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Σελίδα 3

Μεγάλο το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών της ΔΕΘ 

για το περίπτερο
 του Επιμελητήριου Δράμας

Σύσκεψη εργασίας του Υπουργού 
Εργασίας με τους Προέδρους των 

Επιμελητηρίων της χώρας, της 
ΕΣΕΕ και της ΓΣΒΕΕ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
 Στέφανος Γεωργιάδης ζήτησε να γίνει αποδεκτή 

 η πρόταση των φορέων για πάγωμα των οφειλών 
 του ΟΑΕΕ και αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου 

 από τους οφειλέτες 

Aποκλεισμός του κλάδου  
της εξόρυξης μαρμάρων 

 από το νέο επενδυτικό νόμο

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας  
Στέφανος Γεωργιάδης ζητά την άμεση τροποποίηση  

του άρθρου 7 του επενδυτικού νόμου 4399/2016 
 από τον οποίο εξαιρούνται οι λατομικές δραστηριότητες

Με καινοτόμες προτάσεις συμμετέχει 
το Επιμελητήριο Δράμας στην πρόταση 

που κατέθεσε ο Δήμος Δράμας 
για το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

 Ανάπτυξης στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ
Δημιουργία Business Accelerator (επιταχυντή)  

και Business Incubator 
 (Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων) συνολικού  

προϋπολογισμού 645.000,00 €
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Γενική Συνέλευση 
και Συνέδριο

       του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών 

Συνοριακών Περιοχών 
για την πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Συνοχής

A.E.B.R.

Ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανος  Γεωργιάδης εξελέγη τακτικό μέλος 

της Εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 
Συνοριακών Περιοχών (AEBR)
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Ηχηρή ήταν 
η φετινή παρουσία του 
Επιμελητηρίου Δράμας 

στη 81η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης,  

η οποία 
πραγματοποιήθηκε 
10-18 Σεπτεμβρίου 

2016
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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

Σε μία κατά γενική ομολογία 
επιτυχημένη διοργάνωση τόσο 
από πλευράς συμμετοχών όσο 
και σε όρους επισκεψιμότητας 
της έκθεσης, καθώς όλες τις 
ημέρες το περίπτερό μας κατα-
κλύζονταν από κόσμο.
Το Επιμελητήριό μας συμμετείχε 
μαζί με την Κεντρική Ένωση Επι-
μελητηρίων Ελλάδας στη φετινή 
έκθεση με δικό του περίπτερο 
με στόχο την προώθηση και 
προβολή των τοπικά παραγό-
μενων προϊόντων δίνοντας τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις - 
μέλη του Επιμελητηρίου μας να 
συμμετέχουν δωρεάν με τα προ-
ϊόντα τους εντός του περιπτέρου 
μας.
Στο περίπτερο του Επιμελητηρί-
ου Δράμας συμμετείχαν Δραμινά 
Οινοποιία με τα κρασιά τους, 
το αλάτι ΓΛΑΡΟΣ, η χαρτοποιία 
ΑNIL, ο ΑΣΟΠ με το χυμό ρο-
διού, η Δραμινή μπύρα Johnnies 
beer καθώς και ο Γυναικείος 
Αγροτικός Συνεταιρισμός.......

ΣΤΕΦΑΝΕ,
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟ ΕΣΥ !!!! 

Μεγάλο το ενδιαφέρον των επισκεπτών της ΔΕΘ 
για το περίπτερο του Επιμελητήριου Δράμας

Ηχηρή ήταν η φετινή παρουσία του Επιμελητηρίου Δράμας στη 81η Διεθνή  

Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε 10-18 Σεπτεμβρίου 2016
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Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016 
και ώρα 13.00, σύσκεψη εργασίας του Υπουργού Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, κ.  Γιώργου Κατρούγκαλου με τους Προέ-
δρους των Επιμελητηρίων της χώρας, της ΕΣΕΕ και 
της ΓΣΒΕΕ.

 Στη συνάντηση συμμετείχε η αναπληρώτρια υπουργός 
κ. Ράνια Αντωνοπούλου, ο υφυπουργός Εργασίας, κ.  
Τάσος Πετρόπουλος, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ  κ. Μαρία 
Καραμεσίνη και οι γενικοί γραμματείς των υπουργείων 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, 
με θέμα την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχει-
ρηματικότητας στο χώρο των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων.  Η σύσκεψη ήταν πολύωρη και εποικοδο-
μητική όπου οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων έθεσαν τα 
ερωτήματα, εξέφρασαν τις απόψεις και κατέθεσαν τις 
προτάσεις τους, προς τον Υπουργό και το επιτελείο του. 
Όπως δήλωσε ο Υπουργός και επίσης αναγνωρίζει , «οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τα τελευταία 
χρόνια δυσανάλογη μείωση των εσόδων τους λόγω των 
δυσβάσταχτων μέτρων των μνημονίων». 
Τα θέματα που τέθηκαν από τους Προέδρους των Επιμε-
λητηρίων αφορούσαν τις οφειλές στα ταμεία, το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών, το ύψος των προστίμων, 
την ευελιξία των προγραμμάτων επιδότησης εργαζομέ-
νων, την μαθητεία, την εκπαίδευση και κατάρτιση κα-
θώς και άλλα ζητήματα που αφορούν την γενικότερη 
οικονομική πολιτική.  

Στέφανος Γεωργιάδης:  Mονόδρομος
η οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος 
των οφειλών του ΟΑΕΕ
  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης  έθεσε μεταξύ άλλων στον  Υφυπουργό  
Τάσο Πετρόπουλο αρμόδιο για το θέμα του ΟΑΕΕ το 
κάτωθι ερώτημα:
«Αν ενστερνίζονται την πρόταση των φορέων για πάγω-
μα των οφειλών και αποποίηση του ασφαλιστικού χρό-
νου από τον οφειλέτη, ώστε να μπορέσει να καταβάλλει 

τουλάχιστον την τρέχουσα εισφορά όπως υπολογίζεται 
πλέον με τον νέο νόμο σε ποσοστό επί του καθαρού ει-
σοδήματος.»   Όπως επεσήμανε ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας είναι μονόδρομος πλέον η οριστική 
αντιμετώπιση του ζητήματος, διότι ο αριθμός των οφει-
λετών και το ύψος των οφειλών έχει ξεφύγει και οδηγεί 
το ταμείο σε κατάρρευση. 
Ο κ. Πετρόπουλος απάντησε ότι μέχρι τον Δεκέμβριο 
θα υπάρξει αναγκαστικά λύση, διότι τα δεδομένα από 
1/1/2017 αλλάζουν όσον αφορά το ασφαλιστικό σύστη-
μα. (Ενοποίηση ταμείων, έλλειψη κρατικής χρηματοδό-
τησης, κοινός μηχανισμός είσπραξης φορολογικών και 
ασφαλιστικών οφειλών, κλπ). Όπως είπε οι θέσεις του 
Υπουργείου είναι κοντά στις θέσεις των φορέων και σύ-
ντομα θα υπάρξουν εξελίξεις. 
Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία και με άλλα Επι-
μελητήρια της χώρας, προωθεί την πρόταση για αντιμε-
τώπιση του προβλήματος των οφειλών στα πλαίσια του 
παγώματος αυτών ή της αποποίησης του ασφαλιστικού 
χρόνου, με ταυτόχρονη έναρξη καταβολής της τρέχου-
σας εισφοράς. Έτσι ενεργοποιείται ένας πολύ μεγάλος 
αριθμός ανασφάλιστων οφειλετών, οι οποίοι με το νέο 
σύστημα θα μπορούν να καταβάλλουν σύμφωνα με τα 
εισόδημα τους την νέα εισφορά απαλλαγμένοι από πα-
λιές οφειλές. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

 

Σύσκεψη εργασίας του Υπουργού Εργασίας με τους Προέδρους 
των Επιμελητηρίων της χώρας, της ΕΣΕΕ και της ΓΣΒΕΕ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ζήτησε να γίνει αποδεκτή η πρόταση των φορέων για 

πάγωμα των οφειλών του ΟΑΕΕ και αποποίηση του ασφαλιστικού χρόνου από τους οφειλέτες 
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Με επιστολή του προς τον υπουργό Οι-
κονομίας Γιώργο Σταθάκη και τον γενι-
κό γραμματέα Στρατηγικών επενδύσεων 
Λόη Λαμπριανίδη ο πρόεδρος του Επιμε-

λητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ζητά την άμεση τροπο-
ποίηση του άρθρου 7 του επενδυτικού νόμου 4399/2016 από τον 
οποίο εξαιρούνται οι λατομικές δραστηριότητες.
Να σημειωθεί ότι με τη διάταξη αυτή αποκλείονται στο νομό Δρά-
μας τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων εξόρυξης και επε-
ξεργασίας μαρμάρων δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα για τις 
επιχειρήσεις ενός τόσου δυναμικού κλάδου. 
Στην επιστολή του ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας μετα-
φέρει το αίτημα των Δραμινών επιχειρήσεων ζητώντας την άμεση 
τροποποίηση του επίμαχου άρθρου.

Αναλυτικά στην επιστολή του κυρίου Γεωργιάδη
 αναφέρονται τα εξής:

κύριε Υπουργέ,
με τον νόμο 4399/2016 καθορίζεται ότι δεν υπάγονται στα καθε-
στώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια που αφορούν του κωδικούς 
δραστηριότητας λατομικών και λοιπών υποστηρικτικών εξορυκτι-
κών δραστηριοτήτων -08 και -09.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 στ. Β', «2. Λεν υπά-
γονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά 
σχέδια: [...] Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» (ΥΑ 
1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β' 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008), και 
με την επιφύλαξη των άρθρων 52 έως 58: -05- (Εξόρυξη άνθρακα 
και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξό-
ρυξης) [...]». (Σημ. οι δραστηριότητες του κλάδου 08.1 και του 
κλάδου 09.9 αντιστοιχούν σε λατομικές δραστηριότητες που αφο-
ρούν φυσικά πετρώματα (ενδεικτικά, σχιστολιθικά ασβεστολιθικά 
κ.λ.π.)
Η διάταξη αυτή αποκλείει ουσιαστικά από την ΠΕ Δράμας την συ-
ντριπτική πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων για τους κάτωθι 
λόγους:
Η οικονομία της ΠΕ Δράμας στηρίζεται κατ'εξογήν στην Λατομική 
δραστηριότητα εξόρυξης μαρμάρου (μη μεταλλικών ορυκτών).
Οι εξαγωγές της ΠΕ Δράμας για το έτος 2015 είναι αυξημένες κατά 

18% σε σχέση με το 2014, εξαιτίας της λατομικής δραστηριότητας.
Εκατοντάδες μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξόρυξης και 
επεξεργασίας μαρμάρου δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χι-
λιάδες θέσεις εργασίας διατηρούνται και αυξάνονται.
Το 80% των εξαγωγών τις ΠΕ Δράμας προέρχεται από την βιομηχα-
νία μαρμάρου με την λατομική δραστηριότητα.
Ο αποκλεισμός του κλάδου της εξόρυξης από τον νέο επενδυτικό 
νόμο, την στιγμή μάλιστα που οι επιχειρήσεις έχουν πληθώρα επεν-
δυτικών σχεδίων, τόσο για τον εκσυγχρονισμό όσο και για την βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας τους προκαλεί σοβαρότατα προβλή-
ματα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις θέσεις εργασίας, σε 
μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την οικονομία.
Κύριε Υπουργέ,
παρακαλούμε να αποδεχθείτε το απολύτως δίκαιο αίτημα των επι-
χειρήσεων μελών μας και του Επιμελητηρίου Δράμας, να προβείτε 
σε τροποποίηση του άρθρου 7 του νόμου 4399/2016 ως κάτωθι:
• στο άρθρο 7 παρ. 2 στ. Β' του άνω νόμου να γίνει η προσθή-
κη των της φράσης με υπογράμμιση, ώστε να διαμορφωθεί ως εξής: 
«Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτή-
των - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [ΥΑ 1100330/1954/
ΔΜ/2008 (Β' 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008], και με την επιφύλαξη 
των άρθρων 52 έως 58: -05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και 
-09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης), με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 στ. δ του παρόντος άρθρου».
• Στο άρθρο 7 παρ. 4 στ. δ' να γίνει η προσθήκη στ. δ'(με αυ-
τόθροη αναρίθμηση του υφιστάμενου στ. δ' σε στ. ε') ως εξής: «δ. 
Στον τομέα των λατομικών και εν γένει εξορυκτικών εργασιών, 
κατΛ εξαίρεση υπάγονται στα καθεστώτα ενισγύσεων επενδυτικά 
σγεδια: αα. κ.ο.κ. (όλες οι δραστηριότητες του κλάδου 08.1 και 
του κλάδου 09.9)» (Σημ. η αρίθμηση αα' και εφεξής θα ακολουθή-
σει τους κλάδους της ΥΑ 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β' 2149)).
Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας διότι ολόκληρη περιοχή, 
η ΠΕ Δράμας αποκλείεται ουσιαστικά στην συντριπτική της πλειοψη-
φία, από επενδύσεις στο νέο Επενδυτικό νόμο.

Ευχαριστώ, 
 

Στέφανος Γεωργιάδης 
 Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Aποκλεισμός του κλάδου της εξόρυξης μαρμάρων 
 από το νέο επενδυτικό νόμο

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
 Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 

ζητά την άμεση τροποποίηση του 
άρθρου 7 του επενδυτικού νόμου 

4399/2016 από τον οποίο εξαιρού-
νται οι λατομικές δραστηριότητες
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Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 
2016 πραγματοποιήθηκε στο 
Διοικητήριο Δράμας η ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Α.Ε

Συμμετείχαν διά των νομί-
μων εκπροσώπων τους: η 
Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας – Θράκης/Περιφε-
ρειακή Ενότητα Δράμας, ο 
Δήμος Δράμας, ο Δήμος Κάτω 
Νευροκοπίου, ο Δήμος Προ-
σοτσάνης, η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Περιφέρειας 
Α.Μ.Θ., η Ένωση Αγροτικός 
Συνεταιρισμός (ΕΑΣ) Δρά-
μας, το Επιμελητήριο Δράμας 
και ο Ελληνικός Ορειβατικός 
Σύλλογος (ΕΟΣ) Δράμας.

Κατά τη συνεδρίαση ο Πρόε-
δρος κΑνάργυρος Πατακάκης  
και οι λοιποί Μέτοχοι εξήραν 
το έργο της Αναπτυξιακής 
Δράμας, η οποία έχει εξελι-
χθεί σε ένα ικανό και ευέλικτο 
εργαλείο με  σημαντική συνει-
σφορά στον τομέα της τοπικής 
ανάπτυξης και ευχαρίστησαν 
τον Διευθυντή  κο Μανόλη Χα-
τζόπουλο και τα στελέχη της 
Εταιρείας για τη θετική λει-
τουργία της Αναπτυξιακής, η 
οποία έκλεισε 20, και πλέον, 
χρόνια ζωής και δημιουργικής 
προσφοράς στο Νομό Δράμας.  

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξια-
κής Δράμας Α.Ε. ενημέρωσε 
επίσης το σώμα σχετικά με 
τα εξαιρετικά αποτελέσματα 
υλοποίησης του τοπικού προ-
γράμματος Άξονα 4 (Προσέγ-
γιση LEADER) Νομού Δράμας.  
Το πρόγραμμα έκλεισε στις 
31-12-2015 με τη λήξη της 
Προγραμματικής Περιόδου 
2007-2013, με την ολοκλήρω-

ση 24 έργων τοπικών επεν-
δυτών, συνολικής δημόσιας 
δαπάνης 2.062.603,74€, ενώ 
56 επενδυτικά έργα, συνολι-
κής δημόσιας δαπάνης ύψους 
5.475.233,36 €, τα οποία πλη-
ρούσαν τις απαιτούμενες προ-
ϋποθέσεις, μεταφέρθηκαν στο 
επόμενο ΠΑΑ 2014-2020 με 
τη μορφή των ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.  

Έγινε ενημέρωση των Μετό-
χων για  την προετοιμασία της 
Ομάδας Τοπικής Δράσης ανα-
φορικά με την εκπόνηση του 
Φακέλου της Β’ φάσης της 
τοπικής πρότασης για το πρό-
γραμμα CLLD LEADER του ΠΑΑ 
2014-2020 και τις ενέργειες 
διαβουλεύσεων που λαμβά-
νουν χώρα την παρούσα περί-
οδο στο πλαίσιο της εκπόνη-
σης της στρατηγικής τοπικής 
ανάπτυξης.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν 
κι εγκρίθηκαν όλα τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης της 
ετήσιας τακτικής Γενικής Συ-
νέλευσης κι επικυρώθηκε η 
σύσταση της Επιτροπής Δια-
χείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) 
CLLD LEADER Νομού Δράμας, 
η  οποία συγκροτήθηκε για 
την αποτελεσματική υλοποί-
ηση του τοπικού προγράμμα-
τος CLLD LEADER στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθ. 1435/14-6-2016 
Πρόσκλησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων για την επιλογή στρα-
τηγικών τοπικής ανάπτυξης 
με πρωτοβουλία τοπικών κοι-
νοτήτων  στο πλαίσιο του ΠΑΑ 
2014-2020. 

Στην σημερινή Ετήσια Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση ανακοι-
νώθηκε επίσης η νέα σύστα-
ση της Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD 
LEADER  καθώς και του Δ.Σ. 
της Αναπτυξιακής Α.Ε. με την 
επανεκλογή του κ. Ανάργυ-
ρου Πατακάκη στη θέση του 

Προέδρου. 

Κατά την συνεδρίαση ο Αντι-
περιφερειάρχης Δράμας και 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ανα-
πτυξιακής Α.Ε., ανέφερε πως 
είναι τιμή για αυτόν η επανε-
κλογή του στην θέση του προ-
έδρου και η εμπιστοσύνη που 
δείχνει για ακόμη μία φορά το 
Δ.Σ.  προς το πρόσωπο του.

Ο κ. Πατακάκης τόνισε πως 
αυτά τα 2 χρόνια ύστερα από 
πολύ κόπο και δουλεία η Ανα-
πτυξιακή Α.Ε. κατάφερε να 
ολοκληρώσει πλήθος έργων, 
να εντάξει σε προγράμματα 
πολλές επιχειρήσεις του Νο-
μού μας και να ανοίξουν μέσω 
αυτών αρκετές θέσεις εργασί-
ας. 

Η Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD 
LEADER Νομού Δράμας έχει 
την κάτωθι σύνθεση:

-   Πρόεδρος ΕΔΠ  LEADER: 
Ανάργυρος Πατακάκης 
 /Αντιπεριφερειάρχης 
 Π.Ε. Δράμας

-  Αντιπρόεδρος  
ΕΔΠ LEADER: Στέφανος 
Γεωργιάδης / Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Δράμας

- Γραμματέας ΕΔΠ LEADER: 
Άγγελος Σολάκης / Αντιδή-
μαρχος Δήμου Δράμας

- Μέλος ΕΔΠ LEADER:  
Ιωάννης Καπαντζάκης  
/ Πρόεδρος ΕΑΣ Δράμας

- Μέλος ΕΔΠ LEADER: 
Γεώργιος Σαβρίδης  
/ Πρόεδρος Εργατοϋπαλλη-
λικού Κέντρου Δράμας 

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική  
Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Δράμας

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 

LEADER Νομού Δράμας 
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Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Κα-
βάλας, Δράμας και Σερρών, σε 
συνεργασία με την επιστημονι-
κή ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίπ-
πους», παρουσίασαν το απόγευ-
μα της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου, 
στο συνεδριακό κέντρο της Λυ-
δίας, το σχέδιο διατοπικής συ-
νεργασίας CLLD LEADER με τίτ-
λο «Πάρκο Φιλίππων».

Στην ημερίδα αυτή, στην οποία 
έδωσαν το παρόν πάνω από 100 
εκπρόσωποι φορέων και απλοί 
πολίτες από τους νομούς Καβά-
λας, Δράμας και Σερρών, οι επι-
κεφαλής της ομάδας «Οψόμεθα 
εις Φιλίππους» Αθηνά Ιωαννίδου 
και Γεσθημανή Τσουρουκίδου 
ανέπτυξαν το όραμά τους για 
την μετατροπή της περιοχής των 
Τεναγών Φιλίππων (ενός αγρο-
το-πολιτιστικού περιβάλλοντος 
μεγάλης ιστορικής και εθνικής 
σημασίας) σε έναν προορισμό με 
παγκόσμια ακτινοβολία και ξεχω-
ριστό brand name και επεσήμα-
ναν την ανάγκη συνεργασίας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συλ-
λόγων, των επαγγελματιών, των 
αγροτών και των κατοίκων για 
την δημιουργία δραστηριοτήτων, 
υπηρεσιών και προϊόντων που θα 
μπορούν να προσελκύσουν και να 
ικανοποιήσουν τον επισκέπτη.

Μεταξύ άλλων τονίστηκαν τα συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα της ευ-
ρύτερης περιοχής των Τεναγών 
Φιλίππων και οι 3 βασικοί πυλώ-
νες ανάπτυξής της:

• ο τουρισμός
• το αγροτο-περιβάλλον 
και
• ο πολιτισμός

Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν 3 
χάρτες της περιοχής των Τενα-
γών, με σημαντικά σημεία που 
ξεχωρίζουν και τα οποία η ομάδα 
"Οψόμεθα εις Φιλίππους" στοχεύ-
ει να συνδέσει και να αναδείξει 
μέσα από αυτό το διατοπικό σχέ-
διο. Πιο συγκεκριμένα, παρουσι-
άστηκαν:

31 σημαντικά σημεία για το αγρο-
τοπεριβάλλον (αγροτικά προϊό-
ντα, συνεταιρισμοί, μεταποίηση, 

παραγωγοί, περιβαλλοντικά επι-
σκέψιμα μνημεία, υδάτινα σημεία 
ενδιαφέροντος)

30 σημεία για τον τουρισμό τα 
οποία περιλαμβάνουν επιχειρή-
σεις τουρισμού διαφόρων ειδών 
(εναλλακτικό, περιηγητικό, ιστο-
ρικό-αρχαιολογικό, ιαματι-
κό, υδάτινο)

155 σημεία πολιτισμού, όπως: 
Ιστορία, Μυθολογία, Δοξασίες, 
Θρησκεία, Λαϊκή Τέχνη και κουλ-
τούρα, Ήθη & Έθιμα, Μνημεία & 

Μουσεία, Αρχιτεκτονική

Εν συνεχεία τονίστηκε το κοι-
νωνικό όφελος, τον οικονομικό 
αντίκτυπο και το περιβαλλοντικό 
όφελος από την λειτουργία του 
"Πάρκου Φιλίππων", με τις 2 επι-
κεφαλής της ομάδας να δίνουν 
έμφαση στον οικονομικό αντί-
κτυπο. Μεταξύ άλλων υπογραμ-
μίστηκε ότι αυτή την στιγμή (ως 
και το 2015) ο ετήσιος αριθμός 
επισκεπτών στην περιοχή ανέρχε-
ται σε 150.000, οι οποίοι ναι μεν 
επισκέπτονται σημεία όπως

• το Πηλοθεραπευτήριο 
Κρηνίδων,
• ο αρχαιολογικός χώρος 
των Φιλίππων,
• το σπήλαιο της Αλιστρά-
της και
• το Βαπτιστήριο της Λυδί-
ας

αλλά παραμένουν στην περιοχή 
ουσιαστικά μόνο για μια ημέρα 
χωρίς να αλληλεπιδρούν με αυ-
τήν -πέραν αυτών που έρχονται 
για τις πηλοθεραπείες. Επίσης 
υπογραμμίστηκε ότι, αν και εφό-
σον δοθεί ακόμα και στους μισούς 
επισκέπτες ένα δέλεαρ για την 
πραγματοποίηση εκδρομής στην 
περιοχή (είτε μονοήμερη είτε δι-
ήμερη είτε εβδομαδιαία) τότε τα 
οικονομικά οφέλη (με δεδομένο 
ότι το κόστος, μαζί με την διαμο-
νή, θα ανέρχεται από 50 ως και 
100 €) μπορούν να ξεκινάνε από 
3.500.000 € (μονοήμερες) και να 
καταλήγουν στα 42.000.000 € 
ετησίως (εβδομαδιαίες).

Στο τέλος της παρουσίασης το-
νίστηκε η ανάγκη για την ευρύ-
τερη συνεργασία όλων των φο-
ρέων με στόχο την δημιουργία 
ενός master plan (ολοκληρωμένο 
σχέδιο δράσης), την δημιουργία 
και προώθηση του brand name 
των Φιλίππων και την δυνατό-
τητα χρηματοδότησης (μέσω των 
Τοπικών Προγραμμάτων CLLD 
LEADER Καβάλας, Δράμας και 
Σερρών) δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων στους τομείς της μεταποί-
ησης, της βελτίωσης της ποιότη-
τας ζωής, των υπηρεσιών και του 
τουρισμού ειδικότερα.

Τα μέλη της επιστημονικής ομά-
δας «Οψόμεθα εις Φιλίππους» ευ-
χαριστούν τον Σεβασμιώτατο Μη-
τροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως 
και Θάσου κ.κ. Προκόπιο για την 
παραχώρηση του Συνεδριακού 
Κέντρου Λυδίας για τις ανάγκες 
της ημερίδας, καθώς και όλους 
όσους έδωσαν το παρόν σε αυ-
τήν για να κατανοήσουν προτει-
νόμενο αναπτυξιακό σχεδιασμό 
των Νομών Καβάλας, Δράμας και 
Σερρών και να συμμετάσχουν σε 
αυτόν.

 Από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Καβάλας, Δράμας και Σερρών
Παρουσίαση του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας 

CLLD LEADER με τίτλο «Πάρκο Φιλίππων»
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Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι η 
συμμετοχή του Επιμελητηρίου 
Δράμας στην πρόταση  για τη 

στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) που υπέβαλλε 
ο Δήμος Δράμας προς έγκριση 
στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020.
Η «Στρατηγική Βιώσιμης Αστι-
κής Ανάπτυξης της περιοχής 
παρέμβασης του Λειτουργικού 
και Ιστορικού Κέντρου της 
πόλης της Δράμας», αποτελεί 
το στρατηγικό και επιχειρησι-
ακό κείμενο που καταρτίσθηκε 
από την αστική αρχή του Δήμου 
Δράμας, ενόψει της οριστικής 
και τελικής υποβολής της στο 
πλαίσιο της - με ΑΠ 3071/ 13-
7-2016 - Πρόσκλησης για την 
υποβολή Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης. Ο Δήμος Δράμας, 
προχώρησε στην προετοιμασία 
και κατάρτιση της οριστικής πρό-
τασης ως επικεφαλής εταιρικού 
σχήματος,  με την καθοριστική 
συμμετοχή των προτάσεων του 
Επιμελητηρίου Δράμας  ενεργο-
ποιώντας βασικούς δρώντες της 
τοπικής κοινωνίας και στη βάση 
των προδιαγραφών και κατευ-
θύνσεων των σχετικών θεσμικών 
και προγραμματικών κειμένων 
της Περιφέρειας, όσο και του αρ-
μοδίου Υπουργείου.
Η πρώτη πρόταση του Επιμελη-
τηρίου Δράμας αφορά στη Δημι-
ουργία θερμοκοιτίδων επιχειρή-
σεων, ο τίτλος της πράξης είναι « 
ΈΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ-
ΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ» και ο 
Ειδικός Στόχος είναι  ΕΣ 3: ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
(RIS3) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ο 
εκτιμώμενος προϋπολογισμός εί-
ναι 355.000,00 € .
Η δεύτερη πρόταση που κατάθε-

σε το Επιμελητήριό μας στο ΒΑΑ 
του Δήμου Δράμας αφορά στην 
προώθηση της βιώσιμης απασχό-
λησης, την Έξυπνη επιχειρηματι-
κότητα  μέσα από τη στρατηγική 
της έξυπνης εξειδίκευσης και τη 
δημιουργία δομών στήριξης της 
Επιχειρηματικότητας, προϋπολο-
γισμού 290.000,00 € .
Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου 
Δράμας είναι προσανατολισμένες 
στην κάλυψη των αναγκών αρχι-
κής υποστήριξης στην ίδρυση και 
αρχική λειτουργία επιχειρήσεων 
που ενσωματώνουν καινοτομία 
και στοχεύουν στην ανάπτυξη σε 
τομείς της RIS 3 της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ.

Πιο συγκεκριμένα:  

ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
 ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ-

ΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ Ι – 
Επιταχυντής (accelerator ) 

To  Υποέργο με τίτλο «Επιταχυ-
ντής») αναφέρεται στη δημιουρ-
γία ενός μόνιμου και σταθερού 
περιβάλλοντος υποστήριξης 
των επιχειρήσεων στο θέμα της 
καινοτομίας (Innovation Farm). 
Η υλοποίηση του «Επιταχυντή» 
(Business Accelerator) για νε-
οφυείς εξωστρεφείς, διαφο-
ροποιημένες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα 
υιοθετεί και θα χρησιμοποιεί 
την παγκοσμίως αναγνωρισμένη 
μεθοδολογία Lean Startup για 
την ταχεία ωρίμανση επιχειρημα-
τικών σκεπτικών μέσω ειδικών 
μεντόρων που θα καθοδηγούν 
τις εισαχθείσες επιχειρηματι-
κές ομάδες ή/και επιχειρήσεις 
στην ταχεία σχεδίαση ευέλικτου 

Με καινοτόμες προτάσεις συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας 
στην πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Δράμας 

για το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο ΠΕΠ ΑΜ-Θ
Δημιουργία Business Accelerator (επιταχυντή) και Business Incubator 

 (Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων) συνολικού προϋπολογισμού 645.000,00 €
επιχειρηματικού πλάνου. Το 
πρόγραμμα θα τρέχει σε δύο κύ-
κλους το έτος, ήτοι ένας κύκλος/
εξάμηνο, στοχεύοντας σε νέες 
και υφιστάμενες επιχειρήσεις 
εν’ αλλάξ. Η λήξη του εκάστο-
τε κύκλου θα «κλείνει» με την 
υλοποίηση Demo Days δηλαδή 
ημερίδες παρουσιάσεων – αξιο-
λογήσεων όπου θα προσκαλού-
νται επενδυτές, Business Angels, 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από 
διάφορους τομείς της αγοράς με 
σκοπό την παροχή συνέχειας της 
υποστήριξης, την επένδυση, συ-
νεταιρισμό, εξαγορά, δικτύωση, 
εξωστρέφεια κλπ. 

EΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙ-
ΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ-

«Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων» 
(Business Incubator) 
To Δεύτερο Υποέργο με τίτλο 
«Εκκολαπτήριο Επιχειρήσεων» 
(Business Incubator) αναφέρεται 
στη δημιουργία ενός χώρου όπου 
θα υποστηρίζονται και θα βοη-
θιούνται νεοφυείς και νέες επι-
χειρήσεις στα πρώτα βήματα της 
επιχειρηματικής τους δραστηριό-
τητας. Η βοήθεια και η υποστήρι-
ξη θα είναι ολοκληρωμένη με την 
παράλληλη λειτουργία ενός επι-
χειρηματικού υποστηρικτικού κέ-
ντρου (business center), καθώς 
και ενός σύγχρονου επιχειρημα-
τικού «co-working space», που 
δεν υπάρχει στη Δράμα και είναι 
απαραίτητο να λειτουργήσει στην 
περιοχή παρέμβασης του ΒΑΑ. 
Μέσα από το πρόγραμμα προ-
βλέπεται να δημιουργηθούν και 
να λειτουργήσουν 15 θερμοκοι-
τίδες με συνεχή υποστήριξη και 
βοήθεια για την ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών ιδεών, αλλά κυ-
ρίως για τη δημιουργία και μετα-
φορά της ιδέας σε τελικό προϊόν 
το οποίο θα έχει αγοραστές.
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Πραγματοποιήθηκε από 21 -25 Σεπτεμβρίου 2016 η 
Γενική συνέλευση και το Συνέδριο του Συνδέσμου Ευ-
ρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών στην Eυρωπεριοχή 
Nisse, στο τρίγωνο Görlitz (Γερμανία)- Liberec (Τσε-
χία)- Boleslawiec (Πολωνία). 

Το κυρίαρχο θέμα ήταν η πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Συνοχής, η οποία όπως διαπιστώθηκε βρίσκεται επί 
ξηρού ακμής. Οι περισσότερες χώρες προσανατολίζο-
νται σε ατομικές προσπάθειες ανάπτυξης που εξυπηρε-
τούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα τους και 
δεν υποστηρίζουν την πολιτική της Κοινοτικής Συνοχής. 
Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστη-
ρίζει πως η Ευρώπη δεν μπορεί να αναπτυχθεί εάν δεν 
υπάρχουν κοινές προσπάθειες και συντεταγμένες που 
να αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη με κοινές πολι-
τικές για όλες της χώρες. Την περίοδο αυτή η συζήτηση 
για το θέμα της συνοχής είναι αρκετά φορτισμένη με τις 
δύο πλευρές να υποστηρίζουν έντονα και με δυναμισμό 
τις θέσεις τους. 

Στο συνέδριο παραβρέθηκαν πάνω από 300 σύνεδροι 
αξιωματούχοι και στελέχη προερχόμενα από όλη την 
Ευρώπη (από τα Ουράλια έως τον Ατλαντικό),  καθώς 
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και εκπρόσωποι 
εθνικών κυβερνήσεων.  
Μεταξύ αυτών οι Εκπρόσωποι της «Ευρωπεριοχής 
Νέστος – Μέστα» από τη Δράμα, οι οποίοι συνέβαλαν 
με τις απόψεις τους στη συζήτηση και στα θέματα που 
απασχόλησαν τους συνέδρους. 
Από τη Δράμα συμμετείχαν ο Δήμαρχος κ. Χριστόδου-
λος Μαμσάκος, ο αντι-Δήμαρχος κ. Δημήτριος Καρα-
μπατζάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και 
πρόεδρος της Ευρωπεριοχής κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
καθώς και ο κ. Αντώνης Στάϊκος μέλος του ΔΣ του Επι-
μελητηρίου Δράμας.  Άλλοι σύνεδροι από την Ελλάδα 
ήταν ο κ. Κώστας Εξακουστός, Περιφερειακός Σύμβου-
λος της ΑΜΘ και η κα Ανθή Παναγιώτου, ειδικός σύμ-
βουλος του Επιμελητηρίου Ξάνθης. 

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου ήταν η κα Lena An-
dersson Pench, Διευθύντρια 
στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα περιφερειακής πολιτι-
κής και αστικής ανάπτυξης. Η κυρία Αντερσον Πέντς 
τόνισε στην ομιλία της, πως πολλές χώρες έχουν υπο-
βαθμίσει την ανάγκη της ανάπτυξης της περιφερειακής 
πολιτικής και της συνοχής ενώ ταυτόχρονα προσανα-
τολίζονται σε εθνοκεντρικές πολιτικές, με στόχο την 
υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της επιχει-
ρηματικότητας. Με την υποβάθμιση της περιφερειακής 
πολιτικής αφήνουν έξω από την ανάπτυξη την ύπαιθρο 

O πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της Ευρωπεριο-
χής Νέστος – Μέστα. Στέφανος Γεωργιάδης,  ήταν επίσημος προσκε-

κλημένος στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι του συνεδρίου με θέμα 
«Το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή»

Γενική Συνέλευση και Συνέδριο
 του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 

Συνοριακών Περιοχών 
για την πολιτική 

της Ευρωπαϊκής Συνοχής

Ο  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος  Γεωργιάδης εξελέγη τακτικό μέλος 

της Εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (AEBR)

A.E.B.R.
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και τις ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες έχουν ανάγκη ει-
δικής υποστήριξης για να μπορέσουν να φτάσουν αν μη 
τι άλλο τον κοινοτικό μέσο όρο. «Η ανάπτυξη των πε-
ριφερειών» τόνισε η κυρία Αντερσον Πεντς, «όχι μόνο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καθ’ ολοκληρία, αλλά επίσης συμβάλει στο ανθρωπο-
κεντρικό πρόσωπο της Ένωσης»

Παρομοίως ανέπτυξε το θέμα και ο πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της Ευρωπεριοχής 
Νέστος – Μέστα κ. Στέφανος Γεωργιάδης, ο οποίος 
ήταν επίσημος προσκεκλημένος στο πρώτο στρογγυ-
λό τραπέζι του συνεδρίου με θέμα «Το μέλλον της Ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής για τη συνοχή».  Ο κ. Γεωργιάδης 
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα  ανάπτυξης της συνο-
χής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
με άρση των ανισοτήτων μεταξύ των οικονομιών, ενώ 
μίλησε για τα προβλήματα που υπάρχουν και που δεν 
βοηθούνε στη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες όταν 
πχ. υπάρχει τεράστια διαφορά στην βάση της φορο-
λογίας των επιχειρήσεων μεταξύ όμορων χωρών και 
μάλιστα εταίρων μελών της ΕΕ.  Επίσης   αναφερόμενος 
στην οικονομική κρίση αλλά και το προσφυγικό, τόνι-
σε έντονα πως «η Ευρώπη πρέπει και μπορεί να ανα-
πτυχθεί βασισμένη στις αξίες της, κι όχι αποκλειστικά 
στις μονεταριστικές πολιτικές που έχουν επιβληθεί από 
συγκεκριμένα συμφέροντα. Επεσήμανε την αναγκαιό-
τητα αλλαγής της Ευρωπαϊκής πολιτικής λιτότητας και 
αναφέρθηκε επίσης στην πολιτική των κλειστών συνό-
ρων λόγω του προσφυγικού που προκαλεί ζητήματα 
διάλυσης της ΕΕ.» 
Ο κύριος Στέφανος Γεωργιάδης επίσης εκλέχθηκε τα-
κτικό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΣΠ 
(AEBR).
 
Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, στα 
πλαίσια της συμμετοχής στις διαδικασίες του ΣΕΣΠ, 
ανέπτυξε συνεργασίες με τους συμμετέχοντες και ιδιαί-
τερα με τον Γενικό Γραμματέα του ΣΕΣΠ κ. Μαρτίν Ρα-
μίρεζ, όπου συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης συνεργα-
σιών ιδιαίτερα στον τομέα της ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας στις συνοριακές περιοχές.

Στο συνέδριο επίσης ήταν ομιλητής ο κ. Κώστας Εξα-
κουστός, Περιφερειακός Σύμβουλος της ΑΜΘ ο οποίος 
μίλησε για τα προβλήματα που μαστίζουν τη συνοριακή 
περιφέρεια μας. Πρωταρχικό πρόβλημα είναι η συνε-
χής και έντονη ροή των μεταναστών και προσφύγων 
και η εγκατάσταση τους σε περιοχές της Περιφέρειας. 
Επίσης, ο κ. Εξακουστός αναφέρθηκε στο τριεθνές 
πρόβλημα της διαχείρισης των ποτάμιων υδάτων και 
των πλημμυρών, καθώς επίσης και για το μεγάλο πρό-
βλημα των κουνουπιών εξαιτίας των συνόρων με την 
Τουρκία. 

Το Διεθνές συνέδριο διοργάνωσε, επ’ ευκαιρία του 
εορτασμού των 25 χρόνων από της ίδρυσής της, η «Ευ-
ρωπεριοχή Νάισε – Νίσα (NISSE)», που είναι ο ιστορικός 
ποταμός, ο οποίος μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε 
το συνοριακό ορόσημο των τριών χωρών. 
Υπενθυμίζεται πως η «Ευρωπεριοχή «Νέστος – Μέ-
στα», είναι φορέας διασυνοριακής συνεργασίας 
μεταξύ Δράμας και Γκότσε Ντέλτσεφ και ιδρύθηκε 
το 1992, ενώ είναι η πρώτη και μοναδική Ευρωπε-
ριοχή εν λειτουργία σε ολόκληρη την Βαλκανική.  
 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Ευρωπεριοχής ΝΕΣΤΟΣ- MESTA

& Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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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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