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Σελίδα 4

Το Επιμελητήριο Δράμας 
διοργανώνει εκδήλωση 

παρουσίασης Απολογισμού 
του έργου του της περιόδου 
2012-2017 και απευθύνει 
ανοιχτή πρόσκληση προς 
όλα τα μέλη του να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθή-
σουν την εκδήλωση. 
Στην εκδήλωση θα παρουσι-
αστούν συνοπτικά οι κυριό-
τερες ενέργειες, δράσεις, πα-
ρεμβάσεις, και πρωτοβουλίες 
της διοίκησης του Επιμελη-
τηρίου Δράμας. 
Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί τη Δευτέρα 
20 Νοεμβρίου 2017 
και ώρα 18:30 στο 
Συνεδριακό Κέντρο
του Επιμελητηρίου Δράμας.

Ο πρόεδρος
Στέφανος Γεωργιάδης

Εκδήλωση Παρουσίασης 
Απολογισμού Έργου 

Επιμελητηρίου Δράμας
 περιόδου 2012-2017

Πραγματοποιήθηκε 
η Γενική Συνέλευση 

και το συνέδριο
 του Συνδέσμου
 Ευρωπαϊκών 

Συνοριακών Περιοχών 
(AEBR)

 στο οποίο συμμετείχε 
το Επιμελητήριο Δράμας Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης   

και Πρόεδρος της Ευρωπεριοχής ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ,  
συμμετείχε στην συνεδρίαση, ως ένας από τους βασικούς ομιλητές 

για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής

Εντός 
των επόμενων

 μηνών αναμένεται 
η πρώτη πρόσκληση 

του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD 
LEADER Ν. Δράμας

«Ενίσχυση της 
αυτοαπασχόλησης 

πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης» 

(Β’ Κύκλος)
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

Με επιστολή του που κοινοποίησε προς όλους τους 
προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας ο πρόεδρος 

του επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης αναφε-
ρόμενος στο σχέδιο νόμου για την Επιμελητηριακή νομο-
θεσία τονίζει για μια φορά ακόμα την ανάγκη να κάνει η 
κυβέρνηση αποδεκτές τις προτάσεις των Επιμελητηρίων 
και να αποσύρει συγκεκριμένες διατάξεις που υποβαθμί-
ζουν τον ρόλο τους στις τοπικές κοινωνίες. 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής του προέδρου του 
Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανου Γεωργιάδη έχει ως 
εξής: 

Προς
Προέδρους Επιμελητηρίων της Χώρας

Αξιότιμοι Συνάδελφοι Πρόεδροι,

όπως γνωρίζετε κατατέθηκε από τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία και την Κυβέρνηση προς συζήτηση στη Βουλή, σχέδιο 
νόμου με τίτλο «Άσκηση Υπαιθρίων Εμπορικών Δραστηρι-
οτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας 
και άλλες διατάξεις» το οποίο ρυθμίζει τη «λειτουργία» 
των Επιμελητηρίων.
Δυστυχώς και παρά τις διαβεβαιώσεις το συγκεκριμένο 
σχέδιο νόμου, μέσα από διατάξεις που είναι σε αντίθεση 
των προτάσεων μας, καταργεί την αυτοτέλεια των Επι-
μελητηρίων και υποβαθμίζει το ρόλο τους στις τοπικές 
κοινωνίες και όχι μόνο. Είναι μακράν σε απόσταση από 
τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Επιμελητήρια, ενώ ταυτόχρονα 

βάζει εμπόδια στην παραγωγή 
έργου.
Δυστυχώς, οι προτάσεις που 
έγκαιρα καταθέσαμε κατά τη 
δημόσια διαβούλευση και οι 
παρατηρήσεις των Επιμελητη-
ρίων και της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων δεν έγιναν 
σεβαστές από την Κυβέρνηση, παρά τις
διαβεβαιώσεις που λάβαμε στην τελευταία Έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση των Επιμελητηρίων στην Θεσσαλονίκη.
Για ακόμη μια φορά επισημάναμε ότι τα Επιμελητήρια δεν 
επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του κράτους, δεν είναι 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης, αλλά αντιθέτως προσφέρουν 
υπηρεσίες δημοσίου τομέα στον ιδιωτικό τομέα με χρήμα-
τα των επιχειρήσεων. Είναι επίσης τραγικό να υπάρχουν 
διατάξεις που στην φιλοσοφία τους συγχέουν τα Επιμελη-
τήρια με συνδικαλιστικές οργανώσεις .
Καλούμε για ακόμη μια φορά τον Υπουργό και την κυβέρ-
νηση να αποδεχθούν τις προτάσεις της Επιμελητηριακής 
κοινότητας και να απαντήσουν με απόσυρση των επίμα-
χων διατάξεων, αν πραγματικά θέλουν σύγχρονα Ευρω-
παϊκά Επιμελητήρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
της ανάπτυξης.

Για το Επιμελητήριο Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος

 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τα Επιμελητήρια 
δεν έγιναν σεβαστές από την κυβέρνηση 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας ζητά από την κυβέρνηση να αποσύρει διατάξεις  
του σχεδίου νόμου που υποβαθμίζουν τον ρόλο των Επιμελητηρίων
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Μια νέα δομή που θα ανα-
λαμβάνει τη διεκπεραίωση 
των επιχειρηματικών θε-
μάτων με τη διοίκηση, θα 
συσταθεί εντός των επιμε-
λητηρίων. Ποιες υποθέσεις 
θα αναλαμβάνουν. Πώς 
θα συσταθούν και πού θα 
εδρεύουν. Πώς θα ορισθεί η 
λειτουργία τους.

Αποστολή των Κέντρων 
αυτών είναι η παροχή διοι-
κητικών πληροφοριών και 
η υποστήριξη των εταιρει-
ών κάθε νομικής μορφής, 
καθώς και των ατομικών 
επιχειρήσεων, στη διεκπε-
ραίωση διαδικασιών δημο-
σίου δικαίου, από την υπο-
βολή της αίτησης μέχρι την 
έκδοση της τελικής πράξης. 
Δηλαδή, πριν απευθυνθεί 
ένας επιχειρηματίας σε 
οποιαδήποτε υπηρεσία του 
δημοσίου, ή ακόμα και στην 
Υπηρεσία μιας Στάσης ή την 
Υπηρεσία ΓΕΜΗ, εντός ενός 
επιμελητηρίου θα υπάρχει 
ειδική δομή που θα υπο-
δέχεται τον επιχειρηματία, 
προκειμένου να τον κατευ-
θύνει ή να αναλάβει την 
υπόθεσή του.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, 
τα ΚΥΕΠΙΧ θα ασκούν τις 
εξής αρμοδιότητες:

α. Ενημερώνει και πληρο-
φορεί τις επιχειρήσεις για 
τις ενέργειες που απαιτού-
νται για τη διεκπεραίωση 
διοικητικών υποθέσεων,

β. Παραλαμβάνει αιτή-
σεις επιχειρήσεων για τη 
διεκπεραίωση υποθέσεών 
τους από τις υπηρεσίες του 
Δημοσίου, τα στοιχεία των 
οποίων καταχωρίζει σε ει-
δικό πρωτόκολλο. Διαθέτει 

για διευκόλυνσή τους έντυ-
πα αιτήσεων κατά την παρ. 
3 του άρθρου 3 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 
2690/1999, Α' 45),

γ. Ελέγχει την πληρότητα 
των αιτήσεων των επιχει-
ρήσεων και, αν για τη δι-
εκπεραίωση της υπόθεσης 
απαιτούνται δικαιολογητικά 
που δεν υποβάλλονται μαζί 
με την αίτηση, το ΚΥΕΠΙΧ 
τα αναζητά και τα παρα-
λαμβάνει με οποιονδήποτε 
πρόσφορο τρόπο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, μετά 
από σχετική εξουσιοδότηση 
των επιχειρήσεων,

δ. Διαβιβάζει πλήρεις τους 
φακέλους των υποθέσεων 
των επιχειρήσεων στην 
αρμόδια για τη διεκπεραί-
ωσή τους υπηρεσία, με 
οποιονδήποτε πρόσφορο 
τρόπο. Το τελικό έγγραφο 
αποστέλλεται από την αρ-
μόδια υπηρεσία και πάλι 
στο ΚΥΕΠΙΧ όπου είχε υπο-
βληθεί η αρχική αίτηση, 
από το οποίο το παραλαμ-
βάνει εξουσιοδοτημένος εκ-
πρόσωπος της επιχείρησης 
ή αποστέλλεται στην επιχεί-
ρηση από το ΚΥΕΠΙΧ στη δι-
εύθυνση που έχει δηλωθεί 
με συστημένη επιστολή και 

με αντικαταβολή.

ε. Διεκπεραιώνει τις δια-
δικασίες των άρθρων 6 και 
8 του ν. 4442/2016 (Α' 230) 
για την άσκηση μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων.

Για την άσκηση αυτής της 
αρμοδιότητας, το ΚΥΕ-
ΠΙΧ πιστοποιείται από τη 
Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας, μετά από αξιολό-
γηση της συνδρομής των 
εφαρμόσιμων απαιτήσεων 
του σχετικού προτύπου από 
το Εθνικό Σύστημα Διαπί-
στευσης και απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Βιομη-
χανίας.

Σημειώνεται ότι δεν μπορεί 
να μετάσχει στις συνεδρι-
άσεις του αρμόδιου οργά-
νου χορήγησης έγκρισης ή 
ελέγχου δραστηριότητας, η 
οποία υπάγεται στη διαδι-
κασία της γνωστοποίησης, 
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει 
υλικό ή ηθικό συμφέρον 
από την άσκηση της δρα-
στηριότητας ή είναι συγ-
γενής εξ αίματος ή εξ αγ-
χιστείας, έως τον δεύτερο 
βαθμό, με άλλο πρόσωπο 
που έχει τέτοιο συμφέρον.

Πώς θα συσταθούν

Τα ΚΥΕΠΙΧ συστήνονται με 
απόφαση του υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
μετά από γνώμη της Κε-
ντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων (ΚΕΕ) και του οικείου 
επιμελητηρίου. Τα ΚΥΕΠΙΧ 
θα λειτουργούν εντός των 
επιμελητηρίων ή σε πα-
ραρτήματα αυτών. Από 
την έκδοση της απόφασης, 
στην οποία ορίζεται και η 
χωρική αρμοδιότητα, αλλά 
και ο κανονισμός λειτουρ-
γίας τους, τα ΚΥΕΠΙΧ θα 
πρέπει να συσταθούν εντός 
60 ημερών.

Επίσης, με απόφαση των 
υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και του 
κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, μετά από γνώμη 
της ΚΕΕ η οποία κοινοποι-
είται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας 60 ημερών, 
ορίζονται οι κατηγορίες 
υποθέσεων που διεκπεραι-
ώνονται από τα ΚΥΕΠΙΧ και 
εξειδικεύεται η διαδικασία 
διεκπεραίωσής τους. Μετά 
την παρέλευση της ανωτέ-
ρω προθεσμίας, η απόφα-
ση εκδίδεται χωρίς γνώμη 
της ΚΕΕ και του οικείου 
επιμελητηρίου.

Τέλος, με προεδρικό διά-
ταγμα, που εκδίδεται με 
πρόταση του υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
ρυθμίζεται αναλυτικά η δι-
αδικασία πιστοποίησης και 
λειτουργίας των ΚΥΕΠΙΧ για 
τη διεκπεραίωση των διαδι-
κασιών έγκρισης και γνω-
στοποίησης μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων.

Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων 
συστήνονται στα Επιμελητήρια
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Πραγματοποιήθηκε από 
25-29 Οκτωβρίου 2017 
στο Badajoz της Ισπα-

νίας, η Γενική Συνέλευση 

και το συνέδριο του Συνδέ-
σμου Ευρωπαϊκών Συνορι-
ακών Περιοχών (AEBR) στο 
οποίο συμμετείχε το Επιμε-
λητήριο Δράμας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης  και Πρόεδρος 
της Ευρωπεριοχής ΝΕΣΤΟΣ-
ΜΕΣΤΑ,  συμμετείχε στην 
συνεδρίαση, ως ένας από 
τους βασικούς ομιλητές για 
τις πολιτικές της Ευρωπαϊ-
κής Συνοχής και ειδικότερα 
στις συνοριακές περιοχές. 
Στην ομιλία του παρουσίασε 
τον προβληματισμό για την 
κατάσταση που επικρατεί 
στην ΕΕ με αποτελέσματα 
που θίγουν την ευρωπαϊκή 
συνοχή. Παρουσίασε την 

πρόταση για εφαρμογή κα-
λών πρακτικών στις συνο-
ριακές περιοχές, όπως αυτή 
του Επιμελητηρίου Δράμας 

που αφορά την καινοτο-
μία και συγκεκριμένα των 
επιταχυντή ιδεών με στόχο 

την νεοφυή επιχειρηματι-
κότητα. Ζήτησε επίσης από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής 
Περιφερειών κ. Karl Heinz 

Lamberz και την κυρία Nat-
alie Veschelde υπεύθυνη 
του INTERREG στη ΓΔ Περι-

φερειακής και Αστικής Ανά-
πτυξης, να υιοθετήσουν την 
πρόταση του Επιμελητηρίου 
Δράμας, ως πιλότο για τις 
συνοριακές περιοχές της Ευ-
ρώπης και να την εντάξουν 
σε ένα από τα 10 ευρωπαϊκά 
προγράμματα –πρωτοβουλί-
ες που ετοιμάζονται. 
Επιπρόσθετα το Επιμελητή-
ριο Δράμας και ο Πρόεδρος 
ως μέλος της εκτελεστικής 
επιτροπής του Συνδέσμου, 
καθορίσθηκε να συμμετέχει 
και ως μέλος της Task Force  
για τα σύνορα.
Στην συνεδρίαση επίσης της 
Task Force, καθορίσθηκε το 
πρώτο φόρουμ των νέων 
από τις συνοριακές περιο-
χές της Ευρώπης, με θέμα 
την καινοτομία και την επι-
τάχυνση ιδεών, να πραγμα-
τοποιηθεί στην Δράμα τον 
Ιούνιο του 2018 και αυτό 
αποτελεί τεράστια επιτυχία 
και αναγνώριση των προ-
σπαθειών του Επιμελητηρί-
ου Δράμας σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. 
     
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

 Επιμελητήριο Δράμας 

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση 
και το συνέδριο του Συνδέσμου

 Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (AEBR)
 στο οποίο συμμετείχε το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης   
και Πρόεδρος της Ευρωπεριοχής ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ,  

συμμετείχε στην συνεδρίαση, ως ένας από τους βασικούς ομιλητές 
για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής
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Τρεις αλλαγές στη 
χορήγηση ασφαλιστικής 
ενημερότητας προβλέπει  
εγκύκλιος  που υπέγραψε 
ο υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιος Πετρόπουλος. 
 
Η εγκύκλιος, λαμβάνοντας 
υπόψη το νέο πλαίσιο 
καταβολής των εισφορών 
σε μηνιαία βάση, τη 
διαδικασία εκκαθάρισης 
των εισφορών με βάση 
τα εισοδήματα του 2016 
καθώς και την επικείμενη 
εφαρμογή της έκδοσης 
ενιαίας ενημερότητας από 
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ: 
 

Τι αλλάζει στη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

1. Προβλέπει τη χορήγηση 
βεβαίωσης 6μηνης (αντί 
μηνιαίας) διάρκειας σε 
φυσικά πρόσωπα που είναι 
μη μισθωτοί ασφαλισμένοι,  
εφόσον έχουν καταβληθεί 
οι αναλογούσες 
ασφαλιστικές εισφορές για 
όλο το χρονικό διάστημα 
που προηγείται της 
χορήγησης της βεβαίωσης.  
 
2. Ειδικά για το διάστημα 
από 1-1-2017 και μέχρι 

την εκκαθάριση των 
ασφαλιστικών εισφορών 
βάσει των εισοδημάτων 
του 2016, ο ασφαλισμένος 
θεωρείται ενήμερος 
εφόσον έχει καταβάλει, 
κατ’ ελάχιστον, το ποσό 
που αντιστοιχεί στην κατά 
περίπτωση κατώτατη 
μηνιαία βάση υπολογισμού 
των ασφαλιστικών 
εισφορών για όλους τους 
μήνες που προηγούνται της 
χορήγησης της βεβαίωσης.  

 
3. Για τους  μη μισθωτούς 
ασφαλισμένους που 
κατά το έτος 2017 
απασχολούνται παράλληλα 
και ως μισθωτοί, θα 
λαμβάνουν βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας 
για την μη μισθωτή τους 
δραστηριότητα, εφόσον 
δεν βαρύνονται με οφειλές 
προηγούμενων ετών, 
χωρίς τον έλεγχο της 
καταβολής της ελάχιστης, 
κατά περίπτωση, εισφοράς,  
δεδομένου ότι καταβάλουν 
ήδη την ελάχιστη 
ασφαλιστική εισφορά από 
την μισθωτή απασχόληση. 

http://www.eea.gr

Το Επιμελητήριο Δράμας  
ενημερώνει τους ενδιαφε-
ρόμενους ότι από το Γρα-
φείο Πληροφόρησης EYΔ 
ΕΠΑνΕΚ ανακοινώθηκε η 
Έναρξη 3ης περιόδου υπο-
βολής για τη δράση «Ενί-
σχυση της αυτοαπασχό-
λησης πτυχιούχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 
Κύκλος). 

Η ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

Ενημερώνουμε τους ενδια-
φερόμενους για την έναρξη 
της 3ης περιόδου υποβολής 
για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ 
«Ενίσχυση της αυτοαπασχό-
λησης πτυχιούχων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 
Κύκλος), στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Καταληκτική ημερομηνία 
για υποβολές προτάσεων: 
13.12.2017 

Υπενθυμίζουμε ότι η δράση 
στοχεύει  στην ενίσχυση των 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που επιθυμούν 
να ασκήσουν επαγγελματική 
δραστηριότητα συναφή με το 
επιστημονικό τους αντικείμε-
νο. Το ύψος χρηματοδότησης 
των επενδυτικών σχεδίων 
μπορεί να φτάσει τις 50.000 € 
και καλύπτεται το 100%  της 
αξίας των δαπανών. 
Οι υποβολές γίνονται μόνο 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσε-
λίδας www.ependyseis.gr 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να ξεκινήσουν, να επεξεργα-
στούν και να οριστικοποιή-
σουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή 
να επεξεργαστούν αυτό που 
είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν 
οριστικοποιήσει στις προη-
γούμενες περιόδους υποβο-
λών.
Για κάθε πρόσθετη πληροφο-
ρία σχετικά με τη δράση μπο-
ρείτε να απευθυνθείτε ή να 

ανατρέξετε:  
στο Γραφείο Πληροφόρησης 
κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, 
Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή 
από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 
µµ)
στο 801 11 36 300 (από στα-
θερό, με αστική χρέωση) από 
τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ
στην ιστοσελίδα http://
www.antagonistikotita.gr/
ptyxioyxoi 
στην ιστοσελίδα www.espa.gr
στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
στα κοινωνικά τυα: Facebook
, Twitter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινω-
νείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (http://
www.efepae.gr)  και τους 
κατά τόπους Εταίρους του. 
Παρακαλούμε για την περαι-
τέρω προώθηση της σχετικής  
πληροφόρησης για την ανοι-
κτή περίοδο υποβολής, σε τυ-
χόν φορείς, μέλη και  λοιπούς 
αποδέκτες του πεδίου ενημέ-
ρωσής σας.

Με εκτίμηση,
 
Γραφείο Πληροφόρησης 
EYΔ ΕΠΑνΕΚ
 
Υπουργείο Οικονομίας & 
Ανάπτυξης
Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & 
ΤΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα & Καινο-
τομία» (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
 
Μεσογείων 56, 115 27 Αθή-
να
T - 801 11 36 300
www.antagonistikotita.gr
infoepan@mou.gr

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

«Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος)
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκαν οι εργασίες της 49ης 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποι-
ήθηκε στις 4 & 5 Νοεμβρίου 
2017. Μέσα σε ένα συγκινη-
σιακό κλίμα η Γενική Συνομο-
σπονδία τίμησε εκπροσώπους 
της που αφιέρωσαν τα περισ-
σότερα χρόνια της ζωής τους 
για να περιφρουρήσουν τα δι-
καιώματα των μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων, εξασφα-
λίζοντας ένα καλύτερο μέλ-
λον. Στις δύο ημέρες του Συ-
νεδρίου το παρών έδωσαν 220 
εκπρόσωποι, οι οποίοι στις 
ομιλίες τους αναφέρθηκαν στα 
μεγάλα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει ο κάθε κλάδος. 
Η Γενική Συνέλευση της ΓΣΕ-
ΒΕΕ, στο Ψήφισμά της, εκτι-
μώντας ότι στο υφιστάμενο 
πλαίσιο διαμόρφωσης όρων 
μιας εύθραυστης ανάκαμψης 
για την οικονομία, σε μια φάση 
κατά την οποία το μερίδιο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
συμπιέζεται από πολιτικές 
υπερφορολόγησης και υπερ-
χρέωσης, και έχοντας διαγνώ-
σει ότι οι σχεδιαζόμενες πολι-
τικές δεν θέτουν ως προτεραι-
ότητα τη βελτίωση της θέσης 
των μικρών επιχειρήσεων, 
των αυτοαπασχολούμενων, 
εμπόρων, επαγγελματιών και 
βιοτεχνών, δηλώνει ότι παρα-
μένει σταθερά προσηλωμένη 
στη διεκδίκηση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων  της μικρής επι-
χείρησης που σχετίζονται με 
την πρόσβαση στη χρηματοδό-
τηση, το υψηλό γραφειοκρατι-
κό κόστος, τη φορολογική δι-
καιοσύνη, την ελάφρυνση του 
ιδιωτικού χρέους.
Καθώς είναι καθολικά αποδε-
κτό ότι οι μικρές επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα συμβάλλουν κα-

θοριστικά στην απασχόληση, 
την κοινωνική συνοχή και την 
προστιθέμενη αξία, η ΓΣΕΒΕΕ 
διακηρύττει σήμερα πιο έντο-
να από ποτέ ότι θα συνεχίσει 
να διεκδικεί πολιτικές οι οποί-
ες θα στοχεύουν:
-         Στη θεσμοθέτηση ακα-
τάσχετου επιχειρηματικού λο-
γαριασμού
-         Στην ενίσχυση θεσμικού 
πλαισίου για την πλήρη προ-
στασία της α’ κατοικίας και 
της επαγγελματικής στέγης 
για τους επαγγελματίες και 
τους εγγυητές 
-         Στη δημιουργία ευνοϊκό-
τερου πλαισίου για την αναδι-
άρθρωση των κόκκινων δανεί-
ων και χρεών των ΜμΕ
-         Στην άμεση ενεργοποί-
ηση του επιδόματος ανεργίας 
για επαγγελματίες, βιοτέχνες, 
εμπόρους χωρίς προαπαιτού-
μενα
-         Στην άμεση θεσμοθέτη-
ση μιας πάγιας ρύθμισης 120 
δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς εφορία, δήμους 
και ασφαλιστικά ταμεία
-         Στο πάγωμα και μετα-

τροπή των οφειλών στον ΕΦΚΑ 
/ ΟΑΕΕ σε ασφαλιστικό χρόνο
-         Στη φορολόγηση μικρών 
επαγγελματιών, βιοτεχνών, 
εμπόρων με την κλίμακα των 
μισθωτών
-         Στην καθιέρωση ειδικών 
εργαλείων για τη χρηματοδό-
τηση επενδυτικών αναγκών 
της μικρής επχιειρηματικότη-
τας
-         Στη διατήρηση και επα-
ναφορά των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ σε όλα τα νη-
σιά της χώρας, δεδομένης της 
ανάγκης ενίσχυσης της του-
ριστικής ανταγωνιστικότητας 
και των τοπικών κοινωνιών, 
καθώς και της προάσπισης 
των εθνικών συμφερόντων
-         Στη βελτίωση της συμμε-
τοχής στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και αναβάθμιση 
του κοινωνικού διαλόγου, ζή-
τημα το οποίο άπτεται της δη-
μοκρατίας και της κοινωνικής 
συμμετοχής
Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καβ-
βαθάς εξέφρασε την έντονη 
ανησυχία του για το παρόν και 
το μέλλον των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα επε-
σήμανε  πόσο εύθραυστη είναι 
η ανάκαμψη της οικονομίας 
και πόσο αβέβαιη είναι η θέση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων το επόμενο διάστημα. Δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί στις 
προκλήσεις που θα κληθούν 
να αντιμετωπίσουν οι μικρές 
επιχειρήσεις και παρέθεσε μια 
σειρά από ρεαλιστικές προτά-
σεις που πρέπει να υιοθετή-
σουν, ενώ υπήρξε ιδιαίτερα 
αιχμηρός ως προς την «αστά-
θεια» των πολιτικών απέναντι 
στις ΜμΕ και την απουσία ενός 
ολοκληρωμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού.
Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος 
της ΓΣΕΒΕΕ ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ότι «μόνο ένας αφελής 
παρατηρητής θα πίστευε πως 
η βελτίωση κάποιων δεικτών 
αποτελεί σημάδι ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας. Η 
κρίση και κατά μείζονα λόγο, 
η επιβληθείσα πολιτική της 
εσωτερική υποτίμησης, δεν 
είναι φυσικό φαινόμενο όπως 
η θεομηνία. Αντίθετα, είναι 
φαινόμενο κοινωνικό και για 
το λόγο αυτό, τόσο οι αιτίες 
του όσο και οι συνέπειές του, 
κρύβουν πίσω του συγκεκρι-
μένα κοινωνικά συμφέροντα». 
Αναφερόμενος στα  μέλη της 
ΓΣΕΒΕΕ επισήμανε ότι «στη 
νέα συγκυρία που ξεδιπλώνε-
ται μπροστά μας, δεν έχουμε 
μόνο να παλέψουμε με αντι-
λήψεις και πρακτικές που δι-
απνέονται από το δόγμα της 
ευθανασίας των ΜμΕ. Έχουμε, 
και αυτό είναι το πιο κρίσιμο, 
να παλέψουμε και τις κατε-
στημένες δικές μας νοοτροπί-
ες και πρακτικές. Έχουμε, με 
άλλα λόγια, να παλέψουμε και 
ενάντια στον κακό και αποστε-
ωμένο μας εαυτό».

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 49ης  
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΓΣΕΒΕΕ
Επιτακτική η ανάγκη για την επιχειρηματικότητα  

να υιοθετήσει τις προτάσεις της

 Πάγια θέση της  ΓΣΕΒΕΕ η θεσμοθέτηση 
ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού
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Λίγα λόγια
 για το Τοπικό Πρόγραμμα

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 
LEADER Ν. Δράμας θα υλοποιη-
θεί στο Νομό Δράμας μέχρι και 
το 2023. Αποτελεί τη συνέχεια 
των επιτυχημένων Τοπικών Προ-
γραμμάτων LEADER II, LEADER+ 
και Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) 
του ΠΑΑ 2007-2013 που υλοποιή-
θηκαν στο Νομό Δράμας από το 
1996 μέχρι και σήμερα με Ομάδα 
Τοπικής Δράσης (δηλαδή φορέα 
υλοποίησης) την Αναπτυξιακή 
Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. 
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 
LEADER Ν. Δράμας αφορά επεν-
δύσεις ιδιωτικού και δημόσιου 
χαρακτήρα σε όλους σχεδόν τους 
τομείς της τοπικής οικονομίας. 
Κατά βάση εξαιρούνται το λιανι-
κό εμπόριο και ο αμιγώς πρωτο-
γενής τομέας (π.χ. εγκατάσταση 
καλλιεργειών). Δίνει έμφαση στη 
διαφοροποίηση της τοπικής οικο-
νομίας (ενίσχυση της καθετοποί-
ησης, υποβοήθηση και μεταποίη-
ση αγροτικής και κτηνοτροφικής 
παραγωγής, κλπ.), στην ενίσχυ-
ση του Τριτογενούς Τομέα (υπη-
ρεσίες, τουρισμός, κλπ.) και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της υπαίθρου μέσω της 
δημιουργίας δημόσιων υποδο-
μών.
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 
LEADER Ν. Δράμας αφορά επίσης 
συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών ή/
και φορέων σε τοπικό επίπεδο 
(π.χ. clusters) άλλα και συνεργα-
σίες διατοπικού και διακρατικού 
χαρακτήρα που ενισχύουν την 
εξωστρέφεια της περιοχής και 
προωθούν την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστι-
κά του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD LEADER Ν. Δράμας (αλλά 
και όλων των προηγούμενων 
προγραμμάτων LEADER) είναι 
ότι αποτελεί προϊόν ευρείας και 
ανοιχτής διαβούλευσης με τους 
τοπικούς φορείς και τους εν γένει 
εκπροσώπους του τοπικού κοι-
νωνικοοικονομικού συστήματος. 
Υπό αυτήν την έννοια, χαρακτη-
ρίζεται ως πρόγραμμα Τοπικής 
Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπι-
κών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ).
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEAD-
ER Ν. Δράμας επιλέχθηκε προς 
χρηματοδότηση από το Μέτρο 
19 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατόπιν διαγωνιστι-
κής διαδικασίας που έλαβε χώρα 
το 2016 και στην οποία η Ανα-
πτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. πέτυχε 
την 8η θέση (από ένα πλήθος 48 
προτάσεων) από άποψη τεχνικής 
πληρότητας και αναπτυξιακής 
στόχευσης. Εντός των επόμενων 
μηνών, μετά την ολοκλήρωση του 
θεσμικού πλαισίου υλοποίησης 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, αναμένεται 
η πρώτη πρόσκληση του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD LEADER Ν. 
Δράμας προς τους ιδιώτες επεν-
δυτές και φορείς για την υποβολή 
επενδυτικών προτάσεων.

Περιοχή παρέμβασης
Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 
LEADER Ν. Δράμας θα εφαρμο-
στεί στο σύνολο των Δήμων του 
Νομού Δράμας, εκτός του αστι-
κού συγκροτήματος, δηλαδή της 
Δημοτικής Κοινότητας Δράμας. 
Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτι-
κής Κοινότητας Δράμας, μπορούν 
να υλοποιηθούν επενδύσεις στα 

Αμπελάκια, στη Νέα Σεβάστεια 
και στους Ταξιάρχες.

Θεματικές Κατευθύνσεις 
Το Τοπικό Πρόγραμμα διαρθρώ-
νεται γύρω από τις εξής Θεματι-
κές Κατευθύνσεις (ΘΚ), οι οποίες 
παρουσιάζονται παρακάτω κατά 
σειρά χρηματοδοτικής βαρύτητας 
σε ότι αφορά τον εκτιμώμενο συ-
νολικό τους προϋπολογισμό:
- Θεματική Κατεύθυνση 
03 - Διαφοροποίηση και ενδυνά-
μωση της τοπικής οικονομίας: 
Αφορά στη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας σε όλους σχεδόν 
ανεξαιρέτως τους κλάδους της 
τοπικής οικονομίας. 
- Θεματική Κατεύθυνση 
02 - Βελτίωση της ελκυστικότη-
τας της περιοχής παρέμβασης 
και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος: Αφορά στην στήριξη 
επενδύσεων στον τουριστικό το-
μέα αλλά κυρίως στην ενίσχυση 
της συνεργασίας στην περιοχή 
παρέμβασης με ιδιαίτερη έμφαση 
στην εξωστρέφεια μέσω του του-
ρισμού. 
- Θεματική Κατεύθυνση 
01 - Βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας της αλυσίδας αξίας του 
αγροδιατροφικού τομέα: Αφορά 
στη στήριξη της επιχειρηματικό-
τητας στον κλάδο της μεταποίη-
σης των αγροτικών προϊόντων.
- Θεματική Κατεύθυνση 
10 - Βελτίωση των συνθήκων 
διαβίωσης και ποιότητας ζωής: 
Αφορά στη βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης και ποιότητας 

ζωής των κατοίκων της περιοχής 
παρέμβασης. 
- Θεματική Κατεύθυν-
ση 11 - Ενίσχυση δράσεων και 
παρεμβάσεων για το περιβάλ-
λον και την κλιματική αλλαγή: 
Αφορά στη στήριξη δράσεων 
και ενεργειών που συμβάλλουν 
στην προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς από 
ιδιώτες ή / και φορείς ή / και 
συνεργατικά σχήματα. 

Πίνακας υποδράσεων Τοπικού 
Προγράμματος
Το Τοπικό Πρόγραμμα, πέραν 
των Θεματικών του Κατευθύνσε-
ων, κατηγοριοποιείται περαιτέρω 
ανάλογα με το χαρακτήρα των 
δράσεων και υποδράσεών του 
(δηλ. δημόσιου χαρακτήρα, ιδιω-
τικού χαρακτήρα ή συνεργασίας). 
Παρακάτω, παρουσιάζεται ανα-
λυτικά το ποσό που διατίθεται ως 
Δημόσια Δαπάνη ανά υποδράση 
καθώς και ο εκτιμώμενος Συνολι-
κός Προϋπολογισμός.

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η πρώτη πρόσκληση 
του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Δράμας

ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Έργα δημόσιου χαρακτήρα

01 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
19.2.5.1 - Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 75.000,00 75.000,00
19.2.5.2 - Βελτίωση διαχείρισης υδατικών πόρων και αποθήκευσης ύδατος (εγγειοβελτιωτικά 
έργα, ομβροδεξαμενές κλπ.) 

63.500,00 63.500,00

02 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος
19.2.4.3 - Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανά-
πλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμα-
κας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές 
κ.λπ.)

400.000,00 400.000,00

19.2.4.5 - Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με 
τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χω-
ριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηρι-
στικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)

250.000,00 250.000,00
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ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

10 - Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού

19.2.4.1 - Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικι-
σμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια 
κτίρια

500.000,00 500.000,00

19.2.4.2 - Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον 
αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (πχ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, 
κ.λπ.)

370.000,00 370.000,00

19.2.4.4 - Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων 90.000,00 90.000,00
11 - Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
19.2.6.1 - Πρόληψη, αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσι-
κές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

80.500,00 80.500,00

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα

01 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας αξίας του αγροδιατροφικού τομέα
19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

565.000,00 1.130.000,00

19.2.3.6 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγρο-
κτημάτων

100.000,00 200.000,00

02 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος
19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

500.000,00 909.090,91

03 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 20.000,00 20.000,00
19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 20.000,00 20.000,00
19.2.3.2 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 
αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγι-
κής

500.000,00 1.000.000,00

19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής

300.000,00 545.454,55

19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 
του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με 
σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

300.000,00 545.454,55

19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπο-
ρία δασικών προϊόντων

110.000,00 220.000,00

Έργα συνεργασίας
02 - Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής παρέμβασης και ενίσχυση του τουριστικού 
προϊόντος
19.2.7.1 - Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα) 165.000,00 330.000,00

19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας 
και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία του-
ριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

89.000,00 178.000,00

19.3.1 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Πάρκο Φιλίππων» 95.000,00 95.000,00
19.3.2 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Προβολή τουριστικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων 
με εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας και δημιουργία ψηφιακού πολυμεσικού οδηγού στην Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

25.000,00 25.000,00

19.3.5 - Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «ENERDECA - Enhancement οf European Rural Devel-
opment Capabilities»

80.000,00 80.000,00

19.3.6 - Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας «Δημιουργία τουριστικών μονοπατιών (Ελλάδα - Κροα-
τία - Σερβία)»

25.000,00 25.000,00

03 - Διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
19.3.3 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Ενώνοντας τους Δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων» 30.000,00 30.000,00

19.3.4 - Σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Ανάπτυξη συνεργατισμού» 40.000,00 40.000,00

11 - Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
19.2.7.4 - Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής κλίματος ή την 
προσαρμογή σε αυτή

82.000,00 164.000,00

Σύνολο 4.875.000,00 7.386.000,00

Ποσοστά επιδότησης

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Δρά-
μας προσφέρει ανταγωνιστικά ποσοστά επι-
δότησης και παραδοσιακά ταχείς ρυθμούς 
εκταμίευσης προς τους επενδυτές. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι το ποσοστό επιδότησης για τις 
επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης των 
αγροτικών προϊόντων είναι 50%. Στους τομείς 
της βιοτεχνίας, των υπηρεσιών και του τουρι-
σμού το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται από 

35% - 55% ανάλογα με το μέγεθος της επιχεί-
ρησης, σύμφωνα με τον Περιφερειακό χάρ-
τη ενισχύσεων (Κ 651/14). Ειδικά ποσοστά 
επιδότησης ισχύουν σε κάποιες εξαιρέσεις 
ιδιωτικών επενδύσεων ή συγκεκριμένων δρά-
σεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέ-
σουν την επενδυτική τους ιδέα στην Αναπτυξι-
ακή Δράμας Α.Ε. και να λάβουν εξειδικευμένη 
πληροφόρηση για το ποσοστό επιδότησής της 
από τα στελέχη της. 

Πληροφορίες  
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυ-
ξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εται-
ρεία Ο.Τ.Α.
Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 8, 66133, 
Δράμα. 
Τηλέφωνο: 2521047610. 
E-mail: aned@otenet.gr 
Website: www.aned.gr 



9

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  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 



10


