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Το Σάββατο 
9 Δεκεμβρίου 

οι εκλογές στο 
Επιμελητήριο 

Δράμας

Ο ενιαίος συνδυασμός μας "ΕΠΙΧΕΙΡΩ" και το 
Επιμελητήριο μας προάγουν την επιχειρη-

ματικότητα, την ανάπτυξη & την στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από τα 
χαρακτηριστικά του που είναι:  
Όραμα –Σχέδιο 
Ρεαλισμό –Εφικτότητα 
Προσαρμοστικότητα-ευελιξία –ετοιμότητα 
Βούληση-εργασία 
Συνεργασία-Αξιοπιστία 
Εξωστρέφεια 
Καινοτομία & Αγάπη για την γνώση 
Ουσιαστική συμμετοχή – δύναμη τεκμηριωμέ-
νης διεκδίκησης 
Ευαισθησία –συναδελφικότητα –κοινωνική 
ευθύνη

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
«ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : Γεωργιάδης Στέφανος του 
Αθανασίου Εμπόριο ενδυμάτων -Παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας- Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Τμήμα Εξαγωγικό 
1. Λαζόγλου Φωτεινή του Θωμά - Βιοτεχνία 
Επεξεργασίας Μαρμάρων 
2. Σταυρόπουλος Ευστράτιος του Δημητρίου 
-Βιοτεχνία Πλαστικών -Εκπρόσωπος Συνδέ-
σμου Εγκατεστημένων ΒΙΠΕ 
3. Τομπουλίδης Ευστάθιος του Στρατόνικου 
– Βιομηχανία Ξύλου -Αντιπρόεδρος Επιμελη-
τηρίου

Τμήμα Εμπορικό 
1. Γκαγκάνης Χρήστος του Νικολάου Εμπό-
ριο Ηλεκτρον. Ειδών-Υπηρ. Κιν. Τηλεφωνίας 

-Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου 
2. Καρυπίδης Παναγιώτης του Αλέξανδρου 
Εμπόριο Ενδυμάτων -Υποδημάτων -Αντιπρόε-
δρος Εμπορικού Συλλόγου 
3. Κεσκίνογλου Ιωάννης του Κυριάκου Εμπό-
ριο Καυσίμων-Πρόεδρος Σωματείου Βενζι-
νοπολών -Πρατηρίων Καυσίμων-Μέλος ΔΣ 
Επιμελητηρίου-Μέλος ΔΣ Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Δράμας 
4. Κύρτσης Γεώργιος του Μιχαήλ Εμπόριο Ει-
δών Υγιεινής-Θέρμανσης-Ψύξης 
5. Μουρατίδης Στέφανος του Σάββα Κρεοπω-
λείο-Πρόεδρος Σωματείου Κρεοπωλών-Μέλος 
ΔΣ Επιμελητηρίου 
6. Πολυτάρχης Βασίλειος του Χρήστου Εμπό-
ριο Φυτών-Ανθέων -Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
7. Σαββαίδης Μιχαήλ του Αθανασίου Γραφείο 
Τουρισμού

Τμήμα Μεταποίησης  
1. Αργυρίου Γρηγόριος του Αποστόλου Βιο-
τεχνία Παραγωγής Χυμών Μέλος ΔΣ Επιμελη-
τηρίου 
2. Δουκινάρη Μαρία του Κωνσταντίνου Βιοτε-
χνία Αλουμινοκατασκευών -Μικροζυθοποιεία 
3. Δρουγούτης Μιχαήλ του Θεοφάνη Συνερ-
γείο Αυτοκινήτων Γεν Γραμ. Σωματείου Μη-
χανικών -Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων & Αγρ. 
Μηχανημάτων -Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
4. Ελματζόγλου Ιωάννης του Ιωσήφ Μηχανι-
κός Εργολάβος Δημοσίων Έργων -Μέλος ΔΣ 
Επιμελητηρίου 
5. Ηλιάδου Κυριακή του Νικολάου Συνεται-
ρισμός Παραγωγής Ειδών διατροφής -Πρόε-
δρος Γυναικείου Συνεταιρισμού Κοκκινογείων 
6. Καμπουρίδης Γαβριήλ του Παύλου Βιοτε-
χνία Επίπλων -Λογιστής -Οικονομικός Επότ-
πης Επιμελητηρίου 

7. Καραχριστιανίδης Καλλίνικος του Νικο-
λάου Βιοτεχνία Ζαχαροπλαστικής Πρόεδρος 
Σωματείου Ζαχαροπλαστών 
8. Μουρμούρης Όθων του Αθανασίου Βιοτε-
χνία Σιδηρο-Αλουμινο κατασκευών Πρόεδρος 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Δράμας-Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
9. Ναζάρογλου Λάμπρος του Ευάγγελλου 
Οπτικά -Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
10. Παπαδόπουλος Παρασκευάς του Μιχαήλ 
Αρτοποιείο Πρόεδρος Αρτοποιών -Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Δοξάτου 
11. Πετρίδης Θεόδωρος του Χρήστου Θερμο-
ϋδραυλικός 
12. Στάικος Αντώνιος του Νικολάου Ηλεκτρο-
λόγος Εγκαταστάσεων Πρόεδρος Σωματείου 
Ηλεκτρολόγων -Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
13. Τεκτονίδου Αναστασία του Λεωνίδα Αρτο-
ποιείο-Βιοτεχνία ειδών Αρτοποιίας

Τμήμα Υπηρεσιών 
1. Αθανασλέρη Στυλιανή του Γεωργίου Αι-
σθητικός 
2. Βραδέλη Μαρία του Νικολάου φροντιστή-
ριο Ξένων Γλωσσών Πρόεδρος Συλλόγου 
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών-Μέλος ΔΣ 
Επιμελητηρίου 
3. Δερές Χριστόφορος του Ιωακείμ Γεωπονι-
κές Υπηρεσίες-Μελέτες 
4. Ευθυμιάδης Κοσμάς (Μάκης) του Παναγιώ-
τη Ασφαλιστικός Σύμβουλος -Μέλος ΔΣ 
5. Ηλιάδης Ηλίας του Μιχαήλ Καφέ-Κέντρο 
διασκέδασης Πρόεδρος Σωματείου Καφέ- Κέ-
ντρων Διασκέδασης 
6. Κατρανίτσα Θεοδώρα του Αγγέλου Φρο-
ντιστήριο Ξένων Γλωσσών-ΚΔΒΜ Ταμίας Συλ-
λόγου Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
7. Μπαντής Ιωάννης του Κωνσταντίνου 
Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
8. Ρεπάκης Αθανάσιος του Λαζάρου Εκδότης 
Εφημερίδας Μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου 
9. Σαμαράς Ελευθέριος του Αθανασίου Καφέ-
Κέντρο διασκέδασης -Μέλος Σωματείου Καφέ 
Κέντρων Διασκέδασης
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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

 

Στο πλαίσιο του σχε-
διασμού σειράς ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων                                                                  
από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ 
ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και 
τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική 
Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικο-
νομική Συμβουλευτική ΑΜΘ 
(ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), Εταίρος του  
Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για 
την περιοχή της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, διορ-
γάνωσαν, σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Δράμας, ανοικτή 
ενημερωτική εκδήλωση για 
την παρουσίαση της δράσης 
του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυ-
τοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ 
Κύκλος». Η εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 
Νοεμβρίου 2017 στο Επιμελητή-
ριο Δράμας, Λαμπριανίδου 40, 
Δράμα. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της τρίτης περιόδου 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδό-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

– Β΄ ΚΥΚΛΟΣ»

τησης (8/11-13/12/2017) και οι 
ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνα-
τότητα να πληροφορηθούν σε 
βάθος για τη δράση, απηύθυναν 
απερωτήσεις και απέκτησαν μια 
ολοκληρωμένη εικόνα που τους 
βοήθησε να υποβάλουν πλήρεις 
αιτήσεις. 

Η συγκεκριμένη δράση αφορού-
σε στην 100% χρηματοδότηση 
επιχειρηματικών σχεδίων πτυχι-
ούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(ανέργων, μισθωτών και αυτοα-
πασχολούμενων) για την έναρξη/
υποστήριξη της άσκησης επαγ-
γελματικής δραστηριότητας συ-
ναφούς με την ειδικότητά τους.

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση 
της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιού-
χων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – 
Β΄ Κύκλος» συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και από εθνικούς πόρους. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΣ: ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2018-2021

Ο ενιαίος συνδυασμός μας "ΕΠΙΧΕΙΡΩ" και το Επιμελητήριο μας προ-
άγουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη & την στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσα από τα χαρακτηριστικά του που 
είναι:  
Όραμα –Σχέδιο 
Ρεαλισμό –Εφικτότητα 
Προσαρμοστικότητα-ευελιξία –ετοιμότητα 
Βούληση-εργασία 
Συνεργασία-Αξιοπιστία 
Εξωστρέφεια 
Καινοτομία & Αγάπη για την γνώση 
Ουσιαστική συμμετοχή – δύναμη τεκμηριωμένης 
διεκδίκησης 
Ευαισθησία –συναδελφικότητα –κοινωνική ευθύνη
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2018-2021 
1. Η συνεχή αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των επι-
χειρήσεων μελών μας καθώς και η παροχή σύγχρονων και ουσιαστι-
κών ανταποδοτικών υπηρεσιών προς αυτά  
2. Η επένδυση στην καινοτομία και την γνώση καθώς & η προσέλκυ-
ση νέων και νεοφυών ομάδων στο Επιμελητήριο μας, μέσω της δομής 
καινοτομίας και επιτάχυνσης ιδεών που υλοποιούμε.  
3. Η περαιτέρω προώθηση της εξωστρέφειας και επιπλέον ανάπτυξη 
συνεργασιών & συμμετοχών σε εθνικό, ευρωπαϊκό & διεθνές επίπε-
δο.  
4. Η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών του Επιμελητηρίου με στόχο 
το απόλυτα ψηφιακό επιμελητήριο.  
5. Η δια βίου μάθηση, η εκπαίδευση στην έξυπνη εξειδίκευση, οι 
πιστοποιήσεις, η Β2Β υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών μας, η 
προώθηση συνεργειών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της νομικής και επι-
στημονικής υπηρεσίας προς τα μέλη μας, η συμβουλευτική προς τις 
επιχειρήσεις και η πρόληψη κινδύνων, η συνεχής μέτρηση γενικών & 
εξειδικευμένων δεικτών της τοπικής-περιφερειακής οικονομίας μας 
ως εργαλείο παρακολούθησης και αποφάσεων ενεργειών, η επικαι-
ροποίηση & η εκπόνηση νέων κλαδικών μελετών 
6. Οι άμεσες ενέργειες και πρωτοβουλίες προς πάσα κατεύθυνση για 
τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής νομοθεσίας σύμφωνα με τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα & με σεβασμό στην διοικητική & οικονομική αυ-
τοτέλεια τους.  
7 .Περαιτέρω αναβάθμιση των Cloud Υπηρεσιών προς τα μέλη μας. 
8. Δημιουργία ειδικού τμήματος αγροτοδιατροφής και σύγχρονων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αγροτικού τομέα.  
Ο κάθε άξονας περιλαμβάνει ένα σύνολο συγκεκριμένων δράσεων 
που σε συνδυασμό με όσα ήδη εφαρμόζονται, θα αποτελέσουν το 
πλαίσιο έργου για τα επόμενα χρόνια.

O Προέδρος Στέφανος Γεωργιάδης
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Ξεκίνησε την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017 η υποβολή αιτήσεων 
για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 

«Πρόγραμμα  επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόλη-
ση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών».
Από τις 15.000 θέσεις, οι 5.000 αφορούν αποκλειστικά σε εγ-
γεγραμμένους ανέργους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά σε 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική 
δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: 
• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από 
την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
• Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 
μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι δικαιούχοι του Κοινωνικού Ει-
σοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), κατά την υπόδειξή τους από 
τα αρμόδια ΚΠΑ2, για τους οποίους δεν απαιτείται χρονικό 
διάστημα εγγεγραμμένης ανεργίας
• Άνεργοι ηλικίας 30 έως 49 ετών εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
μιας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, 
ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίη-
ση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 
/2016) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και 
Άλλων Πόρων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 
6.14727/5.12558/29.11.2016), που έχουν ολοκληρώσει επιτυ-
χώς τόσο τη θεωρητική κατάρτιση όσο και την πρακτική άσκη-
ση.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορί-
ζεται σε 12 μήνες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο 
πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τρι-
μήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγω-
γής, σε μείωση του προσωπικού της. Επίσης, μετά τη λήξη της 
επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μα-
κροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσω-
πικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις ακόμα μήνες 
(χωρίς επιχορήγηση). Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν 
μακροχρόνια ανέργους και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιού-
χους του ΚΕΑ δεν δεσμεύονται από τη συγκεκριμένη διάταξη.
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχε-
ται:
-  στο ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη  εγγεγραμμένων 
ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό δι-
άστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπόδειξή τους 
από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα
-  στο ποσό των 18 ευρώ για την πρόσληψη  μακροχρόνια ανέρ-
γων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διά-
στημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν από την υπόδειξή τους 
από τα αρμόδια ΚΠΑ2,  και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα
-  στο ποσό των 22 ευρώ για την πρόσληψη εγγεγραμμένων 
ανέργων δικαιούχων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης (ΚΕΑ), χωρίς τα κατώτατα χρονικά όρια ανεργίας των δύο 
προηγούμενων περιπτώσεων (1,2) και όχι πέραν των 25 ημερών 

το μήνα 
-  το ποσό των 15 ευρώ για την πρόσληψη   εγγεγραμμένων 
ανέργων, ηλικίας 30 έως 49 ετών, ωφελούμενων του Προ-
γράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών 
σε κλάδους αιχμής» (Πρόσκληση 2 /2016) της Γενικής Γραμμα-
τείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ (Αριθμ. Πρωτ. 6.14727/5.12558/29.11.2016), 
που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τόσο τη θεωρητική κατάρ-
τιση όσο και την πρακτική άσκηση και όχι πέραν των 25 ημε-
ρών το μήνα.
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πλη-
ροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο 
πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη 
δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργα-
νισμού (www.oaed.gr).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής 
αίτησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι Πιστοποιη-
μένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον 
έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) 
και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συν-
θηματικό). Η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει 
επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημά της, θα υποβάλει 
την ηλεκτρονική αίτηση-υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του 
υποκαταστήματος.
Υπενθυμίζουμε ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης 
υποψηφίων μέσω των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Ορ-
γανισμός  δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες – επιχειρήσεις 
να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέρ-
γους  απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, που 
δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των 
εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικό-
τητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πλη-
ροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης 
και τις δεξιότητες του ανέργου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπλη-
ρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης 
του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, 
να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της 
ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλη-
σης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια 
διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν 
ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως 
πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου µέσω των 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού 
Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρό-
γραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια 
Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του 
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών
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Την Δευτέρα 20/11/2017 
στο αμφιθέατρο του Επι-

μελητηρίου Δράμας, σε μια 
εκδήλωση όπου συμμετείχε το 
Διοικητικό Συμβούλιο, επιχει-
ρηματίες και νέοι υποψήφιοι 
σύμβουλοι στις επερχόμενες 
εκλογές, παρουσιάσθηκε ο 
απολογισμός έργου της περιό-
δου 2012-2017.
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία 
του απολογισμού παρουσία-
σε ο κ. Αθανάσιος Ρεπάκης 
μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.  
Στον πρόλογό του ο Πρόεδρος 
Στέφανος Γεωργιάδης ανα-
φερόμενος στον απολογισμό 
που εμπεριέχει τις κυριότερες 
ενέργειες, δράσεις και μεγά-
λες στιγμές της Διοίκησης σε 
θέματα που αφορούσαν άμεσα 
ή έμμεσα τις επιχειρήσεις, την 
οικονομία και την κοινωνία, 
τόνισε ιδιαίτερα τις συνθήκες 
της οικονομίας της περιόδου 
2012-2017 οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται από τον απόλυτο & 
ασφυκτικό έλεγχο & επιτροπί-
ας των ελληνικών κυβερνήσε-
ων. 
Αναφερόμενος 
στην καθημερινότητα είπε: 
«το Επιμελητήριο Δράμας με 
καθημερινό αγώνα για την 
ανάδειξη των προβλημάτων 
των επιχειρήσεων, πολλές 
φορές μέσα από δυσκολίες 
& απογοητεύσεις, κατάφερε 
να πετύχει στις περισσότερες 
περιπτώσεις τις διεκδικήσεις 
του. Η επιβολή δυσβάστακτων 
μέτρων στην επιχειρηματικό-
τητα και τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας, αποτέλεσαν δικαί-
ως σημεία έντονων αντιδρά-
σεων. Όμως το Επιμελητήριο 
Δράμας στάθηκε με την διοίκη-
ση, τις υπηρεσίες και τους ει-
δικούς επιστημονικούς συνερ-
γάτες του, δίπλα στα μέλη του, 
που ζήτησαν υποστήριξη σε 
θέματα που τους απασχολού-
σαν, ενώ αναβάθμισε τις πι-
στοποιημένες υπηρεσίες του, 
αξιοποιώντας την ψηφιακή τε-
χνολογία. Στήριξε την τοπική 
οικονομία και τα δραμινά προ-
ϊόντα, μέσα από συμμετοχή σε 
εκθέσεις και εκδηλώσεις, ενώ 

εφάρμοσε την b2b υποστήριξη 
επιχειρήσεων σε ειδικά θέματα 
αγορών εξωτερικού και των 
εξαγωγών γενικότερα.  Πέρα 
όμως από αυτήν την σκληρή 

καθημερινότητα της πολιτικής 
των μνημονίων, η διοίκηση, 
με όραμα και αισιοδοξία για 
το μέλλον, προχώρησε στην 
ανάδειξη της καινοτομίας στην 

επιχειρηματικότητα ως διέξο-
δο στην κρίση. Το Επιμελητή-
ριο Δράμας αποτελεί πρότυπο 
για Επιμελητήριο περιφέρειας 
σε καινοτόμες δράσεις, αφού 

υλοποίησε μια σειρά από ευ-
ρωπαϊκά προγράμματα, ενώ 
συνεχίζει ήδη να απολαμβάνει 
τις εγκρίσεις επιπλέον νέων 
σημαντικών προγραμμάτων, 

που θα υλοποιήσει εντός του 
2018. Η αναγνώριση του σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, μεταφράζεται από τις 
προσκλήσεις συμμετοχής σε 
δράσεις που δέχεται από τους 
ευρωπαίους εταίρους. Όμως 
η αναγνώριση του σε επίπεδο 
της περιοχής ευθύνης του και 
σε επίπεδο χώρας, ήρθε μέσα 
από τον σημαντικό ρόλο του 
συμβούλου των επιχειρήσεων 
μελών του όταν χρειάσθηκαν 
υποστήριξη, αλλά και της Πο-
λιτείας που το προσκαλεί να 
διαβουλευθεί, να γνωμοδοτή-
σει ή να καταθέσει προτάσεις. 
Η πολύπλευρη δράση του ανα-
γνωρίζεται από τις Ευρωπαϊ-
κές δομές που το προσκαλούν 
να καταθέσει την εμπειρία του, 
τις προτάσεις του και τα απο-
τελέσματα από τις καλές πρα-
κτικές του, αναγνωρίζοντας το 
ως σύγχρονο Ευρωπαϊκό Επι-
μελητήριο, που ξεφεύγει από 
το σύνηθες ελληνικό πλαίσιο 
και παρά τα ανασταλτικά εμπό-
δια που υπάρχουν στην νομο-
θεσία και μειώνουν τις δυνατό-
τητες και την αυτοτέλεια του.  
Στον απολογισμό του έργου 
του Επιμελητηρίου Δράμας, 
δεν μπορούν να αναφερθούν 
όλα όσα υλοποιήθηκαν την πε-
ρίοδο 2012-2017, αλλά έγινε 
μια επιλογή των παρεμβάσεων, 
των ενεργειών, των δράσεων 
και των μεγάλων γεγονότων. 
Σίγουρα θα μπορούσαν να εί-
χαν γίνει και άλλα πράγματα 
υπό άλλες συνθήκες κανονικό-
τητας της χώρας. Ακράδαντα 
όμως πιστεύω ως Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας, ότι 
μπορούμε να πετύχουμε, όλοι 
όσοι πιστεύουμε στην καινο-
τομία, ακόμη περισσότερα την 
επόμενη περίοδο 2018-2021.  
Όσοι επιλέξαμε να προσφέ-
ρουμε μέσα από τον Επιμελη-
τηριακό θεσμό αξιοποιώντας 
την θέληση μας, τις δυνάμεις 
μας & τις δυνατότητες μας την 
δύσκολη αυτή περίοδο, είμαι 
σίγουρος ότι θα πετύχουμε 
τον στόχο μας. Με την νέα δι-
οίκηση που θα προκύψει από 
τις επερχόμενες εκλογές του 
2017, θα συνεχίσουμε με όρα-

Απολογισμός Επιμελητηρίου 2012-2017
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μα, σχέδιο και δύναμη το έργο 
μας και πάντα με αγάπη για 
τον τόπο μας, την μικρομεσαία 
επιχείρηση, τον επιχειρηματία, 
τον έμπορο, τον βιοτέχνη τον 
επαγγελματία. 
Θέλω όμως να ευχαριστήσω 
το Διοικητικό Συμβούλιο, τα 
στελέχη και το προσωπικό του 
Επιμελητηρίου μας, τον επι-
στημονικό συνεργάτη Αλκιβι-
άδη Παπαδημητρίου & την νο-
μική σύμβουλο κ. Φωτεινή Τα-
χυρίδου. Ευχαριστώ όμως τις 
χιλιάδες επιχειρήσεις που μας 
στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια. 
Σας ευχαριστώ και συνεχίζου-
με για τα επόμενα χρόνια όλοι 
μαζί. Ευχαριστώ επίσης όλους 
τους θεσμούς σε τοπικό, εθνι-
κό, ευρωπαϊκό & διεθνές επί-
πεδο, που συνεργασθήκαμε 
μαζί τους και θα συνεχίσουμε 
ακόμη πιο δυναμικά στο μέλ-
λον. Σας ευχαριστώ και συνε-
χίζουμε για τα επόμενα χρόνια 
όλοι μαζί.»

(Ο αναλυτικός απολογισμός 
έργου έχει αναρτηθεί στο por-
tal του Επιμελητηρίου Δράμας 

www.dramanet.gr)

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Ανακοινώθηκε 
το ψηφοδέλτιο του 

συνδυασμού ΕΠΙΧΕΙΡΩ

 Ένα ενιαίο και μοναδικό ψη-
φοδέλτιο με άξιους επιχειρη-
ματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, 
επαγγελματίες, μέλη του Επι-
μελητηρίου Δράμας.  

Οι άξονες  των προτεραιοτή-
των μας είναι  1. Η συνεχή 
αντιμετώπιση των καθημερι-
νών προβλημάτων των επι-
χειρήσεων μελών μας καθώς 
και η παροχή σύγχρονων και 
ουσιαστικών ανταποδοτικών  
υπηρεσιών προς αυτά 2. Η 
επένδυση στην καινοτομία και 
την  γνώση καθώς & η προ-
σέλκυση νέων και νεοφυών 
ομάδων στο Επιμελητήριο 
μας, μέσω της δομής καινο-
τομίας και επιτάχυνσης ιδεών 
που υλοποιούμε. 3. Η περαι-
τέρω προώθηση της εξωστρέ-
φειας και επιπλέον ανάπτυξη 
συνεργασιών & συμμετοχών 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό & διε-
θνές επίπεδο. 4. Η περαιτέρω 
βελτίωση των υποδομών του  
Επιμελητηρίου με στόχο το  
απόλυτα ψηφιακό επιμελητή-
ριο. 5. Η δια βίου μάθηση, η 
εκπαίδευση στην έξυπνη εξει-
δίκευση,  οι πιστοποιήσεις, η 
Β2Β υποστήριξη  των επιχει-

ρήσεων μελών μας, η προώ-
θηση συνεργειών επιχειρήσε-
ων, η ενίσχυση της νομικής 
και επιστημονικής υπηρεσίας 
προς τα μέλη μας, η συμβου-
λευτική προς τις επιχειρήσεις 
και η πρόληψη κινδύνων, η 
συνεχής μέτρηση γενικών & 
εξειδικευμένων δεικτών της 
τοπικής-περιφερειακής  οικο-
νομίας μας ως εργαλείο παρα-
κολούθησης και αποφάσεων 
ενεργειών, η επικαιροποίηση 
&  η εκπόνηση νέων κλαδικών 
μελετών 6. Οι άμεσες ενέρ-
γειες και πρωτοβουλίες προς 
πάσα κατεύθυνση για τον 
εκσυγχρονισμό της Επιμελητη-
ριακής νομοθεσίας σύμφωνα 
με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα & 

με σεβασμό στην διοικητική & 
οικονομική αυτοτέλεια τους.              
7 .Περαιτέρω αναβάθμιση των 
Cloud Υπηρεσιών προς τα 
μέλη μας. 8. Δημιουργία ειδι-
κού τμήματος αγροτοδιατρο-
φής και σύγχρονων επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων του 
αγροτικού τομέα.   ( Ο κάθε 
άξονας αναλύεται σε ένα 
σύνολο συγκεκριμένων δρά-
σεων που σε συνδυασμό με 
όσα ήδη εφαρμόζονται, θα 
αποτελέσουν το πλαίσιο έρ-
γου για τα επόμενα χρόνια). 
Απευθύνουμε κάλεσμα σε 
όλους του επιχειρηματίες μέλη 
μας που έχουν δικαίωμα ψή-
φου, να προσέλθουν μαζικά 
στις εκλογές το Σάββατο 9 
Δεκεμβρίου 2017  ψηφίζο-
ντας την νέα διοίκηση του 
φορέα μας.  

Στέφανος Γεωργιάδης

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΕΠΙΧΕΙΡΩ»
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ : Γεωργιάδης 
Στέφανος του Αθανασίου 

Τμήμα Εξαγωγικό 
1. Λαζόγλου Φωτεινή του 
Θωμά  
2. Σταυρόπουλος Ευστράτιος 
του Δημητρίου 
3. Τομπουλίδης Ευστάθιος του 
Στρατόνικου 

Τμήμα Εμπορικό  
1. Γκαγκάνης Χρήστος του 
Νικολάου 
2. Καρυπίδης Παναγιώτης του 
Αλέξανδρου 
3. Κεσκίνογλου Ιωάννης του 
Κυριάκου 
4. Κύρτσης Γεώργιος του Μι-
χαήλ 
5. Μουρατίδης Στέφανος του 
Σάββα 
6. Πολυτάρχης Βασίλειος του 
Χρήστου 
7. Σαββαίδης Μιχαήλ του Αθα-
νασίου 

Τμήμα Μεταποίησης 
1. Αργυρίου Γρηγόριος του 
Αποστόλου 
2. Δουκινάρη Μαρία του Κων-
σταντίνου 
3. Δρουγούτης Μιχαήλ του 
Θεοφάνη 
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4. Ελματζόγλου Ιωάννης του 
Ιωσήφ 
5. Ηλιάδου Κυριακή του Νικο-
λάου 
6. Καμπουρίδης Γαβριήλ του 
Παύλου 
7. Καραχριστιανίδης Καλλίνι-
κος του Νικολάου 
8. Μουρμούρης Όθων του 
Αθανασίου 
9. Ναζάρογλου Λάμπρος του 
Ευάγγελλου 
10. Παπαδόπουλος Παρασκευ-
άς του Μιχαήλ  
11. Πετρίδης Θεόδωρος του 
Χρήστου 
12. Στάικος Αντώνιος του Νι-
κολάου 
13. Τεκτονίδου Αναστασία του 

Λεωνίδα 
Τμήμα Υπηρεσιών 
1. Αθανασλέρη Στυλιανή του 
Γεωργίου 
2. Βραδέλη Μαρία του Νικο-
λάου 
3. Δερές Χριστόφορος του Ιω-
ακείμ 
4. Ευθυμιάδης Κοσμάς (Μά-
κης) του Παναγιώτη 
5. Ηλιάδης Ηλίας του Μιχαήλ 
6. Κατρανίτσα Θεοδώρα του 
Αγγέλου 
7. Μπαντής Ιωάννης του Κων-
σταντίνου 
8. Ρεπάκης Αθανάσιος του 
Λαζάρου 
9. Σαμαράς Ελευθέριος του 
Αθανασίου
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙ ΑΚΩΝ  ΠΡΟΪΟΝ ΤΩΝ  

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

  Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  π α ρ αγγ ε λ ιώ ν  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  www. d i r e c t mar k e t . g r  

  Π α ρ αγγε λ ιο λ ηψ ί α  2 4  ώ ρε ς  τ ην  ημ έ ρ α  

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

  Απο σ το λέ ς  κ α ι  μ ε  μ ε τ α φο ρ ι κή  

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

  Λε ι το υ ρ γ ι κό τη τ α  & Ε υ κο λ ί α  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  ε ι δ ικών  π ρ ο σφο ρών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  συν δ υ ασμ ο ύ  π ρο ϊό ν των  

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

 Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων 
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης. 

 

 Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την 
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την 
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων 
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται α-
πευθείας στον αγοραστή. 

 

 Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατό-
τητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη με-
ταφορική εταιρία. 

 

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής  
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.  

Πληροφορίες 

   

Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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