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Ανα-
λυτικά 

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%

Την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016 
και ώρα 12.00 πραγματο-

ποιήθηκε στην Αθήνα η συ-
νάντηση των Επιμελητηρίων 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τον 
Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυ-
ξης & Τουρισμού κ. Γιώργο 
Σταθάκη με θέμα την επιδό-
τηση του κόστους μισθοδο-

Ξεπερνώντας τα προβλήματα στις συνοριακές περιοχές:
 Η κατάσταση στην Ελλάδα – Βουλγαρία»

Τεχνική Συνάντηση με θέμα την καταγραφή προβλημάτων στην συνοριακή 
περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Με μεγάλη επιτυ-
χία και συμμετοχή 
πραγματοποιήθηκε 

στο Επιμελητήριο Δράμας 
την Τρίτη 10 Μαΐου 2016,  
η τεχνική συνάντηση με 
θέμα τα προβλήματα στις 
συνοριακές περιοχές και 
ειδικότερα στην περιοχή 
Ελλάδας-Βουλγαρίας. 

Το Επιμελητήριο 
Δράμας, έχει επιλεγεί  

από τη Γενική Διεύθυνση
 Περιφερειακής  

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως φορέας

 υποστήριξης της έρευνας  
που εκπονείται  

για τη μείωση των νομικών 
και διοικητικών 
 εμποδίων στις

 παραμεθόριες περιοχές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενημερωτική συνάντηση για την Προώθηση Προτύπων  
Ποιότητας στον Τουρισμό Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Παρουσιάστηκε το τοπικό Πιλοτικό Έργο «ΑΡΩΜΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ»για την περιήγηση επισκεπτών  
10 επιλεγμένα μνημεία στο ιστορικό κέντρο της Δράμας

Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 24 Μαΐου 2016 
στο Ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel ενημε-
ρωτική συνάντηση (Info Day), την οποία διορ-

γάνωσε η Αναπτυξιακή εταιρεία Δράμας  στο πλαίσιο 
της Πράξης «Συνεργατικά, Πολυεπίπεδα Δίκτυα για 

σίας των επιχειρήσεων 4 & 
12%. 
Στην συνάντηση η οποία δι-
ήρκησε περίπου μιάμιση ώρα 
συμμετείχαν: ο Βουλευτής 
Δράμας κ. Χρήστος Καρα-
γιαννίδης ο οποίος συνέβα-
λε ενεργά στην επίλυση του 

προβλήματος και οι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης, Έβρου 
Χριστόδουλος Τοψίδης, ΕΒΕ 
Ροδόπης Νικόλαος Αγγελίδης, 
Ξάνθης Στέλιος Μωραίτης, 
Καβάλας ο Αντιπρόεδρος κ. 
Γιάννης Παναγιωτίδης. Επί-

σης συμμετείχαν οι νομικοί 
σύμβουλοι στους οποίους είχε 
ανατεθεί από τα Επιμελητήρια, 
η σύνταξη γνωμοδότησης σχε-
τικά με το θέμα, σύμφωνης με 
τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης περί κρατικών ενι-
σχύσεων.          Σελίδα 2

Σελίδα 3

την Προώθηση Προτύπων Ποιότητας στον Τουρισμό 
Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε Διασυνορια-
κό Επίπεδο – ALECTOR».

Πραγματοποιήθηκε 
στο Επιμελητήριο 

Δράμας 
 σεμινάριο με θέμα 

«Καινοτομία 
στην 

επιχειρηματικότητα  
της Αρτοποιίας»

Σελίδα 5Σελίδα 4
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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

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει ότι την Πέ-

μπτη 19 Μαΐου 2016 και ώρα 
12.00 πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα η συνάντηση των 
Επιμελητηρίων της Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ με τον Υπουργό 
Οικονομίας Ανάπτυξης & Του-
ρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη με 
θέμα την επιδότηση του κό-
στους μισθοδοσίας των επι-
χειρήσεων 4 & 12%. 
Στην συνάντηση η οποία δι-
ήρκησε περίπου μιάμιση ώρα 
συμμετείχαν: ο Βουλευτής 
Δράμας κ. Χρήστος Καραγιαν-
νίδης ο οποίος συνέβαλε ενερ-
γά στην επίλυση του προβλή-
ματος και οι Πρόεδροι των Επι-
μελητηρίων Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης, Έβρου Χριστό-
δουλος Τοψίδης, ΕΒΕ Ροδόπης 
Νικόλαος Αγγελίδης, Ξάνθης 
Στέλιος Μωραίτης, Καβάλας 
ο Αντιπρόεδρος κ. Γιάννης 
Παναγιωτίδης. Επίσης συμμε-
τείχαν οι νομικοί σύμβουλοι 
στους οποίους είχε ανατεθεί 
από τα Επιμελητήρια, η σύ-
νταξη γνωμοδότησης σχετικά 
με το θέμα, σύμφωνης με τις 

διατάξεις της Ευρωπαϊκής Συν-
θήκης περί κρατικών ενισχύ-
σεων. Η γνωμοδότηση αυτή 
παραδόθηκε στον Υπουργό ως 
υποβοηθητική για την επίλυση 
του προβλήματος, στην οποία 
η συμβατότητα της ενίσχυσης 
τεκμηριώνεται, με αναφορά 
στις διατάξεις της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας. 

Πρόταση 
των Επιμελητηρίων 
για διατήρηση κινήτρων 
στην περιφέρεια ΑΜ-Θ
Η συνάντηση εργασίας ήταν 
ιδιαίτερα εποικοδομητική και 
ουσιαστική λόγω των προθέ-
σεων και των προτάσεων του 
Υπουργού κ. Σταθάκη, για 
την εξεύρεση ενδεδειγμένων 
εφικτών λύσεων, για την απο-
πληρωμή των οφειλομένων 
χρημάτων από τον ΟΑΕΔ προς 
τις επιχειρήσεις. Τα Επιμελη-
τήρια πρότειναν επίσης εναλ-
λακτικές λύσεις τις οποίες ο 
Υπουργός αποδέχθηκε να εξε-
τάσει συνολικά. Ταυτόχρονα 
η αποδοχή της πρότασης των 

Επιμελητηρίων, για διατήρηση 
κινήτρων-ενισχύσεων,  σύμ-
φωνα πάντα με τις διατάξεις 
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
σε επίπεδο περιφέρειας ΑΜ-Θ 
και με ενιαία μορφή για όλες 
τις περιοχές, αποτελεί ουσια-
στικό βήμα για το οποίο τόσο 
το Υπουργείο όσο και τα Επι-
μελητήρια θα εργασθούν από 
κοινού. 
Τα Επιμελητήρια δεσμεύτηκαν 
το αμέσως επόμενο διάστημα, 
να παρέχουν όλα τα επιπλέον 
στοιχεία, καθώς και ολοκλη-
ρωμένη πρόταση συμβατή με 
τις κατευθύνσεις της ΕΕ περί 
κρατικών ενισχύσεων, αξιο-
ποιώντας όλες τις δυνατότητες 
που δίνει αυτή.  Πρόθεση όλων 
είναι να στηριχθεί η επιχειρη-
ματικότητα της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ λόγω των ιδιαιτέρων 
προβλημάτων, του χαμηλότε-
ρου ΑΕΠ και της υψηλότερης 
ανεργίας στο σύνολο των Πε-
ριφερειών 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 σή-
μερα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε 
ότι θα ισχύσει ο κώδικας δεο-
ντολογίας ενισχυμένος, ότι θα 
υπάρξει τουλάχιστον ένα χρό-
νο πριν ειδοποίηση-πρόταση 
των Τραπεζών προς τις επιχει-
ρήσεις πριν την εφαρμογή πώ-
λησης του δανείου σε funds, 
καθώς επίσης και μια σειρά 
από ασφαλιστικές δικλείδες 
που στόχο έχουν την διατήρη-
ση των βιώσιμων επιχειρήσε-
ων που αντιμετωπίζουν πρό-
βλημα με τα δάνεια τους. Στο 
συγκεκριμένο θέμα λόγω της 
πολυπλοκότητας του, μένουν 
να αποσαφηνισθούν ακόμη 
αρκετά θέματα για τα οποία τα 
Επιμελητήρια ήδη έχουν τοπο-
θετηθεί με προτάσεις.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας 

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%
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Με μεγάλη επιτυχία και 
συμμετοχή πραγματο-
ποιήθηκε στο Επιμελη-

τήριο Δράμας την Τρίτη 10 Μαΐ-
ου 2016,  η τεχνική συνάντηση 
με θέμα τα προβλήματα στις 
συνοριακές περιοχές και ειδι-
κότερα στην περιοχή Ελλάδας-
Βουλγαρίας. 
Στην συνεδρίαση εισηγητής ήταν 
ο κ. Χρήστος Μαρτίνος Σύμβου-
λος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης (DG REGIO) ο 
οποίος παρουσίασε την ανασκό-
πηση και την έρευνα που διεξά-
γει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 
εμπόδια συνεργασίας που  υπάρ-
χουν στις παραμεθόριες περιοχές 
της Ευρώπης. Στα πλαίσια αυτής 
της έρευνας, η Γενική Διεύθυνση 
DG REGIO υποστηρίζει έμπρακτα 
την πρωτοβουλία του Επιμελη-
τηρίου Δράμας για την επίλυση 
προβλημάτων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας –Θρά-
κης, σε σχέση με την συνοριακή 
περιοχή της Βουλγαρίας.

Από την Ελλάδα στην συνάντη-
ση, συμμετείχαν με χαιρετισμό 
- τοποθέτηση ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας κ. Αργύρης 
Πατακάκης και ο Αντιδήμαρχος 
Δήμου Δράμας κ. Δημήτρης Κα-
ραμπατζάκης.
Επίσης προσκλήθηκαν και συμ-
μετείχαν, ο σύμβουλος του 
Υπουργείου Εσωτερικών & Διοι-

κητικής Μεταρρύθμισης κ. Ιωάν-
νης Κοτζιαμπάσης, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ. 
Στυλιανός Μωραΐτης, ο Αντιπρό-
εδρος του Εμπορικού & Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάν-
νης, ο κ. Δημήτριος Δεληπούλιος 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βι-
οτεχνών & Βιομηχάνων ‘Έβρου.

Συμμετείχαν επίσης με εκπροσώ-
πηση το Επιμελητήριο Καβάλας, 

επιχειρήσεις της περιοχής ΑΜ-Θ, 
σύμβουλοι έρευνας και σύμβου-
λοι φορέων. 
Από την Βουλγαρία συμμετείχαν 
οι κ.κ. Rojitsa Djambasova & 
Toma Machev Business Incubator 
Gotze Delchev, οι κ.κ. Z. Beli-
chenov & A. Krantsev Local Eco-
nomic Development Agency του 
Razlog, οι κ.κ. Galena Veleva & 
Ivan Zunkov Association of En-
trepreneurs of Gotze Delchev, ο 
κ. Ivo Tsarev Regional Industrial 
Association Smolyan και εκπρό-
σωποι του Επιμελητηρίου του 
Blagoevgrad.               

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
στην εισήγηση του αναφέρθηκε 
στην πρόταση του Επιμελητηρί-
ου Δράμας, σχετικά με την έρευ-
να και την καταγραφή των προ-
βλημάτων, ότι είναι απαραίτητη 
η δημιουργία μιας εξειδικευμέ-
νης πλατφόρμας-παρατηρητηρί-

ου συγκέντρωσης στοιχείων και 
δεδομένων, ώστε να υπάρχει 
σαφή εικόνα της κατάστασης 
μεταξύ των δύο περιοχών, σε 
σχέση με ζητήματα που αφορούν 
τις επιχειρήσεις, καθώς και τεκ-
μηριωμένη προσέγγιση τους. Το 
εργαλείο αυτό σήμερα με την 
σύγχρονη τεχνολογία, μπορεί 
να αποτελέσει πιλότο και για τις 

Ξεπερνώντας τα προβλήματα στις συνοριακές περιοχές:
 Η κατάσταση στην Ελλάδα – Βουλγαρία»

Τεχνική Συνάντηση με θέμα την καταγραφή προβλημάτων στην συνοριακή 
περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας  σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση 

Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Το Επιμελητήριο Δράμας, έχει επιλεγεί  
από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής  

Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως φορέας 
υποστήριξης της έρευνας  που εκπονείται  

για τη μείωση των νομικών και διοικητικών 
 εμποδίων στις παραμεθόριες περιοχές 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εθνικές κυβερνήσεις στην χά-
ραξη πολιτικής με παρεμβάσεις 
στις συνοριακές περιοχές. Όπως 
τόνισε το Επιμελητήριο Δράμας 
είναι έτοιμο να διαχειριστεί αυτή 
την πλατφόρμα και ζήτησε την 
έμπρακτη στήριξη της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανά-
πτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. 
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Πραγματοποιήθηκε την  
Τετάρτη 24 Μαΐου 2016 
στο Ξενοδοχείο Hydrama 

Grand Hotel ενημερωτική συνά-
ντηση (Info Day), την οποία δι-
οργάνωσε η Αναπτυξιακή εται-
ρεία Δράμας  στο πλαίσιο της 
Πράξης «Συνεργατικά, Πολυεπί-
πεδα Δίκτυα για την Προώθηση 
Προτύπων Ποιότητας στον Του-
ρισμό Φυσικής – Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς σε Διασυνοριακό 
Επίπεδο – ALECTOR».

Η Πράξη ALECTOR στοχεύει να ευ-
αισθητοποιήσει και να βοηθήσει 
τους τοπικούς λήπτες αποφάσε-
ων στο να εντοπίζουν, σημαίνουν, 
ερμηνεύουν και να διαχειρίζονται 
τους πολιτιστικούς πόρους, προ-
κειμένου να τους αξιοποιήσουν 
ως όχημα για τον τουρισμό. Η 
Πράξη ALECTOR στοχεύει επίσης 
στη χρήση σύγχρονων επικοινω-
νιακών τεχνικών με επίκεντρο 
τον επισκέπτη και την εμπειρία 
του, ένα θέμα το οποίο σχετίζεται 
άμεσα με την ανταγωνιστικότητα 
του τουρισμού. 

Με την υλοποίηση εννέα Πιλοτι-
κών Έργων (ένα για κάθε εταί-
ρο), η Πράξη θα βοηθήσει προς 
την κατεύθυνση της επικοινωνίας 
των πολιτιστικών πλεονεκτημά-
των των περιοχών των εταίρων 
σε διεθνές επίπεδο και θα υπο-
βοηθήσει την τουριστική ανά-
πτυξη. Ειδικά για την περιοχή 
της Δράμας, το τοπικό Πιλοτικό 
Έργο («ΑΡΩΜΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ») είναι 
αφιερωμένο στη χρυσή εποχή του 
καπνού στη Δράμα (1840-1940). 
Σκοπός είναι η περιήγηση του 
επισκέπτη σε δέκα (10) επιλεγμέ-
να μνημεία στο ιστορικό κέντρο 
της Δράμας, παρουσιάζοντας τις 
ιστορίες, τα πάθη και τους πρω-
ταγωνιστές που σχετίζονται με 
αυτά σε δύο γλώσσες, την ελλη-
νική και την αγγλική. 

Τα μνημεία είναι:
1. Καπναποθήκη και Αρχο-
ντικό Αναστασιάδη, 1875.
2. Σιδηροδρομικός Σταθμός, 
1895.
3. Καπναποθήκη Πορτοκά-

λογλου, 1904.
4. Εκπαιδευτήρια της Ορθο-
δόξου Κοινότητος Δράμας, 1909.
5. Καπναποθήκη Πρωτόπα-
πα (Πρώην Μιχαηλίδη), 1912.
6. Θέατρο Ολύμπια, 1920.
7. Καπναποθήκη Σπήρερ, 
1925.
8. Αρχοντικό Τζήμου (Ταξι-
αρχία), 1925.
9. Αρχοντικό Φάις, 1927.
10. Εθνική Τράπεζα, 1928. 

Η συνάντηση εργασίας είχε ως 

σκοπό την επικοινωνία του Πιλο-
τικού Έργου της Πράξης ALECTOR 
στους τοπικούς λήπτες απόφασης 
και τους άμεσα ενδιαφερόμενους 
για το έργο. Δόθηκε επίσης έμ-
φαση στη σύνδεση του Πιλοτικού 
Έργου με άλλες πτυχές του του-
ριστικού προϊόντος του Νομού και 
κατατέθηκαν προβληματισμοί για 
την κεφαλαιοποίηση της Πράξης 
ALECTOR. 

Τη συνάντηση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αντιπεριφερει-

άρχης Δράμας και Πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. κος 
Ανάργυρος Πατακάκης, ο Θεμα-
τικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-
σμού κος Μιχάλης Αμοιρίδης, ο 
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού 
Δράμας Δρ. Δημήτριος Καρα-
μπατζάκης και ο Αντιδήμαρχος 
Διοικητικών Υπηρεσιών Κάτω 
Νευροκοπίου κος Ελευθέριος 
Ταμπουρίδης. Περισσότεροι από 
εξήντα εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Υπηρεσιών και 
Φορέων συμμετείχαν επίσης στην 

Ενημερωτική συνάντηση για την Προώθηση Προτύπων  
Ποιότητας στον Τουρισμό Φυσικής – Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Παρουσιάστηκε το τοπικό Πιλοτικό Έργο «ΑΡΩΜΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ»για την περιήγηση 

επισκεπτών  10 επιλεγμένα μνημεία στο ιστορικό κέντρο της Δράμας
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εκδήλωση. 

Ειδικότερα συμμετείχαν –μεταξύ 
άλλων- εκπρόσωποι των κάτωθι 
φορέων:
-   Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων 
& Τεχνικών Έργων ΑΜΘ, Υπουρ-
γείου Πολιτισμού.
-   Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφε-
ρειακής Ενότητας Δράμας.
-   Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας Δράμας.
-  Γραφείο Τουρισμού Περιφερει-
ακής Ενότητας Δράμας.
-  Τμήμα Τουρισμού Περιφερεια-
κής Ενότητας Ξάνθης.
-  Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Δήμου Δράμας.
-  Γραφείο Τουρισμού Δήμου Δρά-
μας.
-  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης.
-  Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνι-
κής Πολιτιστικής και Τουριστικής 
Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.) Δή-
μου Δράμας.
-  Δήμος Κάτω Νευροκοπίου.
-  “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ” Καβάλας, Μου-
σείο Καπνού. 
-  Δημοτική Παράταξη «Project 
Δράμα 2020».
-  Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης.
-  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.
-  Τμήμα Δασοπονίας Δράμας, ΤΕΙ 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης.
-  Τμήμα Οινολογίας Δράμας, ΤΕΙ 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θρά-
κης.
-  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δρά-
μας.
-  Ένωση Ξενοδόχων Δράμας.
-  Εθνική Τράπεζα.
-  Τράπεζα Πειραιώς.
-  Ιδιώτες. 

O Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης (Υπεύ-
θυνος της Πράξης), προχώρησε 
σε μια σύντομη γενική παρουσία-
ση των δραστηριοτήτων της Πρά-
ξης μέχρι σήμερα καθώς και στον 
προγραμματισμό των επόμενων 
ενεργειών, μέχρι την ολοκλήρω-
ση της Πράξης στις 30.06.2016.

H Δρ. Δωροθέα Παπαθανασίου 
– Zuhrt, Ειδική Επιστήμων σε θέ-
ματα Τουρισμού και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και εξωτερικός συ-
νεργάτης της Αναπτυξιακής Δρά-
μας Α.Ε., αναφέρθηκε στις εφαρ-
μογές από τη διεθνή εμπειρία σε 
θέματα διαχείρισης της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς και παρουσίασε 

το Ηλεκτρονικό Βιβλίο (eBook) 
για το τοπικό πιλοτικό έργο της 
Δράμας.

Τέλος, ο κος Δημοσθένης Μπρού-
σαλης, Σύμβουλος Branding και 
Επικοινωνίας και Γενικός Διευθυ-
ντής της DASC Branding, αναφέρ-
θηκε σε ζητήματα marketing και 
branding με ειδική αναφορά στο 
υπό διαμόρφωση τουριστικό προ-
ϊόν της Δράμας.
Κατά το δεύτερο μέρος της ενημε-
ρωτικής συνάντησης, πραγματο-
ποιήθηκε συζήτηση όπου απαντή-
θηκε πληθώρα ερωτημάτων και 
υπήρξε χρήσιμη ανταλλαγή από-
ψεων και ιδεών πάνω στα θέματα 
του τοπικού πιλοτικού έργου και 
της διαχείρισης και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς γενικό-
τερα.
Η Πράξη ALECTOR (“Collaborative 
Networks of Multilevel Actors to 
Advance Quality Standards for 
Heritage Tourism at Cross Border 
Level – ALECTOR”) χρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα “Black 
Sea Basin Joint Operational 
Programme 2007-2013”.

Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 
 σεμινάριο με θέμα 

«Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα  
της Αρτοποιίας»

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελη-
τήριο Δράμας σε συνεργασία με το Σωματείο Αρτοποιών Δράμας 
«Η ΕΥΤΥΧΙΑ»,  η ημερίδα –σεμινάριο, με θέμα «Καινοτομία στην 
επιχειρηματικότητα της Αρτοποιίας» (Πως η καινοτομία & οι σύγ-
χρονες επιχειρηματικές τάσεις αλλάζουν το τοπίο-Καλές Πρακτι-
κές-Χρηματοδοτικά Εργαλεία). 
Επίσης έγινε παρουσίαση των κανόνων λειτουργίας των αρτοποιιών 
από τον ΕΦΕΤ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, με εισηγητή τον κ. Τσακαλίδη 
και την προϊσταμένη του ΕΦΕΤ κυρία Γεωργία Δαυίδ.. Το σεμινάριο 
της καινοτομίας υποστηρίχθηκε από την Innovation Farm, με ειση-
γητή τον κ. Αργύρη Σπυρίδη. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος 
του σωματείου αρτοποιών Δράμας κ. Παρασκευάς Παπαδόπουλος. 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης κα-
θώς επίσης και όλο το υλικό των εισηγήσεων. 
Το Επιμελητήριο Δράμας αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της εποχής 
και την αναγκαιότητα βελτίωσης της επιχειρηματικότητας, λόγω 
του ισχυρού ανταγωνισμού, προχωρά την προώθηση της καινοτο-
μίας σε κλάδους και την αξιοποίηση των καλών πρακτικών από τις 
επιχειρήσεις. Ακολουθώντας το τετράπτυχο ΙΔΕΑ-ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΠΡΟΪ-
ΟΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, το Επιμελητήριο Δράμας υποστηρίζει την καινοτό-
μα επιχειρηματικότητα με ανάλογες δράσεις οι οποίες θα ενταθούν 
το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
 Παρασκευάς Παπαδόπουλος

Πρόεδρος Σωματείου Αρτοποιών Δράμας
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Νέα ρύθμιση των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία εξετάζει το 
υπουργείο Εργασίας και -σύμ-
φωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό 
Εργασίας Τάσο Πετρόπουλο- η 
νέα ρύθμιση θα βασίζεται στις 
πραγματικές δυνατότητες των 
οφειλετών και θα είναι σε άλλη 
λογική από τη ρύθμιση που ίσχυε 
πέρυσι.
Παράλληλα, φαίνεται ότι το 
50,22% των οφειλών που διαχει-
ρίζεται το ΚΕΑΟ είναι σχετικά 
πρόσφατες οφειλές (που έχουν 
δημιουργηθεί μετά το 2009), ενώ 
το 49,78% είναι παλαιότερες 
οφειλές.
Ο κ. Πετρόπουλος επεσήμανε ότι 
η περσινή ρύθμιση έθετε γενικές 
προϋποθέσεις για την ένταξη των 
οφειλετών στο σύστημα αποπλη-
ρωμής, αλλά είχε ως αποτέλεσμα 
να ευνοούνται οφειλέτες που δεν 
χρειάζονταν διευκόλυνση, ενώ 

αντίθετα πλήττονταν αδύναμοι 
οικονομικά οφειλέτες οι οποίοι 
δεν μπορούσαν να πληρώσουν.
Σύμφωνα με την έκθεση του 
πρώτου τριμήνου του ΚΕΑΟ, στο 
τέλος Μαρτίου 2016 το συνολικό 
ποσό των 13.175.316.437,27 ευρώ 
σε οφειλές που είχαν ενταχθεί 
στο ΚΕΑΟ είχε διαμορφωθεί στα 
15.782.585.025,63 ευρώ (τρέχον 
υπόλοιπο).
Το τρέχον υπόλοιπο μεταβάλ-
λεται καθημερινά, καθώς οι 
οφειλές, είτε επιβαρύνονται με 
πρόσθετα τέλη είτε μειώνονται 
από τμηματικές καταβολές είτε 
εξοφλούνται.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ερ-
γασίας, ο νέος τρόπος ρύθμισης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
θα γίνει σε συνεργασία με τους 
εκπροσώπους των θεσμών, αλλά 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
για την ολοκλήρωσή του. 

Προς νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
Σε διαφορετική λογική από πέρυσι, σύμφωνα με το υπ. Εργασίας  

 15,8 δισ. το σύνολο των οφειλών στο ΚΕΑΟ

Οι οφειλές στο τελευταίο 
τρίμηνο του 2015 ήταν στα 
15.353.414.210,76 ευρώ (τρέχον 
υπόλοιπο στο τέλος του Δεκεμ-
βρίου του 2015).
Σε 270.997 ανέρχεται ο αριθμός 
των οφειλετών στους οποίους το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών (ΚΕΑΟ) απέστειλε 
ειδοποιητήρια εξόφλησης των 
οφειλών τους και ταυτόχρονα 
προχώρησε στη λήψη αναγκαστι-
κών μέτρων (πάγωμα τραπεζικών 
λογαριασμών) για οφειλές συνο-
λικού ύψους 12,2 δισ. ευρώ.

Από τα στοιχεία που έχει στη δι-
άθεση του το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών προκύ-
πτει ότι για τις οφειλές ύψους 
15.782.585.026 ευρώ, το 19,73% 
(ποσό 3.113.945.484 ευρώ) του 
συνολικού χρέους δημιουργήθηκε 
από οφειλέτες που ξεκίνησαν να 
δημιουργούν οφειλές για πρώτη 

φορά από το 2010 και μετά, ενώ 
το 80,27% (ποσό 12.668.639.543 
ευρώ) δημιουργήθηκε από οφει-
λέτες που ξεκίνησαν να δημιουρ-
γούν οφειλές για πρώτη φορά 
από το 2009 ή παλαιότερα.
Παράλληλα, φαίνεται ότι το 
50,22% των οφειλών που διαχει-
ρίζεται το ΚΕΑΟ είναι σχετικά 
πρόσφατες οφειλές (που έχουν 
δημιουργηθεί μετά το 2009), 
ενώ το 49,78% είναι παλαιότερες 
οφειλές.

(ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ)
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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 



8


