη έδωσε τα στοιχεία που 
χρειάζονταν για να ξεκινήσει 
και στην περιοχή μας μια πιο 
οργανωμένη και συντονισμένη 
προσπάθεια. 

Επιμελητήριο Δράμας
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Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό άλμα»
 
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι το  Υπουργείο Οικονομίας 
και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 
(ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό άλμα», με προϋπολογισμό 50 εκατ. €.
 Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολι-
κού προϋπολογισμού από 55.000 – 400.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 50%. 
 Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:  
γίνεται ηλεκτρονικά στο: https://www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018 
 Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής 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 τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
· στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από  8.00 πμ 
έως  7.00 μμ
· στην ιστοσελίδα  www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.
asp?id=40&cs= 
· στην ιστοσελίδα www.espa.gr
· στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twit
ter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.
efepae.gr) και την Περιφερειακή Μονάδα του ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ (www.
desm-os.gr) & Επιμελητήριο Δράμας (www.dramanet.gr)    

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητήριου Δράμας

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ
άλµα

Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί
σε δεκαοκτώ (18) µήνες από την ένταξη 
του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισµός ∆ράσης

50 εκατ.€
Συµµετέχουν
Πολύ Μικρές, 
Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις

Επενδυτικά Σχέδια
55.000€ έως 400.000€

Επιδοτούµενες ∆απάνες

Προµήθεια, µεταφορά, 
εγκατάσταση και λειτουργία
νέων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού ΤΠΕ

Προµήθεια και
παραµετροποίηση

λογισµικού

Υπηρεσίες 
hosting,
digital 
marketing 
κ.ά.

Μισθολογικό κόστος
νέου προσωπικού  

18 M

Ποσοστό Ενίσχυσης 50%

Κάθε επιχείρηση συµπληρώνει 
ερωτηµατολόγιο για την 
ψηφιακή της κατάταξη.

Με την ολοκλήρωση του έργου,
η επιχειρηση θα αναβαθµιστεί
σηµαντικά σε σχέση µε 
την αρχική της κατάταξη.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης 

Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018 
Λήξη:     17 Σεπτεµβρίου 2018 

Κατασκευή
e-shop
Λογισµικό 
παραγγελιοληψίας
κ.ά.

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ: «Ψηφιακό βήμα»

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει την προκήρυξη 
της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) «Ψηφιακό βήμα», με προ-
ϋπολογισμό 50 εκατ. €.
 Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια συνολι-
κού προϋπολογισμού από 5.000 – 50.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 50%. 
 Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: https://www.ependyseis.gr
(ii) διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018 

Η Δράη 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=39&cs=  
· στην ιστοσελίδα www.espa.gr
· στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twit
ter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://www.
efepae.gr) και την Περιφερειακή Μονάδα του ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ (www.
desm-os.gr) & Επιμελητήριο Δράμας (www.dramanet.gr)    

 Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητήριου Δράμας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση
των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός της Δράσης

50.000.000€ για το σύνολο της χώρας.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. 

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των 

κλάδων.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

5.000€ έως 50.000€.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει: 

•  Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.17 
να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές 
χρήσεις

•  Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό 
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

•  Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία  εξασφάλισης της 
ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%

•  Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες 
άδειες λειτουργίας

•  Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί  
και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

•  Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις 
ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την 
ψηφιακή τεχνολογία

•  Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση 
ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

•  Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά 
σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης 

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού 
σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και 
να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση 
(εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές 
υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται σε μία από 
τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής 
ωριμότητας σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή 
αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά  
1 βαθμίδα, ενδεικτικά: 

 • από ψηφιακή βαθμίδα  (Δ) σε  (Γ)  
 • από ψηφιακή βαθμίδα  (Γ) σε  (Β) 
  κ.ο.κ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

•  Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου 
για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών

•  Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

•  Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 

 P 2 τουλάχιστον γλώσσες  
 P Mobile responsive  
 P Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης  
  και ηλεκτρονικών πληρωμών 

•  Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 P φιλοξενία (hosting, collocation) 
 P σύνδεση στο διαδίκτυο 
 P ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads) 
 P ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης 
 P ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής  
  πολιτικής ασφάλειας 
 P μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 
χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό 
φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)    www.ependyseis.gr/mis

Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του 
Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή 
αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf).

 

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018 
Λήξη:     17 Σεπτεμβρίου 2018



4

 

∆ΡΑΜΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Επιελητήριο ∆ράας από την ίδρυσή του  συετείχε σε 

αγώνες υπερασπιζόενο ανέκαθεν ε επιχειρήατα την ιστορία 

της Μακεδονίας. 

ς φορέας επιχειρηατικότητας ε έδρα την ∆ράα της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, έχει προσφέρει 

πολλές φορές πολύτιη βοήθεια στην Ελληνική Πολιτεία για την  

αντιετώπιση προβληάτων, τόσο των επιχειρήσεων όσο και σε 

εθνικά θέατα.  

Αυτονόητα δεν ασκεί εξωτερική πολιτική, αλλά προάγει την καλή 

γειτονία και την ανάπτυξη οικονοικών διεθνών σχέσεων και 

επιχειρηατικών συνεργασιών. Ταυτόχρονα καταδικάζει 

απερίφραστα και κάθε ακραία ενέργεια, απ’ όπου κι αν 

προέρχεται.  

Το Επιελητήριο ∆ράας ε το παρόν ψήφισα εκφράζει την 

βαθύτατη ανησυχία του για την ονοατοδοσία του γειτονικού 

κράτους, που θα περιλαβάνει το όνοα Μακεδονία ή 

παράγωγά του. Ασφαλώς και είαστε υπέρ των σχέσεων καλής 

γειτονίας ε τις όορες χώρες, οι οποίες όως οφείλουν να 

σέβονται την ιστορία ας, τον πολιτισό ας και να ην έχουν 

αλυτρωτικές  βλέψεις ή ενέργειες σε βάρος του οποιουδήποτε.  

Το ∆ιοικητικό Συβούλιο του Επιελητηρίου ∆ράας εν όψει της 

διαπραγάτευσης ε απόφαση του δηλώνει ότι:

είναι αντίθετο στην άεση ή έεση χρήση του ονόατος της 

Μακεδονίας και οποιουδήποτε παραγώγου της. Πιστεύει ότι είναι 

απαραίτητο να απαλειφθούν όλες οι αλυτρωτικές αναφορές από 

το Σύνταγα της γείτονος χώρας & καλεί την Ελληνική πολιτεία 

να σεβαστεί την βούληση του ελληνικού λαού.  

Καλεί επίσης τα έλη του να συετέχουν στο συλλαλητήριο της 

6ης Ιουνίου 2018 στην πλατεία Ελευθερίας της ∆ράας.   

Το ∆ιοικητικό Συβούλιο 

 

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 Πάρκα και 
τις αναγνωρισμένες Άτυπες Συγκεντρώσεις. Με ανά-
λογο έγγραφο του, προ τριών μηνών, ο πρόεδρος της 
ΚΕΕ ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς τη δημι-
ουργία ενός νέου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Φορέ-
ων Διαχείρισης και ΟΤΑ, με σκοπό τη δραστική μείωση 
των δημοτικών τελών που καταβάλουν οι επιχειρήσεις, 
για πραγματικές ανταποδοτικές υπηρεσίες, στο πλαί-
σιο 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 κα-
ταργήθηκαν τα δημοτικά τέλη για όλους τους φορείς 

που αξιοποιούν ακίνητα του ελληνικού δημοσίου (σύμ-
βαση παραχώρησης κ.λπ.), με σκοπό την ανάπτυξη 
τους για κάθε χρήση, μεταξύ των οποίων και τα Επι-
χειρηματικά Πάρκα, Εμπορευματικά Κέντρα κ.λπ., δη-
μιουργεί νέα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά επιβάλουν 
τη γενίκευση αυτής της ρύθμισης για όλα τα Πάρκα, 
προκειμένου να μην καταργηθούν βιαίως οι κανόνες 
του υγιούς ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων 
που εγκαθίστανται σε Επιχειρηματικά Πάρκα και ΒΕΠΕ 
φορέων της ιδιωτικής οικονομίας, οι οποίες συχνά μά-
λιστα καλούνται να καταβάλουν διάφορα τέλη, για δι-
άφορους 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 συμμετοχή των αρμοδίων υπουργεί-
ων Εσωτερικών και Ανάπτυξης και της ΚΕΔΕ για την 
εκπροσώπηση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, με την ελπίδα ανα-
ζήτησης και θεσμοθέτησης μιας δίκαιης και νόμιμης 
λύσης.
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Πραγματοποιήθηκε με 
πολύ μεγάλη επιτυ-
χία στο Επιμελητήριο 

Δράμας το τετραήμερο από 
25 έως 28 Ιουνίου 2018, 
το πρώτο φόρουμ για την 
καινοτόμα επιχειρηματι-
κότητα στις συνοριακές 
περιοχές.   Τριάντα νέοι 
επιστήμονες από συνορια-
κές περιοχές της Ευρώπης 
(8 χώρες και την Ελλάδα), 
συμμετείχαν σε ένα ιδιαί-
τερα απαιτητικό πρόγραμ-
μα επιτάχυνσης ιδεών, για 
την δημιουργία καινοτό-
μας επιχείρησης. Η μεθο-
δολογία, τα εργαλεία αλλά 
και η ομαδική εργασία για 
την επιτάχυνση διαφόρων 
ιδεών που εξετάσθηκαν σε 
επίπεδο εξειδικευμένου βι-
ωματικού σεμιναρίου-εργα-
στηρίου, άφησαν θετικότα-
τες εντυπώσεις στους συμ-

μετέχοντες. Ο δημιουργικός 
προβληματισμός και η δημι-
ουργία καινοτόμων business 

plan, έδωσαν χρήσιμες πλη-
ροφορίες στους νέους επι-
στήμονες. Οι εκπαιδευτές 

Με τη συμμετοχή τριάντα νέων επιστημόνων 
 από συνοριακές περιοχές της Ευρώπης 

 πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 

Η  1η Διασυνοριακή συνάντηση νέων 
στην Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα

μέντορες –σύμβουλοι του 
επιταχυντή από την εταιρεία 
Innovation Farm, σε συνερ-
γασία με τους νέους, δημι-
ούργησαν πέντε ομάδες με 
καινοτόμες ιδέες, τις οποίες 
υποστήριξαν ώστε να έχουν 
την δυνατότητα να γίνουν 
καινοτόμες  επιχειρήσεις. 

Στο τέλος της τετραήμερης 
διαδικασίας πραγματοποιή-
θηκε η παρουσίαση των ιδε-
ών και η απονομή των πι-
στοποιητικών παρακολού-
θησης από υψηλά ιστάμε-
νους της Ένωσης Ευρωπαϊ-
κών Συνοριακών Περιοχών 
(AEBR), του Γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στην Αθήνα, τον Πρόεδρο, 
μέλη του ΔΣ του Επιμελητη-
ρίου καθώς και στελέχη του 
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φορέα.    

Εκ μέρους του AEBR συμ-
μετείχαν ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας κ. Martin Guill-
ermo Ramirez (Ισπανία), 
ο προϊστάμενος μελετών 
& έρευνας κ.  Jens Gabe 
(Γερμανία), ο προϊστάμε-
νος της Task Force κ. Jo-
hannes Moisio (Φινλανδία) 
ο οποίος είχε την & την 
ευθύνη συγκέντρωσης και 
αξιολόγησης των αιτήσεων 
συμμετοχής. Εκ μέρους του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Αθήνα 

συμμετείχε ο κ. Χάρης Κού-
ντουρος ο οποίος έδωσε  
χρήσιμες πληροφορίες για 
τον ρόλο και την δομή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Το Επιμελητήριο Δράμας 
υποστηρίχθηκε από την Δι-
αχειριστική Αρχή του IN-
TERREG στην Θεσσαλονίκη 
και ευχαριστεί θερμά τους 
κ. Αλεξ. Σαμαρά, προϊστά-
μενο και Κυριάκο Φωτιάδη 
στέλεχος, για την συμμετο-
χή τους. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τήριου κ. Στέφανος Γεωρ-
γιάδης υποδέχθηκε τους 
νέους επιστήμονες καλωσο-
ρίζοντας τους στην Δράμα, 
κάνοντας εκτενή αναφο-
ρά για τις δυνατότητες του 
Επιμελητηρίου να φιλοξενεί 
καινοτόμες  ομάδες & νε-
οφυείς επιχειρήσεις, στην 
νέα δομή στήριξης της επι-
χειρηματικότητας και και-
νοτομίας που θα λειτουργεί 
στον χώρο του. Ανέδειξε δε 
την σημασία της καινοτόμας 
επιχειρηματικότητας ως βα-
σική πολιτική & επιλογή στο 

άμεσο μέλλον. Επίσης ευχα-
ρίστησε θερμά όλα τα μέλη 
του ΔΣ και τα στελέχη του 
Επιμελητηρίου, που βοήθη-
σαν στην οργανωτική επι-
τροπή για την επιτυχία.  

Από την Ευρωπεριοχή Νέ-
στος-Mesta, στην οποία εί-
ναι εταίρος και ο Δήμος Πα-
ρανεστίου, η Δήμαρχος κ. 
Αλίκη Σωτηριάδου παρουσί-
ασε στους νέους, την περιο-
χή και ιδιαίτερα τον φυσικό 
πλούτο της. Έκανε δε ιδιαί-
τερη αναφορά στους αγώ-
νες του βουνού προσκαλώ-
ντας τους να συμμετέχουν 
στην επόμενη διοργάνωση.    

Την εναρκτήρια εκδήλωση 
χαιρέτισαν επίσης ο Ανι-
περιφερειάρχης Δράμας κ. 
Αργ. Πατακάκης & ο Αντι-
δήμαρχος Δράμας κ. Δημ. 
Καραμπατζάκης. 

Η όλη εκδήλωση του φό-
ρουμ, συνδιοργανώθη-
κε από το Επιμελητήριο 
και την Ένωση Ευρωπαϊ-
κών Συνοριακών Περιοχών 
(Association of European 
Border Regions). Το Επιμε-
λητήριο Δράμας, εταίρος της 
Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνο-
ριακών Περιοχών (AEBR), 
προωθεί την καινοτομία και 
την εξωστρέφεια αναδει-
κνύοντας τον ηγετικό ρόλο 
του σε αντίστοιχους φορείς 
της Νοτιανατολικής Ευρώ-
πης αλλά και γενικότερα. Η 
επιλογή της Δράμας από την 
Eκτελεστική Eπιτροπή του 
AEBR αποτελεί αναγνώριση 
των προσπαθειών της Διοί-
κησης και των δυνατοτήτων 
του Επιμελητηρίου Δράμας, 
που εντός του 2018 θα απο-
κτήσει και μόνιμη δομή στή-
ριξης της καινοτομίας. 
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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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