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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διοιΚηΤιΚη επιΤροπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης  (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

εΞαΓΩΓιΚο TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA υπηρεσιΩν
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μεΤαποιηΤιΚο TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Ναζάρογλου Λάμπρος 
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμποριΚο TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Γρηγόριος Βέτος 

Πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 30 Ιανουαρίου η 

1η για το 2015 συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας με τα 
παρακάτω θέματα ημερήσιας 
διάταξης: 
1. Έγκριση πρακτικών
2.  α. Έγκριση συμμετοχής του 
Επιμελητηρίου Δράμας στη Σύ-
μπραξη με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑ-
ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 
για την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης για 
την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση 
2007-2013» στο πλαίσιο της 
Πράξης «Ένταξη νέων 18-28 
ετών στην αγορά εργασίας και 
βελτιστοποίηση της σύνδεσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος
με την τοπική αγορά εργασίας» 
(Κωδ. Πρόσκλησης 193)
β. Αποδοχή των όρων της υπ΄ 
αρ. πρωτ. 27476/31-12-2014 
Πρόσκλησης (Κωδικός
Πρόσκλησης 193) της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση
γ. Εξουσιοδότηση του Γεωργι-
άδη Στέφανου του Αθανασίου, 
Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Δράμας, για την υπογραφή 
όλων των απαραίτητων εγγρά-
φων για την υποβολή της πρό-
τασης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑ-
ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
δ. Ορισμός Υπευθύνου Επικοι-
νωνίας για τις ανάγκες που θα 

προκύψουν από τη
συμμετοχή του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας για την υποβολή της 
πρότασης της
Πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΒΑ-
ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
3.. Άνοιγμα δύο λογαριασμών 
όψεως στην τράπεζα Πειραιώς, 
Υπογραφή της
«Σύμβασης Χρήσης του Συστή-
ματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 
Winbank» με την
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και πα-
ροχή εξουσιοδοτήσεων για την 
διενέργεια
συναλλαγών μέσω του παραπάνω 
Συστήματος.
4. Α΄ Τροποποίηση Προϋπολογι-
σμού έτους 2015
5. Αποδοχή πρακτικού Επιτροπής 
Διενέργειας διαγωνισμών του Επι-
μελητηρίου μας, για τα δικαιολο-
γητικά κατακύρωσης υποψηφίου 
Αναδόχου για το έργο “SMART 
SPECIALIZATION” (ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙ-
ΚΕΥΣΗ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΕΛΛΑΔΑ 
– ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013”», Ανάδει-
ξη Αναδόχου και εξουσιοδότηση 
υπογραφής σύμβασης.
6. Συζήτηση και προτάσεις περί 
αρμοδιοτήτων και ενεργειών των 
μελών του Δ.Σ του
Επιμελητηρίου για το έτος 2015. 
(ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕ)
7. Υποστήριξη του Portal του Επι-
μελητηρίου.
8. Ανακοινώσεις προτάσεις

Πραγματοποιήθηκε η 1η για το 2015 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Επιμελητηρίου Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι οι προδημοσιεύσεις 
των προγραμμάτων του νέου 
ΕΣΠΑ για την προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2020 έχουν ξεκινήσει 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
Ενημερώνουμε ότι επειδή δεν 
έχουν δοθεί στην δημοσιότητα 
οι οδηγοί των προγραμμάτων, 
ο χρόνος έναρξης υποβολής των 
αιτήσεων, ο φορέας διαχείρισης 
και γενικώς ουσιαστικές λεπτο-
μέρειες, η  οποιαδήποτε συγκε-
κριμένη αναφορά στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και τις προϋπο-
θέσεις των επιχειρήσεων νέων 
ή υφιστάμενων, η οποιαδήποτε 
αναφορά πέραν όσων ανακοινώ-
θηκαν στην προδημοσίευση είναι 
αδόκιμη στο συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα.
Αντιλαμβανόμενοι όμως την 
αγωνία και το ενδιαφέρον των 
επενδυτών νέων ή υφιστάμενων 
επιχειρήσεων,  μετά από τις προ-
δημοσιεύσεις   για τις αναμενό-
μενες  δράσεις στα προγράμμα-
τα, τους καλούμε να δηλώσουν  
συγκεκριμένα το ενδιαφέρον 
τους ώστε να ενημερωθούν στον 
κατάλληλο χρόνο:
1. με επίσκεψη στο Επιμελητή-
ριο Λαμπριανίδου 40, 2ος όρο-
φος  ή μέσω mail: ccidrama@
dramanet.gr με την επισήμανση 
«ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ» 
ή στο τηλέφωνο 25210 22750. 
Απαραίτητα είναι να δηλωθούν 
τα στοιχεία επικοινωνίας τους 
και η δραστηριότητα που τους 
ενδιαφέρει.
Ενημερώνουμε ότι μόλις εκδο-

θούν οι οδηγοί των προγραμ-
μάτων και η πρόσκληση  με 
τις ημερομηνίες υποβολής των 
αιτημάτων  το Επιμελητήριο 
Δράμας θα ενημερώσει τα μέλη 
του, όλους όσους επίσης που 
επικοινώνησαν και δήλωσαν το 
ενδιαφέρον τους καθώς επίσης 
ανάλογα με τον φορέα διαχείρι-
σης θα υπάρξουν και ημερίδες-
εκδηλώσεις πληροφόρησης. 
Επίσης θέλουμε να επιστήσουμε 
την ΠΡΟΣΟΧΗ των επενδυτών 
που ενδιαφέρονται για τα προ-
γράμματα, να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σε τηλεφωνικές 
κλήσεις που τους προτείνουν 
προκαταβολές χρημάτων  ή 
αποστολή υλικού για παρεχό-
μενη υπηρεσία επί αμοιβής,  αν 
δεν γνωρίζουν και δεν ελέγ-
ξουν πρωτίστως την αξιοπιστία 
αυτού που τους καλεί. 
Επισημαίνουμε επίσης την 
ΠΡΟΣΟΧΗ μετά από αναφορές 
μελών μας,  ότι οποιαδήποτε 
τηλεφωνική κλήση υπόσχεται 
σίγουρη έγκριση σε προγράμ-
ματα επ’ αμοιβή,  είναι απάτη. 
Οι οδηγοί των προγραμμάτων 
θα δημοσιευθούν σε όλες τις 
σελίδες των φορέων και υπηρε-
σιών του Υπ. Ανάπτυξης (www.
ependyseis.gr,  ) 
καθώς επίσης στην ιστοσελί-
δα του Επιμελητηρίου Δράμας 
www.dramanet.gr 
και την διαχειριστική έργων 
στήριξης ΔΕΣ-ΜΟΣ ΑΜ-Θ  www.
des-mos.gr για τα προγράμματα 
που θα αναλάβει να διαχειρι-
σθεί.

Προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων 
του νέου ΕΣΠΑ για την προγραμματική 

περίοδο 2014-2020
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας ξεκινάει την υλο-

ποίηση μιας νέας δράσης 
με τίτλο «Στρατηγική 
έξυπνης Εξειδίκευσης 
για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας, της 
έρευνας και της καινο-
τομίας». Η δράση εντάσ-
σεται στο πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα – Βουλγαρία» 
και μάλιστα στο στρατη-
γικό σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη της ανταγωνι-
στικότητας και της οικο-
νομίας στην περιοχή. 
 

Το Στρατηγικό Έργο αφο-
ρά στην προώθηση των 

Στρατηγικών για την Έξυπνη 
Περιφερειακή Εξειδίκευση 
(RIS3), ως πεδίο ενίσχυσης 
της διασυνοριακής συνερ-
γασίας στην κατεύθυνση 
επίτευξης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και στο 
πλαίσιο των προτάσεις 
κανονισμών της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020. Στόχος 
του Έργου είναι να προσ-
διοριστούν στοχευόμενες 
επενδυτικές προτεραιότητες 
για τη διασυνοριακή περιο-
χή και σχετικές στοχευμένες 
δράσεις που θα στηρίξουν 
την αριστεία στην επιχειρη-

ματικότητα, την έρευνα και 
την καινοτομία. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα ανα-
πτυχθούν εξειδικευμένες 
δράσεις για τις επιχειρήσεις 
και θα υλοποιηθούν στοχευ-
μένες εφαρμογές για την 
υποστήριξη των προσεγ-
γίσεων και των μέσων πο-
λιτικής που θα εντοπίσουν 
οι στρατηγικές RIS3, όπως 
η διαμόρφωση τοπικών 
σχεδίων RIS3, δημιουργία 
Παρατηρητηρίου Διασυνο-
ριακής Αγοράς Εργασίας, 
σχεδιασμός θεσμού βρα-
βείου διασυνοριακής επι-
χειρηματικότητας, δράσεις 
κινητικότητας εργαζομένων-

επιχειρηματιών-ερευνητών, 
μελέτη σκοπιμότητας δια-
συνοριακής επιχειρηματικής 
ζώνης. 

Για την καλύτερη ενημέ-
ρωση των επιχειρήσεων 

της περιοχής, το Επιμελη-
τήριο Δράμας διοργάνωσε  
ημερίδα την Πέμπτη 22 Ια-
νουαρίου 2015 στην οποία  
συμμετείχαν και στελέχη της 
Περιφέρειας ΑΜΘ και στην 
οποία έγινε παρουσίαση των 
δράσεων και του τρόπου με 
τον οποίο μπορούν οι τοπι-
κές επιχειρήσεις να επωφε-
ληθούν από τις δράσεις το 
προγράμματος. 

Το Επιμελητήριο Δράμας παρουσίασε το έργο «Έξυπνη Εξειδίκευση»
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 

Το Επιμελητήριο Δρά-
μας σε συνεργασία με 

την Ενδιάμεση Διαχειρι-
στική Αρχή της
Περιφέρειας ΑΜ-Θ πραγ-
ματοποίησε την Πέμπτη 
22 Ιανουαρίου 2015 
ενημερωτικές -τεχνικές 
συναντήσεις με θέμα την 
Έρευνα και την Καινοτο-
μία στα πλαίσια της Προ-
παρασκευαστικής Δράσης 
της Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3) για τον τομέα  του 
Τουρισμού και τους κλά-
δους Γάλακτος και Κρέ-
ατος. Στις συναντήσεις 
καταγράφηκε το ενδια-
φέρον των επιχειρήσεων, 
ώστε να αξιοποιήσουν 
μέσα από συνέργειες, 
τους πόρους της δράσης 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
προγραμματικής περιό-
δου 2014-2020 εντός του 
2015. Στις συναντήσεις 
συμμετείχαν επιχειρήσεις 
των κλάδων, υπηρεσιακοί 

Προπαρασκευαστική Δράση 
της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 

για τον τομέα του Τουρισμού
 και τους κλάδους Γάλακτος και Κρέατος

Επιμελητήριο Δράμας-Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ-Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΔΡΑΜΑΣ: 

Με σημαντικά θέματα
 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 

 η έκτακτη συνεδρίαση 
της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων Ελλάδος

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα την Παρασκευή 13 Φεβρου-

αρίου 2015 η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος παρουσία των 
Προέδρων και εκπροσώπων των Επιμελητηρίων 
της χώρας με θέματα που αφορούσαν την εφαρ-
μογή των νέων υπουργικών αποφάσεων που 
αφορούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και της αρ-
μοδιότητες των Επιμελητηρίων σύμφωνα με την 
τροποποιημένη νομοθεσία. 
Επίσης συζητήθηκαν οι εκκρεμότητες που παρα-
μένουν και αφορούν στην επίλυση κρίσιμων ζη-
τημάτων των επιχειρήσεων σύμφωνα με τις εξαγ-
γελίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυ-
ξης. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τις  ρυθμίσεις 
οφειλών στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται, 
τον νέο νόμο για τα κόκκινα δάνεια και τη ρευ-
στότητα της αγοράς. 
Στην επόμενη συνεδρίαση εντός του μηνός Φε-
βρουαρίου η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΕΕΕ έχει 
προσκαλέσει τον Υπουργό οικονομικών και Ανά-
πτυξης κ. Γιώργο Σταθάκη, για να του θέσει  τις 
προτάσεις της ώστε να αντιμετωπισθούν το τα-
χύτερο δυνατό τα προβλήματα που αφορούν τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

παράγοντες ανάλογης 
αρμοδιότητας της ΠΕ Δρά-
μας, οι οποίες και ενημε-
ρώθηκαν  από τον προϊ-
στάμενο της Ενδιάμεσης 
Διαχειριστικής Αρχής της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Βα-
σίλη Πιτσινίγκο, τους κ. 
Κεσανλή και Κουδουμά-
κη  και τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Καινοτομίας 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. 
Πέτρο Σουκολιά. Τις συ-
ναντήσεις συντόνισαν ο 
Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης.
Ειδικότερα τα θέματα: 
για τον Τουρισμό στις κα-
τηγορίες:

• Γαστρονομία και 
τουρισμός

• Πολιτιστικός Του-
ρισμός και υποκα-
τηγορίες

• Αγροτουρισμός
• e- tourism 

• «Παραδοσιακός» 
τουρισμός

Για τον κλάδο γάλακτος 
και κρέατος στις κατηγο-
ρίες
• Ζωικής Παραγωγής
• Επεξεργασία και συντή-
ρηση κρέατος
• Παραγωγή προϊόντων 
με βάση το Κρέας
• Γαλακτοκομικά και τυ-
ροκομικά Προϊόντα
• Οργανικά γαλακτοκομι-
κά και τυροκομικά προϊ-
όντα
Τις προπαρασκευαστι-
κές συναντήσεις της 
Δράμας ακολούθησαν οι 
κεντρικές περιφερειακές 
εκδηλώσεις με θεματικά 
εργαστήρια στην Ροδόπη 
για τον κλάδο Κρέατος 
και Γάλακτος και στην 
Αλεξανδρούπολη για τον 
κλάδο του τουρισμού.
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Στα τέλη του περασμέ-
νου χρόνου το Επιμε-
λητήριο Δράμας υπέ-
βαλλε προς τους αρ-

μόδιους υπουργούς της προη-
γούμενης κυβέρνησης αίτημα 
για την ένταξη των παιδικών 
σταθμών στο νέο ΕΣΠΑ.
Στη σχετική επιστολή που είχε 
σταλεί το αίτημα του επιμελη-
τηρίου Δράμας τεκμηριώθηκε 
ως εξής: 

1. Ο κλάδος των νόμιμων Μο-
νάδων Φροντίδας Προσχολι-
κής Αγωγής και Διαπαιδαγώ-
γησης (ΜΦΠΑΔ) Βρεφών και 
Νηπίων που δραστηριοποιεί-
ται στο χώρο της προσχολικής 
αγωγής της χώρας μας εδώ 
και 40 χρόνια, έχει προσφέρει 
εξ αρχής σημαντικές υπηρε-
σίες στα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, ενώ κατά τα τελευ-
ταία 6 χρόνια της κρίσης και 
των μνημονίων συμμετείχε 
με αναμφισβήτητη επιτυχία 
στην υλοποίηση της Δράσης 
του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οι-
κογενειακής και Επαγγελ-
ματικής Ζωής», στηρίζοντας 
τις κοινωνικές παροχές της 
Πολιτείας προς τους εργα-
ζόμενους γονείς με χαμηλό 
κυρίως εισόδημα. 

2. Είναι σαφές ότι, μέσω της 
συμμετοχής του ιδιωτικού το-
μέα της προσχολικής αγωγής 
στη Δράση, ενισχύεται η απα-
σχόληση και το παραγόμενο 
Εθνικό Προϊόν. Παράλληλα 
είναι γνωστό ότι μέσω της 
φορολόγησης των επαγγελ-
ματιών (και μόνο αυτών), επι-
στρέφει ένα σημαντικότατο 
τμήμα των ετήσιων δαπανών 
της ελληνικής Πολιτείας και 
της EE για την προσχολική 
φροντίδα και αγωγή, στον 
δημόσιο προϋπολογισμό.
3. Σήμερα ο κλάδος συνεχίζει, 
ακόμη και με αυταπάρνη-
ση, την παροχή των υψηλού 
επιπέδου κοινωνικών αυτών 
υπηρεσιών προς τα παιδιά 
των εργαζόμενων γονέων, αν 

και η αμοιβή που έχει οριστεί 
από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας, 
είναι μεσοσταθμικά κατά 40% 
περίπου χαμηλότερη από την 
αρχική, ενώ σχεδόν πάντοτε 
καταβάλλεται με πολύ μεγάλη 
καθυστέρηση.
4. Η πλειοψηφία των ιδιω-
τικών Μονάδων ΦΠΑΔ έχει 

συνεπώς ανάγκη από την 
πρόσθετη οικονομική υπο-
στήριξη της Πολιτείας, με 
σκοπό τη βελτίωση των υλι-
κοτεχνικών υποδομών τους, 
ώστε να καταστεί δυνατή η 
συνέχιση των παιδαγωγικών 
υπηρεσιών, απαραίτητων για 
την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της οικονομίας μας, με 
γνώμονα την ορθή φροντίδα, 
την ασφάλεια και υγιεινή των 
φιλοξενούμενων στις Μονάδες 
τους βρεφών και νηπίων των 
εργαζόμενων μητέρων.
5. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι υπηρεσίες που παρέχουν 
οι Μονάδες ΦΠΑΔ περιλαμβά-
νονται στις δραστηριότητες 
κοινωνικής μέριμνας, με τους 
Κωδικούς Άσκησης Δραστη-

ριότητας (ΚΑΔ) 8891000 και 

κύριε Υπουργέ,
για κάποιον λόγο που δεν 
γνωρίζουμε, οι ΚΑΔ των ιδι-
ωτικών αυτών επιχειρήσεων 
δεν συμπεριλαμβάνονται κατά 
την τρέχουσα περίοδο σε 
κανένα από τα επιδοτούμενα 
και χρηματοδοτούμενα επεν-

δυτικά προγράμματα μέσω 
του νέου Εθνικού Στρατη-
γικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ), ώστε να ανανεώσουν 
και να βελτιώσουν τις υλικο-
τεχνικές υποδομές τους.
Αντιθέτως οι δημοτικοί και 
άλλοι παιδικοί σταθμοί, αξι-
οποιώντας πλέον σε πολύ 
υψηλό ποσοστό τα υπό περι-
ορισμό κονδύλια της Δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», 
ενισχύονται οικονομικά σε 
σταθερή βάση, όπως είναι 
φυσιολογικό και κοινωνικά 
απαραίτητο, και με διάφορους 
άλλους τρόπους από την Πο-
λιτεία.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
παραπάνω και βασιζόμενοι 
σε σχετικό εύλογο αίτημα της 

Αίτημα του Επιμελητηρίου Δράμας για ένταξη 
των παιδικών σταθμών στο νέο ΕΣΠΑ

πανελλήνιας δευτεροβάθμιας 
συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των συνεπών και αξιόλογων 
αυτών μελών των Επιμελητη-
ρίων μας ανά τη χώρα, ώστε 
να επαλειφθούν ακραίες συν-
θήκες αθέμιτου ανταγωνι-
σμού σε βάρος των Μονάδων 
ΦΠΑΔ.
Ζητούμε την άμεση παρέμβα-

σή σας προς αποκατάσταση 
της άδικης αυτής αντιμετώ-
πισης και την ένταξη των 
ΚΑΔ 8891000 και 8891302 
στους επιλεγέντες Κωδικούς, 
ώστε να καταστεί δυνατή η 
αξιοκρατική αξιοποίηση των 
διαφόρων επενδυτικών προ-
γραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-
20 από τις ιδιαίτερα χρήσι-
μες για την κοινωνία και την 
οικονομία ΜμΕ των επαγγελ-
ματιών συναδέλφων μας.
Επιπλέον λόγος είναι, ότι 
στην πλειοψηφία τους είναι 
γυναίκες και/ή απασχολούν 
κυρίως γυναίκες που όπως 
καλά 0α γνωρίζετε η ανερ-
γία των γυναικών στην χώρα 
μας έχει φθάσει σε δυσθεώ-
ρητα επίπεδα.
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Δράση
Εκτιμώμενος 
Προϋπ/σμός 

(€)

Δημόσια 
Δαπάνη (€)

Ποσοστό 
Ενίσχυσης (%)

L123-α_ Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων 400.000,00 200.000,00 50

L312-1_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
βιοτεχνικών μονάδων 766.666,67 460.000,00 60

L312-2_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 333.333,33 200.000,00 60

L312-3_Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί 
επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ 
μεταποίηση

250.069,05 150.041,43 60

L313-4_Προβολή και προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων των περιοχών 42.857,14 30.000,00 70

L313-6_Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων 
εστίασης και αναψυχής 108.607,32 65.164,39 60

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 
κλπ.

160.569,24 160.569,24 100

L322-1_ Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων 70.000,00 70.000,00 100

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

133.333,33 100.000,00 75

ΣΥΝΟΛΑ 2.265.436,08 1.435.775,06  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ LEADER /
4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑ 4 (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER) ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το τοπικό πρόγραμμα του 
Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Νομού Δράμας  του  Εθνικού 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)  της  Ελλάδας  
2007-2013,  το οποίο διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Δράμας – 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής 
Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς τα  ενταγμένα έργα 
από την 1η, 2η και 3η  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του προγράμματος LEADER Νομού Δράμας. Από τις σαράντα 
εννέα  (49) ενταγμένες προτάσεις, συνολικού προϋπολογι-
σμού 7.878.599,72 Ευρώ και δημόσιας δαπάνης 5.225.886,29 
Ευρώ, ολοκληρώθηκαν 12 έργα ιδιωτών και συλλόγων, 15 
επενδύσεις πραγματοποίησαν πιστοποιήσεις δαπανών και ει-
σπράχθηκε συνολικά από τους δικαιούχους επιδότηση ύψους 
2.190.428,73 Ευρώ. Παρατίθενται πίνακας και χάρτης με στοι-
χεία προϋπολογισμού και χωροθέτησης των 49 ενταγμένων 
έργων. 

Μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 25200/9-12-2014 απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κου 
Γεώργιου Καρασμάνη περί πρόσθετης κατανομής ύψους 
1.000.000 Ευρώ στην Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε., η Ομάδα 

Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ενσω-
μάτωσε τα επιπλέον κονδύλια στο 
πρόγραμμά της και προετοίμασε 
το σχέδιο της 4ης Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το 
οποίο απεστάλη προς έγκριση στο 
Υπουργείο. 

Τη Δευτέρα 2/2/2015 λάβαμε τη 
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου 
για την 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την επιλογή δι-
καιούχων στο πλαίσιο του Μέτρου 
41  του τοπικού προγράμματος του 
Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 και από 
4/2/2015 είναι πλέον ανοικτή η 
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος για την υποβολή επεν-
δυτικών σχεδίων στα πλαίσια του 
προγράμματος. Το διαθέσιμο ποσό 
δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 
1.435.765,06 Ευρώ, με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό 2.265.419,42 Ευρώ, 
και κατανέμεται σε  δράσεις σύμ-
φωνα με τον παρακείμενο πίνακα. 
Είναι πιθανό τα ποσά να αυξηθούν 
σημαντικά λόγω των εκπτώσεων 
που προκύπτουν από την υλοποίηση 
των δημόσιων έργων.  Οι προτάσεις 
πρέπει να υποβληθούν το αργότε-
ρο μέχρι την Τρίτη 7/4/2015.
Η πρόσκληση αφορά κυρίως δρά-
σεις ιδιωτικού τομέα και είναι επιθυ-
μητό να υπάρξουν ώριμες προτάσεις 
για άμεση υλοποίηση με δεδομένο 
τα στενά πλέον χρονικά όρια υλο-
ποίησης του προγράμματος. Με τα 
σημερινά ισχύοντα οι επενδύσεις 
πρέπει να ολοκληρωθούν και απο-
πληρωθούν μέχρι 31/12/2015.
Η 4η Πρόσκληση και τα Παραρτή-
ματα αυτής είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής www.
aned.gr.
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Ιδιαιτέρως παραγωγική για 
τις επιχειρήσεις της Βόρει-

ας Ελλάδας η συνδιοργά-
νωση από το Ελληνορωσικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο και 
το Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
του Ελληνορωσικού Εξαγω-
γικού Συμποσίου «Προω-
θώντας Ελληνικά Προϊόντα 
στη Ρωσική αγορά: Τρό-
φιμα – Ποτά» στις 6 Νοεμ-
βρίου 2014 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ.

Στο συμπόσιο, που πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορ-

μή το άνοιγμα παραρτή-
ματος του Ελληνορωσικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου 
στη Θεσσαλονίκη, με σκο-
πό την αποσαφήνιση των 
διαδικασιών εισαγωγής - 
εξαγωγής, τις διαδικασίες 
εκτελωνισμού και μετα-
φορών, τις άμεσες επιχει-
ρηματικές επαφές με τη 
μορφή Β2Β συναντήσεων  
ιδιαίτερα την περίοδο της 
σημερινής κρίσης λόγω της 
προσωρινής απαγόρευσης 
εισαγωγής ευρωπαϊκών 
προϊόντων στη Ρωσική 
Ομοσπονδία, πήρε μέρος 
μια πολυμελής αντιπροσω-
πεία Ρώσων εισαγωγέων.

Είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί ότι ανάμεσα 

στις ρωσικές επιχειρήσεις 
συμμετείχαν μεγάλες και 
δυναμικές επιχειρήσεις 

που διακινούν ελληνικά 
προϊόντα στη ρωσική αγο-
ρά  μεταξύ των οποίων : 
OOO "RUSVINTORG", ZAO 
AMATUS // "Ya-lubimiy 
supermarket", OOO "DIN 
LUN", LTD OLYMPIC FOODS, 
"MAKAR & Co", ΟΟΟ ALEON, 
BAKALEA Company// ZAO 
Wholesale Market SAMARA,  
"Tandem Foods" Company, 
OOO VERGINA, OOO AGORA 
κ.ά.

Οι επί της ουσίας παρουσι-
άσεις των Επιτροπών Εξα-
γωγών & Μεταφορών του 
Ελληνορωσικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, των εκπρο-

σώπων των συνεργαζόμε-
νων φορέων : ΣΕΒΕ, OAEΠ, 
Enterprise Greece και των 
εκπροσώπων της ρωσικής 
αποστολής κράτησαν αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον των 
παρευρισκομένων, γεγονός 
που κατέδειξε η ελεύθερη 
συζήτηση που ακολούθησε 
το επίσημο μέρος της εκδή-
λωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους 

ο Υπουργός Μακεδονί-
ας – Θράκης κ. Γεώργιος 
Ορφανός, ο Περιφερειάρ-
χης Κεντρικής Μακεδονίας 
κ. Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, ο νέος Πρέσβης της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. 
Andrey Maslov, εκπρόσω-
πος της Ιεράς Μητρόπολης 
Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού & Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου της 
Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρης 
Μπακατσέλος, ενώ από την 
πλευρά του Ελληνορωσικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου 
παρευρέθηκαν ο Πρόε-
δρος κ. Χρήστος Δήμας, ο 
εκπρόσωπος στην Θεσσα-
λονίκη κ. Νίκος Πάνου, ο 
συντονιστής της Επιτροπής 
για την Βόρεια Ελλάδα κ. 
Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, ο εκ-
πρόσωπος στην Δράμα και 
Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργίαδης, ο εκπρό-
σωπος στην Καστοριά και 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Καστοριάς κ. Χαράλαμπος 
Καραταγλίδης, ο εκπρόσω-
πος στην Φλώρινα κ. Αρι-
στείδης Μήτκας κ.ά.

‘‘Προωθώντας Ελληνικά Προϊόντα στη Ρωσική αγορά’’: 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  
το Ελληνορωσικό  εξαγωγικό συμπόσιο

Tο απόγευμα της Πέμπτης 19 
Φεβρουαρίου πραγματοποι-

ήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
εκδήλωση με θέμα: «Σύγχρο-
νες πρακτικές επιχειρηματικής 
ανάπτυξης».
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
είχε ως εξής: 
17:30 – 18:00 Προσέλευση – 
εγγραφές*
18:00 – 18:10 Χαιρετισμοί
Θεοδώρα ΤΑΥΡΙΔΟΥ, Εκπρό-

σωπος ΙΑΤΑΠ
18:10 – 18:30 «Επιτάχυνση 
νέων ιδεών – δικτύωση – ερ-
γασία: Πρόταση Επιμελητηρί-
ου»
Στέφανος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Πρόε-
δρος Επιμελητηρίου Δράμας
18:30 – 18:50 «Παρουσίαση 
επιχειρηματικού σχεδίου 
Aspideo Project»
Παναγιώτης ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 
Ωφελούμενος του προγράμμα-
τος TRIGGER

18:50 – 19:10 Διάλειμμα για 
καφέ
19:10 – 19:25 «Αξιοποιώντας 
την ευκαιρία….»
Στάθης ΤΑΥΡΙΔΗΣ, Διευθύνων 
Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος της 
Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.
19:25 – 19:40 «Δυνητικοί 
τομείς κοινών επιχειρημα-
τικών εγχειρημάτων στο 
Σμόλιαν και Κάρτζαλι» Kiril 
ZHELYAZKOV, Εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Βουλγάρικων Βιο-

μηχανιών
19:40 – 20:00 «Εμπειρίες από 
την εφαρμογή προγραμμάτων 
για τους νέους»
Νεοκλής ΣΤΑΜΚΟΣ, Project 
Manager, Κέντρο Επιχειρηματι-
κής και Πολιτιστικής
Ανάπτυξης
20:00 – 20:30 Συζήτηση – 
ανταλλαγή εμπειριών
20:30 Ελαφρύ δείπνο

«Σύγχρονες πρακτικές επιχειρηματικής ανάπτυξης»
Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 στο Επιμελητήριο Δράμας
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Η Αναπτυξιακή Δράμας σε συνεργασία με το Εργατικό κέντρο και στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανα-
γέννησης Δήμου Δράμας 2007–2013» πρόκειται να υλοποιήσει «Εργαστήρια για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχει-
ρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, Σίτισης, Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης». 

«Εργαστήρια για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας 
των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Φιλοξενίας, Σίτισης, 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης»

Τα εν λόγω εργαστήρια (workshops) θα πραγματευτούν τα εξής θέ-
ματα:
1. Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας στον Τομέα της Τουριστι-

κής Διαμονής
2. Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας στον Τομέα της Μαζικής 

Εστίασης
3. Παροχή Υπηρεσιών Υψηλής Ποιότητας στον Τομέα των Μαζικών 

Μεταφορών
4. Τουρισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Ενδεικτική Θεματολογία / Εισηγήσεις:
	Χρήση χρηματοδοτήσεων για βελτίωση της ποιότητας των πα-

ρεχόμενων υπηρεσιών
	Ευκαιρίες για νέες επιχειρήσεις
	Marketing / Branding προορισμού
	Γαστρονομικός και οινικός τουρισμός
	Διάχυση και αφομοίωση τουριστικής ταυτότητας
	Ανάδειξη τοπικών τουριστικών προορισμών 

	Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων μέσα 
από τις τοπικές επιχειρήσεις

	Νέες τεχνολογίες
	Ηλεκτρονική αλληλοδικτύωση φορέων και επιχειρήσεων
	Σύμφωνα ποιότητας / Δίκτυα
	Κώδικας δεοντολογίας
	Βελτίωση εμπειρίας επισκέπτη
	Μέτρηση ικανοποίησης και ανάλυσης τουριστικής ζήτησης
	Τουριστικό προϊόν "φιλικό" προς τον επισκέπτη
	Role play
	Καλές πρακτικές
	Συνέργειες φορέων και επιχειρήσεων

* Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν περί τα μέσα Φεβρουαρίου, 
απογευματινές ώρες. 
   Θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο και τόπο διε-
ξαγωγής των εργαστηρίων.
* Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής 
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