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"ΕΡΕΥΝΩ 
- ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ 
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"

Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Με μεγάλη επιτυχία 
και συμμετοχή 

πραγματοποιήθηκε στο 
Επιμελητήριο Δράμας το 

διήμερο σεμινάριο 
στο Ηλεκτρονικό

 Εμπόριο και Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ 

Σελίδα 3

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμε-
τοχή στις 18 & 19 Μαρτίου 2017, στο Επιμελη-

τήριο Δράμας, το διήμερο σεμινάριο στο Ηλεκτρο-
νικό Εμπόριο-Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Καμπάνιες στα 

Κοινωνικά Δίκτυα (e-commerce - Digital Marketing 
– Social Media Campaigns) από την InnovationFarm 
& AlphaConsulting. 

Σελίδα 2

Παρατηρήσεις 
του Επιμελητηρίου Δράμας σχετικά 

με την διαβούλευση του σχεδίου νόμου
 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση 

Οφειλών Επιχειρήσεων
Σελίδα 4

Επίσκεψη του Προέδρου  
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  Γ. Καββαθά 

στη Δράμα
Τα στοιχεία της έκθεσης 

του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο 
του 2017 δείχνουν ότι έρχονται 

18.000 λουκέτα στις επιχειρήσεις

Σελίδα 5
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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

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στις 18 & 
19 Μαρτίου 2017, στο Επιμελητήριο Δράμας, το διήμερο σεμι-

νάριο στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ψηφιακό Μάρκετινγκ – Καμπάνιες 
στα Κοινωνικά Δίκτυα (e-commerce - Digital Marketing – Social 
Media Campaigns) από την InnovationFarm & AlphaConsulting.   

Το σεμινάριο κατέδειξε  το υπόβαθρο ώστε οι συμμετέχοντες να μπο-
ρέσουν αφενός να κατανοήσουν τις παραμέτρους λειτουργίας των 
διαφόρων σημερινών διαδικτυακών μέσων, να μπορούν να σχεδι-
άζουν τη στρατηγική τους, να υλοποιούν καμπάνιες, να επιλέγουν 
συνεργάτες που θα τους υποστηρίζουν στο ειδικό αντικείμενο και 
να αξιολογούν το έργο τους. Όσοι το παρακολούθησαν συμμετείχαν 
ενεργά στην διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην 
δουλειά τους με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στην καταγραφή των ανα-
γκών τους,  καθώς και των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να 
προβούν ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά. 
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί τις επόμενες ημέρες και πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 
Το Επιμελητήριο Δράμας εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής και επιτυ-
χίας του σεμιναρίου, εξετάζει να δώσει συνέχεια και σε άλλο κύκλο 
σύντομα ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν και όσοι δεν 
μπόρεσαν τις ημερομηνίες που διεξήχθη.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε 
στο Επιμελητήριο Δράμας το διήμερο σεμινάριο 

στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
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Βασικός στόχος της Ενιαίας 
Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ 
– Καινοτομώ» είναι η σύνδεση 
της έρευνας και της καινοτομί-
ας με την επιχειρηματικότητα 
και η ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας, της παραγωγικό-
τητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων προς δι-
εθνείς αγορές, με σκοπό τη 
μετάβαση στην ποιοτική και-
νοτόμα επιχειρηματικότητα 
και την αύξηση της εγχώριας 
προστιθέμενης αξίας.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης 
που θα ενισχυθούν στο πλαί-
σιο της Δράσης μπορούν να 
υποβάλλονται είτε από μεμο-
νωμένες επιχειρήσεις, είτε 
από ομάδες επιχειρήσεων, 
είτε από συμπράξεις επιχει-
ρήσεων με ερευνητικούς ορ-
γανισμούς.
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης 
που υποβάλλονται προς χρη-
ματοδότηση στο πλαίσιο της 
παρούσας Δράσης θα πρέπει 
να προωθούν την έρευνα, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την 
καινοτομία και να εντάσσονται 
σε μία από τις ακόλουθες τρεις 
(3) παρεμβάσεις:
I. Έρευνα και Ανάπτυξη από 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανι-
σμούς 
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων
Βασικός στόχος της παρέμβα-
σης «Έρευνα και Ανάπτυξη 
από Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις» είναι η υποστήριξη της 
έρευνας, η προώθηση της και-
νοτομίας και η ενίσχυση της 
δικτύωσης σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.
Βασικός στόχος της παρέμβα-
σης «Συμπράξεις Επιχειρήσε-
ων με Ερευνητικούς Οργα-
νισμούς» είναι η συνεργασία 
μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των ερευνητικών οργανισμών.
Τέλος, η παρέμβαση «Αξιο-
ποίηση Ερευνητικών Απο-
τελεσμάτων» έχει ως στόχο 

την προώθηση της έρευνας σε 
επόμενο επίπεδο τεχνολογικής 
ετοιμότητας, έχοντας ως βάση 
αποτελέσματα που έχουν πα-
ραχθεί σε προηγούμενα ερευ-
νητικά έργα.
Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
α) Ερευνητικοί οργανισμοί και 
«Λοιποί φορείς που αντιμετω-
πίζονται ως ερευνητικοί οργα-
νισμοί» και
β) Επιχειρήσεις και «Λοιποί 
φορείς που αντιμετωπίζονται 
ως επιχειρήσεις».

Eπιλέξιμες κατηγορίες 
δαπανών:
1. Δαπάνες προσωπικού.
2. Δαπάνες οργάνων & 
εξοπλισμού.
3. Δαπάνες για κτίρια και 
γήπεδα.
4. Δαπάνες για ανάθε-
ση έρευνας επί συμβάσει, δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας, που 
αγοράστηκαν ή ελήφθησαν 
με άδεια εκμετάλλευσης από 
εξωτερικές πηγές με τήρηση 
της αρχής των ίσων αποστά-
σεων, καθώς και δαπάνες για 
συμβουλευτικές και ισοδύνα-
μες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
χρησιμοποιούμενες αποκλει-
στικά για το έργο.
5. Πρόσθετα γενικά έξοδα 
και λοιπές λειτουργικές δαπά-
νες που είναι άμεσο αποτέλε-
σμα του έργου
6. Δαπάνες διεξαγωγής 
μελέτης σκοπιμότητας
7. Δαπάνες καινοτομίας
8. Δαπάνες συμμετοχής 
σε εμπορικές εκθέσεις
Ανώτερος Συνολικός Προϋ-
πολογισμός Πρότασης ανά 
Παρέμβαση σε ευρώ: 

I Έρευνα και Ανάπτυξη από 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
200.000 ευρώ εάν συμμετέχει 
μία επιχείρηση 
350.000 ευρώ εάν συμμετέ-
χουν δύο επιχειρήσεις 
450.000 ευρώ εάν συμμετέ-
χουν τρείς επιχειρήσεις 
500.000 ευρώ εάν συμμετέ-
χουν περισσότερες των τριών 
επιχειρήσεις 
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων 
με Ερευνητικούς Οργανι-
σμούς 
1.000.000 ευρώ  
III Αξιοποίηση Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων 
2.000.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της Δη-
μοσίας Δαπάνης της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ 
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 
ανέρχεται σε 280.000.000 
ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και 
θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) 
κύκλων. Ο προϋπολογισμός 
(Δημόσια Δαπάνη) των παρεμ-
βάσεων του Α’ κύκλου ανέρ-
χεται σε 126.000.000 ευρώ.
Η ημερομηνία έναρξης ηλε-
κτρονικής υποβολής των 
Αιτήσεων Χρηματοδότησης 
στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) ορίζεται 
για τον Α' Κύκλο η Πέμπτη 23 
Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 
με καταληκτική ημερομηνία 
την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 
και ώρα 16:00.
Για τους επόμενους κύκλους, 
η ημερομηνία έναρξης θα ανα-
κοινωθεί με σχετική απόφαση.
Επιτρέπεται η ακύρωση της 

ηλεκτρονικής αίτησης χρημα-
τοδότησης της πρότασης από 
τον δικαιούχο υπό την προϋ-
πόθεση να υποβληθεί αίτηση 
ακύρωσης εντός αποκλειστι-
κής προθεσμίας έως και δύο 
εργάσιμων ημερών πριν την 
καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των 
αιτήσεων χρηματοδότησης, 
στην Δράση ήτοι έως και την 
Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 
και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες και 
ενημέρωση παρέχονται από: 
- την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης και Εφαρμογής Δρά-
σεων στους τομείς Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), 
Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 
14-18, 11510 Αθήνα και συ-
γκεκριμένα από τα παρακάτω 
στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: 
κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: 
+30 213 1300 082 
κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: 
+30 213 1300 145
Για ερωτήματα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να συμπλη-
ρώνουν το επισυναπτόμενο 
Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να 
το αποστέλλουν προς την ηλε-
κτρονική διεύθυνση 
unitA.eyde@gsrt.gr.
- το Γραφείο Πληροφόρησης 
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 
56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέ-
ρωση στο 801 11 36 300 από 
σταθερό τηλέφωνο με αστική 
χρέωση.
- τις ιστοσελίδες:
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
 http://www.eyde-etak.gr 
της ΓΓΕΤ 
http://www.gsrt.gr 
και του ΕΣΠΑ
 http://www.espa.gr 

Στέφανος Γεωργιάδης
   Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

"ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ"
Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
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Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου 
 προς τον Διοικητή Νοσοκομείου Δράμας

Κύριε Διοικητή,

Όπως πληροφορηθήκαμε είναι σε εξέλιξη διαδικασία κα-
τάρτισης του Νέου Οργανισμού στα πλαίσια ανάγκης εκσυγ-
χρονισμού και βελτιστοποίησης των παρεχόμενων ιατρικών 
και νοσηλευτικών υπηρεσιών από το Γενικό Νοσοκομείο 
Δράμας.
Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις αστοχίες του προ-
ηγούμενου οργανογράμματος, δημιούργησε σοβαρά προ-
βλήματα στην λειτουργία του Νοσοκομείου, για τα οποία ο 
φορέας μας έχει γίνει και αυτός αποδέκτης διαμαρτυριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας τα προβλήματα εστιάζονται 
στην υποστελέχωση, στην παθολογική κλινική, καθώς 
και στην απουσία οργανωμένου τμήματος επειγόντων και 
ασφαλείας. Ως φορέας στηρίζουμε τις προτάσεις του 
επιστημονικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσο-
κομείου μαζί με τους υπόλοιπους φορείς της περιοχής 
μας και ζητούμε την επαναφορά δύο (2) παθολογικών 
κλινικών όπως λειτουργούσαν άριστα και ποιοτικά πριν 
το 2012. Επίσης πιστεύουμε ότι πλέον είναι απαραίτητη η 
θέση Ιατρού Ογκολόγου για την διαχείριση χιλιάδων δραμι-
νών καρκινοπαθών, που μετακινούνται για χημειοθεραπείες 
σε Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Σε κάθε 
περίπτωση στηρίζουμε τα αιτήματα του επιστημονικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Δράμας κυρίως 
όμως στηρίζουμε τις προτάσεις όλων που θέλουν υψηλή 
υπηρεσία υγείας που πρέπει να παρέχετε στους δραμινούς 
πολίτες.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Με έγγραφό του προς τους αρμόδιους  υπουργούς Οικο-
νομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος,  ο πρόεδρος 

του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης διατυ-
πώνει τις παρατηρήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου 
Δράμας σχετικά με την διαβούλευση του σχεδίου νόμου για 
τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρή-
σεων».
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Επιμελητηρίου 
Δράμας έχει ως εξής: 

κύριε Υπουργέ,
σχετικά με την διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τον «Εξω-
δικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» σας 
υποβάλλουμε και με επιστολή μας τις κάτωθι παρατηρήσεις:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 προβλέπεται ότι δεν μπορούν 
να υποβάλλουν αίτηση επιχειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές 
μεγαλύτερες του 85% σε έναν μόνο πιστωτή. Αυτό προκαλεί 
σοβαρό περιορισμό στην επιτυχή εφαρμογή και αξιοποίηση του 
νόμου, διότι μια μεγάλη πλειοψηφία μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων οφείλουν σε έναν πιστωτή. Τίθεται επιπρόσθετα
ζήτημα σε επιχειρήσεις εν λειτουργία, που είτε εξόφλησαν ήδη 
έναν πιστωτή και μάλιστα μέσα στην κρίση (από το 2009 και 
μετά) ή έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους, με αποτέλεσμα να μην 
μπορούν να ενταχθούν στον νόμο επειδή οφείλουν σήμερα σε 
έναν πιστωτή πάνω από το 85% των συνολικών οφειλών τους, 
ενώ αδυνατούν πλέον πραγματικά να ανταπεξέλθουν.
2. Στο άρθρο 16 παρ.3 να διευρυνθεί το ποσό των 50.000 ευρώ 
ή διαφορετικά να θεωρηθεί αρχική οφειλή το συγκεκριμένο 
ποσό (χωρίς προσαυξήσεις & πρόστιμα) για την ύπαρξη αυτο-
ματοποιημένης διαδικασίας.
3. Να μην υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στην υποβολή 
της αίτησης όσο η χώρα είναι εντός μνημονιακών υποχρεώσε-
ων και επιτήρησης από τους δανειστές.
4. Στο άρθρο 15 παρ 3 : «Συμμετοχή του Δημοσίου και των 
ΦορέωνΚοινωνικής Ασφάλισης» Να υπάρξει σαφής διευκρίνι 
ση και αποσαφήνιση
3. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής κλπ ν) «ποσά 
από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δά-
νεια με την εννύηση του Ελληνικού Δημοσίου και έχουν κα-
ταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά των εννυησεων 
στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες). Σε διαφορετική περί-
πτωση οι καταπτώσεις επιστρέφονται και εντάσσονται
στην διαδικασία Ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού». 
Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αποτελεί αναγκαιότητα και αφο-
ρά περίπου 24 νομούς της χώρας όπου έχουν παρασχεθεί 
εγγυήσεις του ΕΔ. Μειώνει τον κίνδυνο το ΕΔ να καταβάλλει 
υπέρογκα ποσά μερικών δις ευρώ καταπτώσεων, ενώ επιλύει 
ουσιαστικά έναν τεράστιο πρόβλημα για χιλιάδες εν ενεργεία 
επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα επιλύει και ένα τεράστιο γραφειο-
κρατικό ζήτημα στις υπηρεσίες του ΓΛΚ, όπου έχουν συσσω-
ρευτεί χιλιάδες αιτήματα που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν 
στον σωστό χρόνο, λόγω των απαραίτητων εκ του νόμου δια-
δικασιών.

κύριε Υπουργέ,
σε κάθε περίπτωση κρίνεται θετική η προσπάθεια και η πρω-
τοβουλία επίλυσης του προβλήματος των οφειλών σε Δημόσιο, 
Ασφαλιστικά Ταμεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η κατά-
σταση αν είχε αντιμετωπισθεί στην αρχή της κρίσης, θα ήταν 

Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Δράμας 
σχετικά με την διαβούλευση του σχεδίου νόμου

 για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων
προς το καλύτερο σήμερα. Είχαμε από το 2009 τουλάχιστον ως 
φορέας επισημάνει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των οφει-
λών κυρίως στις Τράπεζες, αλλά δυστυχώς δεν εισακουσθήκα-
με. Υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις μας προς τα Υπουργεία και 
την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Σημαντικό όμως μέρος της ευ-
θύνης φέρει το ίδιο το Τραπεζικό σύστημα το οποίο αρνούνταν 
να αποδεχθεί κάθε ριζοσπαστική και αναγκαία πρόταση για το 
θέμα, ενώ επιπρόσθετα συνέχιζε με τις απαράδεκτες τακτικές 
του, να λειτουργεί υπονομεύοντας ουσιαστικά τον εαυτό του 
και την οικονομία της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του νόμου πρέπει να είναι το 
ζητούμενο που θα υπερβεί τις αγκυλώσεις και τα εμπόδια που 
έθετε ανέκαθεν το Τραπεζικό σύστημα, ώστε να διασωθεί ο 
παραγωγικός ιστός της χώρας και κυρίως οι μικρές και μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, με τα εκατομμύρια θέσεων εργασίας ερ-
γαζομένων και αυτοπασχολούμενων.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
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Επίσκεψη στη Δράμα πραγματοποίησε στις 18 - 19 Μαρτίου 
2017 ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. κ. Γιώργος Καββαθάς. Στο 
πλαίσιο της επίσκεψής του πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερω-

τικές εκδηλώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Hydrama Grand 
Hotel, τις οποίες συνδιοργάνωσαν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών, Εμπόρων Ν. Δράμας και το Επιμελητήριο Δράμας. 
Το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση με τους προέδρους των Σωματείων και τους επαγγελματίες του Ν. 
Δράμας, όπου ο Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. τους ενημέρωσε για τις 
τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το  φορολογικό και το ασφαλιστικό 
και για άλλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι, μικρομεσαί-
οι επαγγελματίες στις μέρες μας. 
Ο κ. Γ. Καββαθάς -αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση τους συνδι-
οργανωτές της εκδήλωσης - επισήμανε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα 
και τα Επιμελητήρια βρίσκονται σε μία ταυτότητα απόψεων και ότι 
«η πεμπτουσία του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η δυνατότητα να 
μπορεί να βγάζει κοινές αποφάσεις μέσα από τη διάσταση απόψεων 
και τη συζήτηση που διεξάγεται μέσα στα όργανα της ΓΣΕΒΕΕ». 
Όπως τόνισε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο κ. Γ. Καββαθάς: «Το 
πρόβλημα της οικονομίας είναι καθαρά διαρθρωτικό, ενώ παράλληλα 
μεγάλο ζήτημα αποτελεί η μη ύπαρξη σταθερού επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος, με σταθερό φορολογικό σύστημα, εύκολη αδειοδότηση 
επιχειρήσεων και ρευστότητα μέσω του τραπεζικού συστήματος». 
Σχετικά με την ανακοίνωση για τη συμφωνία με τους πιστωτές για 
την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τις τράπεζες, τόνισε 

ότι «δεν θα είναι καθόλου εύκολη κίνηση καθώς τα προαπαιτούμενα 
για να μπει κανείς στη ρύθμιση είναι πολλά και μη εφικτά, όπως η 
κερδοφορία της επιχείρησης την τελευταία τριετία και μία σειρά άλ-
λων απαιτήσεων». 
Ακόμη, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε ότι τον Ιανουάριο του 2017 
τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ. Μά-
λιστα ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 
πρώτο εξάμηνο του 2017 δείχνουν ότι έρχονται 18.000 λουκέτα στις 
επιχειρήσεις.
Αναφερόμενος στα προβλήματα των επιχειρήσεων, ο κ. Καββαθάς 
είπε ότι από τις 650.00 επιχειρήσεις που υπάρχουν σήμερα στη χώρα, 
οι 400.000 περίπου είναι επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενων και οι 
250.000 από αυτές είναι “επιχειρήσεις ανάγκης”. Πρότεινε λοιπόν να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι επιχειρήσεις ως “οιωνεί μισθωτή απασχό-
ληση” και  να έχουν οι επαγγελματίες αυτοί το ίδιο αφορολόγητο με 
τον μισθωτό. Επιπρόσθετα πρότεινε να επεκταθεί στα 25.000 ευρώ, 
ετησίως, το ποσό του τζίρου για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υπο-
χρέωση να καταβάλλουν ΦΠΑ, έτσι ώστε να παραμείνουν σε λειτουρ-
γία.
Κατά τον χαιρετισμό τους οι συνδιοργανωτές Πρόεδροι της Ο.Ε.Β.Ε. 
Ν. Δράμας, κ. Όθων Μουρμούρης και του Επιμελητηρίου Δράμας κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης τόνισαν την ανάγκη ενός ανοικτού διαλόγου 
για να αντιμετωπιστούν από κοινού τα προβλήματα των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών, ενώ μετά το τέλος της 
εισήγησης του κ. Καββαθά ακολούθησε διάλογος με τους παρευρι-

σκόμενους επαγγελματίες. 
Το πρωί της Κυριακής 19 Μαρτίου ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γε-
ώργιος Καββαθάς και το επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, κ. 
Δημήτριος Γιακούλας ανέπτυξαν ομιλίες με κεντρικό θέμα: «Ανάπτυξη 
συνεργιών μεταξύ των επαγγελματιών, προώθηση των ελληνικών 
επιχειρήσεων και των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω 
δικτύων - συνεργατικών σχηματισμών».
Στο πλαίσιο της εισήγησής του ο κ. Γ. Καββαθάς έδωσε έμφαση στη 
σημασία που έχει η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών για την 
προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας για τις μικρές επιχειρήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή τόνισε 
την επιτακτική ανάγκη για μια συλλογική στρατηγική στόχευση προς 
τη διευκόλυνση της δημιουργίας δικτύων συνεργασίας μεταξύ των 
μικρών επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντλήσουν 
οικονομικούς, τεχνολογικούς και εμπορικούς πόρους και να αναπτύ-
ξουν οικονομίες κλίμακας, με στόχο την ανάπτυξη της ανταγωνιστι-
κότητας των μικρών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της παρουσίασής του ο κ. Δ. Γιακούλας  παρουσίασε 
αρχικά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι ελληνικές μικρές 
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν οι έννοιες της καινοτομίας 
και των συνεργασιών, πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους και πώς 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης και διεξόδου 
από την κρίση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις. Ακόμη, έγινε η 
παρουσίαση των δράσεων που υλοποίησε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την προ-
ώθηση των συνεργατικών σχηματισμών. 
Ακολούθησαν ερωτήσεις και διάλογος με τους συμμετέχοντες αναφο-
ρικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών στην 
περιοχή. Διαφάνηκε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και πρόσφορο 
έδαφος και ότι ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια τυπικά ή άτυπα συνεργα-
τικά σχήματα στην περιοχή.
Προέκυψε μάλιστα η δυνατότητα και η ανάγκη ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας ανάμεσα σε τοπικούς φορείς που έχουν εμπλακεί σε αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας κ. Όθων Μουρμούρης και ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης τό-
νισαν ότι θα συνεχιστεί η από κοινού προσπάθεια με την διοργάνωση 
δράσεων ώστε να προωθηθεί και στο Νομό Δράμας η ανάπτυξη των 
συνεργατικών σχηματισμών που θα συμβάλλουν στην αύξηση της πα-
ραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

Επίσκεψη του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  Γ. Καββαθά στη Δράμα
Τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο του 2017 δείχνουν 

ότι έρχονται 18.000 λουκέτα στις επιχειρήσεις
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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 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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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑ ΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  Α Π ΛΑ  

  Π αν ε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

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

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

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 


