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Γιώργο Σταθάκη
Παρέδωσαν νομική γνωμοδότηση  
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της επιδότησης του κόστους μισθοδοσί-
ας των επιχειρήσεων 4 & 12%
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Το Επιμελητήριο Δράμας
 συμμετέχει στην 81η Διεθνή 

Έκθεση 2016
 στη Θεσσαλονίκη

Σελίδα 5

"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 

Σε συνεργασία της ΕΕΔΕ
 με το Επιμελητήριο Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα  μέλη 
του ότι προγραμματί-

ζεται από την Ελληνική Εται-
ρεία Διοικήσεως Επιχειρή-
σεων (ΕΕΔΕ) να υλοποιηθεί 
για  τρίτη φορά στην Δράμα 
"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ" σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Δράμας.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
καταξιωμένο εδώ και 27 
χρόνια στο ελληνικό επι-
χειρηματικό περιβάλλον, 
προσφέρεται στα στελέχη 
επιχειρήσεων που επιθυμούν 
να προετοιμαστούν έγκαιρα 
για θέσεις αυξημένης ευθύ-
νης και γενικότερων καθηκό-
ντων. Σελίδα 5

Βραβεία 
και διακρίσεις

 Δραμινών 
επιχειρήσεων

Σελίδες 6,7
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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.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διΟιΚηΤιΚΟ ΣΥμΒΟΥΛιΟ

Στέφανος Γεωργιάδης  
(Πρόεδρος)

Χρήστος Γκαγκάνης 
 (Α’ Αντιπρόεδρος) 

Ευστάθιος Τομπουλίδης  
(Β’ Αντιπρόεδρος)

Γαβριήλ Καμπουρίδης  
(Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης 
 (Γ. Γραμματέας)

μεΛη 
Αργυρίου Γρηγόριος 

Βέτος Γρηγόριος 
Βραδέλη Μαρία 

Δρογούτης Μιχαήλ 
Ελματζόγλου Ιωάννης 
Ευθυμιάδης Κοσμάς 

Ζαμανοπούλου Χρυσούλα
Κεσκίνογλου Ιωάννης 
Μουρατίδης Στέφανος 

Μουρμούρης Όθων 
Ναζάρολου Λάμπρος 

Πολυτάρχης Βασίλειος 
Ρεπάκης Αθανάσιος 
Σαββαΐδης Μιχάλης 
Στάικος Αντώνιος 

Χατζησαρόγλου Γεώργιος

Με επιστολή του προς τους 
υπουργό Τρύφων Αλεξιάδη 
και Ευκλείδη Τσακαλώτο ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
χαρακτηρίζει παράλογη τη 
νέα διάταξη που ψήφισε η κυ-
βέρνηση για τη γνωστή ρύθ-
μιση των 100 δόσεων, η οποία 
πλέον θα χάνεται όταν προ-
κύπτουν νέες οφειλές προς το 
δημόσιο και δεν εξοφλούνται 
εντός 15 ημερών από τη λήξη 
της κανονικής προθεσμίας κα-
ταβολή τους.
Αναλυτικά, η επιστολή του 
προέδρου του Επιμελητηρίου 
Δράμας αναφέρει τα εξής: 
Με βάση το άρθρο 4 του ν. 
4346/2015, η ρύθμιση του ν. 
4321/2015 για τις 100
δόσεις χάνεται εφόσον προ-
κύψουν νέες οφειλές προς 
το Δημόσιο και δεν εξοφλη-
θούν εντός 15 ημερών από 
τη λήξη της κανονικής προ-
θεσμίας καταβολής τους, εάν 
η προθεσμία αυτή λήγει μετά 
της 30-6-2016. Επίσης αν δεν 
μπορέσει ο υπόχρεος να

ρυθμίσει τις νέες οφειλές που 
θα προκύψουν, πριν αυτές 
καταστούν ληξιπρόθεσμες,
σε 12 μηνιαίες δόσεις με την 
πάγια ρύθμιση του ΚΔΦ, τότε 
χάνει και την ρύθμιση
των 100 δόσεων και επιβαρύ-
νεται με όλες τις προσαυξή-
σεις που επανέρχονται.
Επιπλέον δεν ισχύει η ηλε-
κτρονική υποβολή στο TAXIS 
πάγιας ρύθμισης των 12
δόσεων αλλά ο υπόχρεος 
οφείλει να προσέλθει αυτο-
προσώπως στην αρμόδια ΔΟΥ
και να υποβάλει πολυσέλιδη 
αίτηση-υπεύθυνης δήλωση 
στο οποίο θα πρέπει να
αναγράψει αναλυτικά στοι-
χεία για τα μηνιαία εισοδήμα-
τά του και την περιουσιακή
του κατάσταση.

κύριε Υπουργέ,
μέσα από τις διαμαρτυρίες 
μελών μας και την καθημερινή 
επαφή μας με τον
κόσμο της αγοράς, δυστυχώς 
οι προβλέψεις μας είναι ότι, 
όχι μόνο θα χαθεί η

ρύθμιση των 100 δόσεων 
στην οποία είχαν υπαχθεί χι-
λιάδες μικροί και μικρομεσαί-
οι επιχειρηματίες, αλλά θα 
σταματήσει και η πληρωμή 
των νέων οφειλών που θα
προκύψουν από τα νέα εκ-
καθαριστικά σημειώματα και 
τον ΕΝΦΙΑ που αναμένεται.

Η συγκεκριμένη διάταξη του 
νόμου την οποία υιοθετήσατε 
και ψηφίσατε κατ' απαίτηση 
των δανειστών είναι εντελώς 
παράλογη. Οδηγεί σε χιλιά-
δες λουκέτα λόγω αδυναμίας 
πληρωμών, διότι αν χαθεί η 
ρύθμιση των 100 δόσεων, πως 
θα τις ρυθμίσει ο υπόχρεος 
σε 12 δόσεις, την στιγμή που 
δίνει αγώνα να πληρώσει τις 
νέες οφειλές και μάλιστα αυ-
ξημένες.

κύριε Υπουργέ,
αν έχετε στόχο να δώσετε 
ρεαλιστική λύση ώστε να 
αποφευχθεί το κλείσιμο
επιχειρήσεων, η απώλεια θέ-
σεων εργασίας και η μείωση 

των εσόδων για το
δημόσιο άμεσα ή έμμεσα, 
πρέπει να προβείτε στην 
τροποποίηση της
υφιστάμενης διάταξης επα-
ναφέροντας το θέμα, ώστε 
να μην χάνεται η ρύθμιση
των 100 δόσεων, ως ανεξάρ-
τητη από τις νέες οφειλές οι 
οποίες θα μπορούν να
ρυθμίζονται ηλεκτρονικά 
από το TAXIS σε 12 δόσεις.

Εξάλλου κύριε Υπουργέ η τα-
λαίπωρη αυτή ρύθμιση, που ο 
μικρομεσαίος αξιοποίησε για 
να μπορέσει να είναι συνε-
πής, καταλήγει με πολλαπλές 
παρεμβάσεις ανενεργή και 
δημιουργεί συνθήκες πλέον 
πλήρους απαξίωσης και εγκα-
τάλειψης, λόγω αδυναμίας.

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Δράμας

Επιμελητήριο Δράμας: Παράλογη 
η νέα διάταξη για τη ρύθμιση των 100 δόσεων  

Χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κινδυνεύουν με απώλεια της ρύθμισης και λουκέτο 
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι την Πέμπτη 

19 Μαΐου 2016 και ώρα 12.00 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
η συνάντηση των Επιμελητηρί-
ων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τον 
Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης 
& Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη 
με θέμα την επιδότηση του κό-
στους μισθοδοσίας των επιχει-
ρήσεων 4 & 12%. 
Στην συνάντηση η οποία διήρκησε 
περίπου μιάμιση ώρα συμμετεί-
χαν: ο Βουλευτής Δράμας κ. Χρή-
στος Καραγιαννίδης ο οποίος συ-
νέβαλε ενεργά στην επίλυση του 
προβλήματος και οι Πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης, Έβρου Χριστόδου-
λος Τοψίδης, ΕΒΕ Ροδόπης Νικό-
λαος Αγγελίδης, Ξάνθης Στέλιος 
Μωραίτης, Καβάλας ο Αντιπρό-
εδρος κ. Γιάννης Παναγιωτίδης. 
Επίσης συμμετείχαν οι νομικοί 
σύμβουλοι στους οποίους είχε 
ανατεθεί από τα Επιμελητήρια, 
η σύνταξη γνωμοδότησης σχετι-

κά με το θέμα, σύμφωνης με τις 
διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συνθή-
κης περί κρατικών ενισχύσεων. Η 
γνωμοδότηση αυτή παραδόθηκε 
στον Υπουργό ως υποβοηθητική 
για την επίλυση του προβλήμα-
τος, στην οποία η συμβατότητα 
της ενίσχυσης τεκμηριώνεται, με 
αναφορά στις διατάξεις της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας. 

Πρόταση των Επιμελητηρίων 
για διατήρηση κινήτρων στην 
περιφέρεια ΑΜ-Θ

Η συνάντηση εργασίας ήταν ιδι-
αίτερα εποικοδομητική και ουσι-
αστική λόγω των προθέσεων και 
των προτάσεων του Υπουργού 
κ. Σταθάκη, για την εξεύρεση 
ενδεδειγμένων εφικτών λύσε-
ων, για την αποπληρωμή των 
οφειλομένων χρημάτων από τον 
ΟΑΕΔ προς τις επιχειρήσεις. Τα 
Επιμελητήρια πρότειναν επίσης 
εναλλακτικές λύσεις τις οποίες ο 
Υπουργός αποδέχθηκε να εξετά-

σει συνολικά. Ταυτόχρονα η απο-
δοχή της πρότασης των Επιμελη-
τηρίων, για διατήρηση κινήτρων-
ενισχύσεων,  σύμφωνα πάντα με 
τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νο-
μοθεσίας, σε επίπεδο περιφέρει-
ας ΑΜ-Θ και με ενιαία μορφή για 
όλες τις περιοχές, αποτελεί ουσι-
αστικό βήμα για το οποίο τόσο το 
Υπουργείο όσο και τα Επιμελητή-
ρια θα εργασθούν από κοινού. 
Τα Επιμελητήρια δεσμεύτηκαν το 
αμέσως επόμενο διάστημα, να 
παρέχουν όλα τα επιπλέον στοι-
χεία, καθώς και ολοκληρωμένη 
πρόταση συμβατή με τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων, αξιοποιώντας όλες 
τις δυνατότητες που δίνει αυτή.  
Πρόθεση όλων είναι να στηριχθεί 
η επιχειρηματικότητα της Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ λόγω των ιδιαιτέρων 
προβλημάτων, του χαμηλότερου 
ΑΕΠ και της υψηλότερης ανεργίας 
στο σύνολο των Περιφερειών της 
χώρας. 

Τα ΄΄κόκκινα΄΄ 
επιχειρηματικά δάνεια 

Επιπλέον συζητήθηκε το θέμα 
των κόκκινων επιχειρηματικών 
δανείων και του νομοσχεδίου 
που αναμένεται να κατατεθεί σε 
ένα περίπου μήνα από σήμερα. 
Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα 
ισχύσει ο κώδικας δεοντολογί-
ας ενισχυμένος, ότι θα υπάρξει 
τουλάχιστον ένα χρόνο πριν ειδο-
ποίηση-πρόταση των Τραπεζών 
προς τις επιχειρήσεις πριν την 
εφαρμογή πώλησης του δανείου 
σε funds, καθώς επίσης και μια 
σειρά από ασφαλιστικές δικλεί-
δες που στόχο έχουν την διατή-
ρηση των βιώσιμων επιχειρήσεων 
που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με 
τα δάνεια τους. Στο συγκεκριμένο 
θέμα λόγω της πολυπλοκότητας 
του, μένουν να αποσαφηνισθούν 
ακόμη αρκετά θέματα για τα 
οποία τα Επιμελητήρια ήδη έχουν 
τοποθετηθεί με προτάσεις.

Συνάντηση Προέδρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜΘ 
με τον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη

Παρέδωσαν νομική γνωμοδότηση για την επίλυση του προβλήματος 
της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας των επιχειρήσεων 4 & 12%

Με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού
κύριο Γιώργο Σταθάκη ο 
πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας εκφράζει την ανη-
συχία του επιχειρηματικού 
κόσμου για τις επί μακρόν 
καθυστερήσεις στις πληρω-
μές ολοκληρωμένων  επεν-
δύσεων που υλοποιήθηκαν 
από τον αναπτυξιακό νόμο 
3299/2004, ζητώντας από 
την Πολιτεία να θέσει σε 
προτεραιότητα τις επίμαχες 
πληρωμές. 

Αναλυτικά η επιστολή του 
πρόεδρου του Επιμελητηρίου 
Δράμας αναφέρει τα εξής: 

Προς τον
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης & Τουρισμού

κύριο Γιώργο Σταθάκη
κοινοποίηση :
Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Γεώρ-
γιο Παυλίδη
- ΚΕΕΕ
Επιμελητήρια Χώρας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

η καθυστέρηση στις πληρωμές 
ολοκληρωμένων έργων του 
Αναπτυξιακού
Νόμου 3299/2004 (μη συγχρη-
ματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ) 
αποτελεί σημαντικό
θέμα για την βιωσιμότητα των 
επιχειρήσεων, οι οποίες σύμ-
φωνα με τα επενδυτικά
τους σχέδια και τον χρηματο-
οικονομικό προγραμματισμό 
τους, ανέμεναν να έχουν
λάβει τα ποσά που εκκρε-
μούν. Δυστυχώς δεν μπορούν 
να καλύψουν το τραπεζικό

κόστος δανεισμού με τα ψηλά 
επιτόκια αλλά και τις θέσεις 
εργασίας που είχαν
δηλωθεί.
Μάλιστα τις τελευταίες μέρες 
υπάρχουν μηνύματα ότι οι 
πληρωμές θα γίνουν
τουλάχιστον σε βάθος επτα-
ετίας λόγω έλλειψης πόρων, 
με ότι σημαίνει αυτό για την
βιωσιμότητα των επενδύσεων. 
Βεβαίως το κόστος το πληρώ-
νουν πάντα οι
επιχειρήσεις, οι οποίες όταν 
οφείλουν στο κράτος υφίστα-
νται κυρώσεις τις
περισσότερες φορές εξοντω-
τικές.

Θέτουμε το ερώτημα :

Έχει προτεραιότητα η πολι-
τεία να πληρώσει τις οφειλές 
της στις

επιχειρήσεις εξοικονομώντας 
πόρους από άλλες μη παρα-
γωγικές δραστηριότητες;
κύριε Υπουργέ,
μεταφέρουμε την έντονη ανη-
συχία των μελών μας και πι-
στεύουμε ότι θέση
σας είναι να υπάρξει προτε-
ραιότητα στην πληρωμή των 
έργων που έχουν
ολοκληρωθεί, στηρίζοντας 
την πραγματική οικονομία και 
τις θέσεις εργασίας και
παρακαλούμε για τις ενέργει-
ες σας το συντομότερο δυνα-
τόν. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Δράμας

Καθυστέρηση πληρωμών σε ολοκληρωμένα έργα του Αναπτυξιακού
Νόμου και κίνδυνος βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις
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Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης ζητά παρέμβαση προς πάσα κατεύθυνση 
προκειμένου να εξομαλυνθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
εξαιτίας της έλλειψης κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχο-
ντας επιφέρει  οικονομική ζημία στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της 
περιοχής μας.
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας αναφέρει 
τα εξής:

Προς Πρόεδρο ΚΕΕΕ
Κωνσταντίνο Μίχαλο
κοινοποίηση: Επιμελητήρια Χώρας

κύριε Πρόεδρε,
το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι δυσβάσταχτο για τις εξα-
γωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις μέλη μας, εξαιτίας της έλλει-
ψης κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η έλλειψη αυτή έχει 
προκληθεί από άτυπες ή τυπικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων 

στον λιμένα.
Πλοία με χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια 
γεμάτα έτοιμα προϊόντα, ευπαθή και μη, 
καθώς επίσης και γεμάτα πρώτες ύλες, 
δεν μπορούν να προσεγγίσουν το λιμάνι, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείτε πρόβλη-
μα και στους εξαγωγείς, οι οποίοι με την 
σειρά τους περιμένουν να παραδώσουν 
τα προϊόντα τους. Η συγκεκριμένη κατά-
σταση έχει επιφέρει σοβαρά πλήγματα 
και τεράστιες ζημίες στις επιχειρήσεις και 
πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα.

Το θέμα αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων μελών μας που χρησι-
μοποιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων να παρέμβει άμεσα προς πάσα κατεύθυνση για 
την εξομάλυνση της ροής των εμπορευματοκιβωτίων.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη 
κοντέινερ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων ζητά ο πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Δράμας

Συνεδρίασε το Δ.Σ του Επιμελητηρίου Δράμας

Την Τρίτη 31 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου
Επιμελητηρίου Δράμας με τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών.
2. Ενημέρωση από την αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε, στα 
πλαίσια των διαβουλεύσεων που
προβλέπονται για το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD) του ΠΑΑ 2014-
2020.
3. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 81η ΔΕΘ
4. Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην έκθεση ALEXPO 2016
5. Οικονομικές Ενισχύσεις
6. Ανάθεση συντήρησης Λογισμικού των έργων «ΚΟΜΒΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ-
ΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ» στην εταιρεία Knowledge Broadband Services A.E.
7. Ανακοινώσεις προτάσεις.

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι σύμφωνα με την 

ανακοίνωση του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού δόθηκε παράταση των 
καταληκτικών προθεσμιών ηλε-
κτρονικής υποβολής των επεν-
δυτικών σχεδίων για τις δράσεις 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 
για τον εκσυγχρονισμό τους και 
την ποιοτική αναβάθμιση των 
παρεχομένων υπηρεσιών» και 
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μι-
κρών επιχειρήσεων για την ανά-
πτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑ-
νΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Οι νέες καταληκτικές προθεσμίες 
είναι: 
• Για τη δράση «Ενίσχυση 
Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγ-
χρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών», 4 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 17:00 αντί 6  Ιουνίου 2016.
• Για τη δράση «Αναβάθ-
μιση πολύ μικρών & μικρών 
επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες 
αγορές», 8 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 17:00 αντί 9 Ιουνίου 2016.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
Υπουργείου:
Η παράταση κρίθηκε επιβεβλη-
μένη λόγω της μεγάλης ώθησης 

που προκάλεσε στο επενδυτικό 
ενδιαφέρον η πρόσφατη από-
φαση για την ενεργοποίηση 
του Ανοιχτού Καταπιστευτικού 
Λογαριασμού (Escrow Account) 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, που επιτρέπει την 
έναρξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας χωρίς την 
υποχρέωση καταβολής εγγυη-
τικής επιστολής.
Επιπλέον, η αύξηση του δια-
θέσιμου προϋπολογισμού των 
δυο δράσεων, η οποία ανα-
κοινώθηκε από τον Υφυπουρ-
γό Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, πριν 
μερικές ημέρες, αποτέλεσε ένα 
ακόμα κίνητρο για τους ενδια-
φερομένους.
Το Υπουργείο, ανταποκρινό-
μενο σε πολύ μεγάλο αριθμό 
αιτημάτων από παραγωγικούς 
και κοινωνικούς φορείς αλλά 
και από μεμονωμένους επενδυ-
τές, παρέχει με αυτή την ενέρ-
γεια στους ενδιαφερόμενους 
τον απαραίτητο χρόνο για την 
άρτια προετοιμασία των επεν-
δυτικών τους σχεδίων και την 
πλήρη αξιοποίηση των χρημα-
τοδοτικών εργαλείων που καθί-
στανται πλέον διαθέσιμα.

        
 Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος
 Επιμελητηρίου Δράμας

Παράταση ηλεκτρονικής 
υποβολής των επενδυτικών 
σχεδίων ΕΣΠΑ 2014-2020

Μέλος του Αραβο-Ελληνικού 
Επιμελητηρίου εκλέχθηκε

 o Νικόλαος Χαρακίδης
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, εκλέχθηκε μέλος 
ο  Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Χαρακίδης 
της KNC International Wood S.A,  που ανήκει στα μητρώα  του 
φορέα μας. Το Επιμελητήριο Δράμας συνεργάζεται με το Αρα-
βο-Ελληνικό Επιμελητήριο για την προώθηση των εξαγωγών 
και των συνεργασιών των επιχειρήσεων της Δράμας, στον αρα-
βικό κόσμο. 
 Συγχαίρουμε τον κ. Νικόλαο Χαρακίδη για την ανάληψη των 
καθηκόντων του στο Αραβο-Ελληνικό  Επιμελητήριο και ευχό-
μαστε καλή συνεργασία και επιτυχία στο έργο του.  

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας



5

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει με την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας στην 81η  Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης 2016 από 10- 18 Σεπτεμβρίου 2016. με περίπτερο 12 τ. μ.
Στα πλαίσια αυτά και με σκοπό την προώθηση και προβολή 
των τοπικά παραγόμενων προϊόντων, δίνεται η δυνατότητα 
στις επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου μας :
1. Να διαθέσουν τα προϊόντα τους για προβολή εντός του χώ-
ρου που ενοικίασε το Επιμελητήριο και είναι 12 τμ. Η προβολή 
είναι δωρεάν προσφορά του Επιμελητηρίου Δράμας, απλά 
χρειάζεται να ενημερώσετε το Επιμελητήριο μέχρι την Παρα-
σκευή 19 Αυγούστου 2016 για τα προϊόντα που προτίθεσθε 
να διαθέσετε, προκειμένου η οργάνωση της συμμετοχής να εί-
ναι όσο το δυνατόν αρτιότερη.
2. Να δημιουργήσουν το δικό τους περίπτερο για την προβολή 
και προώθηση των προϊόντων τους με το πολύ χαμηλό κόστος 
των 17 ευρώ/τμ πλέον ΦΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή 

συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη φόρμα 
συμμετοχής το αργότερο μέχρι την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 στο 
Επιμελητήριο Δράμας.
Είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για περισσότερες 
πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος 
Μπάμπης Αλεξανδρίδης τηλ. 2521022750.

Στέφανος Γεωργιάδης
 Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας
 συμμετέχει στην 81η Διεθνή 

Έκθεση 2016 στη Θεσσαλονίκη

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα  μέλη του ότι προ-
γραμματίζεται από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχει-
ρήσεων (ΕΕΔΕ) να υλοποιηθεί για  τρίτη φορά στην Δράμα 
"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ" σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, 
καταξιωμένο εδώ και 27 χρόνια στο ελληνικό επιχειρηματι-
κό περιβάλλον, προσφέρεται στα στελέχη επιχειρήσεων που 
επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης 
ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι
• Η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγ-
χρονου επιστημονικού μάνατζμεντ
• Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών 
γνώσεων των στελεχών
• Η ανάπτυξη της ικανότητας των στελεχών να συνεργά-
ζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικό-εκ-
παιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης
• Η συστηματική ενημέρωση των στελεχών, γύρω από τις 
τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρή-
σεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, αλλά και για τις 
επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσε-
ων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο
Σας προσκαλούμε, να διερευνήσετε τις δυνατότητες απόκτησης 
ουσιαστικών γνώσεων,  τόσο για εσάς όσο και για τα στελέχη 
σας, οι οποίες θα σας βοηθήσουν προκειμένου να  διευρύνετε 
περαιτέρω τους επιχειρηματικούς γνωστικούς σας ορίζοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε 

την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) στα τη-
λέφωνα 2310-516639 και 2310-522314, υπεύθυνος  Κωνσταντί-
νος Μαρκογιάννης η με το Επιμελητήριο Δράμας στο τηλέφωνο 
25210-22750 , υπεύθυνος  Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης. Επί-
σης μπορείτε να ενημερωθείτε από και από  τις   ιστοσελίδες  
www.dramanet.gr και www.eede.gr/programs/metaptuxiako-

"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 
σε συνεργασία της ΕΕΔΕ με το Επιμελητήριο Δράμας
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Η συμμετοχή του Κτήματος Παυλίδη σε διεθνείς διαγωνισμούς 
οίνου σε όλον τον κόσμο το 2016 στέφθηκε με σειρά χρυσών, 
ασημένιων βραβείων, διακρίσεων και υψηλής βαθμολογίας για 
διάφορες ετικέτες του Δραμινού οινοποιείου.
Το Κτήμα Παυλίδη έδωσε στη δημοσιότητα τα βραβεία που 
απέσπασε κατά το 2016 και είναι τα εξής:

 Berliner Wein Trophy 2016  
Γερμανία 
ΧΡΥΣΟ
ΤΗΕΜΑ λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα

Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης 
Ελλάδα
ΧΡΥΣΟ
EMPHASIS Syrah 2012, ΠΓΕ Δράμα
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα

ΑΣΗΜΕΝΙΟ
ΤΗΕΜΑ ροζέ 2015, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ Δράμα

Mundus Vini 2016 Γερμανία
ΧΡΥΣΟ
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ 
Δράμα

 TEXSOM International Wine 
Awards 2016 ΗΠΑ
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
THEMA ερυθρό 2012, ΠΓΕ Δράμα

DECANTER Wine World Awards 2016 Ηνω-
μένο Βασίλειο
ΑΣΗΜΕΝΙΟ/91 βαθμοί
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα
ΧΑΛΚΙΝΟ/88 βαθμοί
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ Δράμα

EMPHASIS Syrah 2012, ΠΓΕ Δράμα

Balkans International Wine Competition 2016  Βουλγαρία
RED WINE TROPHY

EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ Δράμα
ΧΡΥΣΟ
EMPHASIS Syrah 2012, ΠΓΕ Δράμα
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα
ΧΑΛΚΙΝΟ
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα

VINALIES INTERNATIONALES 2016 Γαλλία
ΑΣΗΜΕΝΙΟ
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Assyrtiko 2014, ΠΓΕ Δράμα

SELECTIONS MONDIALES DES VINS  
Καναδάς
ΧΡΥΣΟ
EMPHASIS SYRAH 2012, ΠΓΕ Δράμα

WINE ENTHUSIAST, 
τεύχος Αυγούστου 2016 
ΗΠΑ
92/100 POINTS
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δρά-
μα

WINE ADVOCATE, τεύχος Απριλίου 2016  ΗΠΑ
89/100 POINTS
THEMA ροζέ 2015, ΠΓΕ Δράμα 
89/100 βαθμοί
Emphasis Chardonnay 2014, ΠΓΕ Δράμα
90/100 βαθμοί
Emphasis Assyrtiko 2014, ΠΓΕ Δράμα
90/100 βαθμοί
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα

Βραβεία και διακρίσεις για το Κτήμα Παυλίδη

Με διεθνείς βραβεύσεις 
ο φυσικός χυμός ροδιού του ΑΣΟΠ

Με το ανώτατη διεθνή διάκριση ΓΕΥΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ βρα-
βεύθηκαν τα προϊόντα του ΑΣΟΠ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΙ από 
τον κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό ITQI (International 
Taste & Quality Institut).

Πλέον ο ελληνικός 100% φυσικός χυμός ροδιού ΑΣΟΠ-ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΙ και ο ελληνικός βιολογικός 100% φυσικός 
χυμός ροδιού ΑΣΟΠ-ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟΔΙ
κατατάσσονται αξιολογικά στην παγκόσμια κορυφή  γεύσης 
και ποιότητας.
Η στρατηγική φιλοσοφία του ΑΣΟΠ παραγωγής απόλυ-
τα φυσικών χυμών ροδιού, προϊόντων 

ελλήνων πα-
ραγωγών ορ-
γανωμένων σε 
σύγχρονο συ-
νεταιρισμό επι-
βραβεύεται και 
αναγνωρίζεται 
διεθνώς. 
Ο ΑΣΟΠ δε-
σμεύεται να 
συνεχίσει στον 
ίδιο δρόμο της 
ανάπτυξης και 
εκπροσώπησης 
του ελληνικού 
ροδιού.
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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 & ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  

  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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