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1) Την απώλεια του αΦμ 
2) Την αλλοίωση των συμβασιοποιημένων τιμών πώλησης 
ηλεκτρικού ρεύματος από παραγωγούς φωτοβολταϊκών  
(άρθρο 7) 
3) να στηρίξουν έμπρακτα την τροποποίηση  -κατάργηση 
του επαχθούς νόμου για την αναγκαστική είσπραξη 
οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, με ταυτόχρονη 
υιοθέτηση και ψήφιση των προτάσεων που κατέθεσαν 
οι επαγγελματικές οργανώσεις στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών ασφαλίσεων      

Το Επιμελητήριο δράμας ζητά την 
έμπρακτη στήριξη των δραμινών Βουλευτών 

ΟπΟιΟι ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  Τα ΨηΦιΣΟΥν  
ΤιΘΕνΤαι ΣΕ απΟμΟνΩΣη

Το Διοικητικό 
Συμβούλιο 

αποφάσισε ομόφωνα 
και ζητά από τους 

τρεις Βουλευτές της 
Δράμας να καταβάλ-
λουν κάθε προσπά-

θεια για την απόσυρ-
ση ή αν αυτό δεν επι-
τευχθεί να  ζητήσουν 
ονομαστική ψηφοφο-
ρία και να καταψηφί-

σουν  τα επαχθή
 σχέδια νόμου 

που αφορούν: 

αναλυτικά η ανακοίνωση του 
Επιμελητηρίου δράμας  σελ..............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.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Μιλτιάδης Κιάκος - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου δράμας

διΟιΚηΤιΚη ΕπιΤρΟπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

ΕΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA ΥπηρΕΣιΩν
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μΕΤαπΟιηΤιΚΟ TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

ΕμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Μιλτιάδης Κιάκος
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι στο 

πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινο-
τομίας & Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας ΑΜΘ για την 
προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, μπορούν όσοι επιθυ-
μούν να καταθέσουν στο Επιμελητήριο το πιθανόν ενδιαφέ-
ρον τους στους τομείς Έρευνας και Καινοτομίας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορεί να κατατεθεί στο e-
mail του Επιμελητηρίου ccidrama@dramanet.gr , ή στο τηλ. 
2521055160. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας 
Ο Πρόεδρος 

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Το Επιμελητήριο Δράμας υλο-
ποιεί το πρόγραμμα “App4Inno 
–Καθιέρωση και Προώθηση 
Νέων Προσεγγίσεων και Ερ-
γαλείων για την Ενδυνάμωση 
της Ανταγωνιστικότητας και 
Καινοτομίας του Πρωτογενή 
τομέα στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη”.  Το πρόγραμμα έχει 
εγκριθεί στο πλαίσιο του κοι-
νοτικού προγράμματος Εδαφι-
κής Συνεργασίας «Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη» (SEE).

Ο κύρος στόχος του προγράμ-
ματος είναι η προώθηση κοι-
νών μεθόδων και αποτελεσμα-
τικών εργαλείων για την εν-
θάρρυνση των νέων τεχνικών 
για την ανάπτυξη της ανταγω-
νιστικότητας των ΜΜΕ στον 
πρωτογενή τομέα στις χώρες 
την Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου, με τη δημιουργία ενός 
πλαισίου που θα βοηθήσει τις 
ΜΜΕ να ερευνήσουν τη σύγ-
χρονη τεχνολογία σαν ένα ερ-

 To Eπιμελητήριο Δράμας υλοποιεί το πρόγραμμα 
APP4INNO για την  υποστήριξη επιχειρήσεων

 του πρωτογενούς τομέα

γαλείο για την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητάς τους στις 
διεθνείς αγορές. 

Η δράση που υλοποιείται στα 
πλαίσια του προγράμματος 
καλεί τις επιχειρήσεις του πρω-
τογενούς τομέα της Δράμας 
να καταθέσουν έξυπνες ιδέες 

και τις πιλοτικές τους δράσεις 
που υλοποιούν στην επιχείρη-
σή τους. Οι προτάσεις που θα 
κατατεθούν θα αξιολογηθούν 
από τεχνοκράτες του προ-
γράμματος και θα συγκριθούν 
με παρόμοιες προτάσεις από 
άλλες χώρες που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα. Οι καλύτερες 
προτάσεις θα δημοσιοποιη-
θούν σε ένα παν-Ευρωπαϊκό 
επιχειρηματικό δίκτυο.
Με την υλοποίηση του προ-
γράμματος προσφέρεται στις 
επιχειρήσεις του πρωτογενούς 
τομέα μια ευκαιρία να γνωρί-
σουν νέες μεθόδους παραγω-
γής και προώθησης προϊόντων 
τους σε ένα πιο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Το πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας «Νο-
τιοανατολική Ευρώπη» είναι 
ένα διακρατικό πρόγραμμα 
συνεργασίας και η γνώση και 
εμπειρία καλών πρακτικών 
από τους άλλους εταίρους θα 
αποτελέσει ένα θετικό πλεονέ-
κτημα για τις Δραμινές επιχει-
ρήσεις.
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Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»(ΕΠΑΝ ΙΙ), 
ΕΦΕΠΑΕ  και ο εταίρος αυτού ΔΕΣΜ-
ΟΣ ΑΜΘ, με χωρική αρμοδιότητα την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
ενημερώνει τους υποψήφιους επεν-
δυτές ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας – Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας προκήρυ-
ξε το πρόγραμμα 

 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – 
Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσε-
ων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησι-
ακό  Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκο-
πεί στη δημιουργία των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την ενίσχυση της 
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας 
κυρίως μικρών και μεσαίων, αλλά 
και μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βα-
σική επιλογή για την αναβάθμιση της 
παραγωγικής βάσης της χώρας προς 
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας. 1. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται με το συνολικό 
ποσό των 30.000.000,00€ (Δημό-
σια Δαπάνη). Το ποσό αυτό κατα-
νέμεται σε  18.000.000,00 € για τα 
επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή 
συνεργασίας που υποβάλλονται από 
υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις, σε 9.000.000,00€ για τα 
επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή 
συνεργασίας που υποβάλλονται από 
υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και 
σε. 3.000.000,00€ για επιχειρηματικά 
σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασί-
ας που υποβάλλονται από μεγάλες 
επιχειρήσεις, υπό τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Οδηγού του Προ-
γράμματος. 

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμμα-
τος συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελλη-
νικό Δημόσιο.

2.  Στο πρόγραμμα μπορούν να 
υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμο-
νωμένα, είτε ως συμμέτοχος /  εταί-
ρος σε ομαδικό σχήμα:
Α) Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μι-
κρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στον 
ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ 

στους τομείς της Μεταποίησης, των 
Κατασκευών και των Υπηρεσιών ΚΑΙ 
έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξι-
μη δραστηριότητα τους μέχρι και την 
01-08-2012.
Β) Νέες και Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, 
Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό 
χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα 
του Εμπορίου ΚΑΙ  έχουν ιδρυθεί και 
αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα 
τους μέχρι και την 01-08-2012.  
Γ) Νέες και Υφιστάμενες Μεγάλες επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους 
ΚΑΔ στους τομείς της  Μεταποίησης, 
των Κατασκευών και των Υπηρεσιών 
ΚΑΙ έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επι-
λέξιμη δραστηριότητα τους μέχρι και 
την 01-08-2012, καθώς και :   
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) Νέων 
ή/και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μι-
κρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι 
οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξι-

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Των κλάδων
Μεταποίησης, Επιλέξιμων 
Υπηρεσιών, Κατασκευών 

Των επιλεγμένων 
κλάδων του
Εμπορίου

Συνεργασίες μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων των κλάδων

Μεταποίησης, Κατασκευών, 
επιλέξιμων Υπηρεσιών

(τουλάχιστον τρεις)

Συνεργασίες με Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις των κλάδων του 
Εμπορίου ή με Μεγάλες Επιχειρήσεις

Δύο (2) μικρομεσαίες επιχειρήσεις των κλάδων Μεταποίησης, 
Κατασκευών, Επιλέξιμων Υπηρεσιών μαζί με: 
• Είτε  μία (1) μικρομεσαία επιλέξιμου κλάδου του 

Εμπορίου
• Είτε μία (1) επιλέξιμου κλάδου Μεγάλη επιχείρηση  

Πολύ μικρή, μικρή 
& μεσαία (<250 

άτομα)
45% 35% 55% 55%

Μεγάλη (≥250 
άτομα) 30% - - 45%

μότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω 
και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και 
ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό 
σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας 
κοινών ενεργειών αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του προγράμματος. 
Το σύμφωνο συνεργασίας (εάν οι εν-
διαφερόμενοι επιλέξουν τη δυνατότη-
τα αυτή) ΔΕΝ αποτελεί το αντικείμενο 
του Επενδυτικού Σχεδίου. Κάθε εται-
ρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της 
επενδυτικό σχέδιο. Το σύμφωνο συ-
νεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών 
ενεργειών (που αντιστοιχούν σε  δια-
κριτές ανά εταιρία δαπάνες) με βάση 
την συμφωνία μεταξύ των μελών που 
το απαρτίζουν για την π.χ. μείωση του 
κόστους, για την επίτευξη οικονομιών 
κλίμακας για την αποτελεσματικότερη 
προβολή και προώθηση προϊόντων 
κτλ.. Το σύνολο των προϋποθέσεων 
για τις περιπτώσεις συνεργασιών 
παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό 
του Προγράμματος

1. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 
ενισχύονται έργα προϋπολογι-
σμού - ύψους επένδυσης ως ακο-
λούθως: 
	 από  €20.000,00 έως 
€200.000,00 ευρώ για επενδυτικά 
σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπί-
πτουν στους κωδικούς οικονομικής 
δραστηριότητας 62, 63 και 70 -  70.22, 
73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 74.10.2, 
91 (ΚΑΔ – NACE 2008). 
	 από  €20.000,00 έως 
€100.000,00 ευρώ για επενδυτικά 
σχέδια επιχειρήσεων που εμπί-
πτουν στους κωδικούς οικονομι-
κής δραστηριότητας 62, 63 και 70 
-  70.22, 73 - 73.11.11, 74 – 74.10.1, 
74.10.2, 91 (ΚΑΔ – NACE 2008). 
 
2. Το συνολικό ποσοστό Δημόσιας 
Χρηματοδότησης καθορίζεται από 
το μέγεθος της επιχείρησης και από 
την σύναψη ή μη συνεργασιών / συ-
νεργειών και διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

1. Η διάρκεια υλοποίησης 
των εγκεκριμένων έργων ορίζε-
ται αυστηρά σε 15 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της από-
φασης ένταξης της επιχείρησης με 
δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.  
2. Οι προτάσεις υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά από τις 05-08-2013 
μέχρι τις 10-10-2013 ώρα 14:00, δια 
μέσου του δικτυακού τόπου www.
ependyseis.gr. Οι προτάσεις που δεν 
έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα 
αξιολογούνται ενώ κατά την παραλα-
βή των φακέλων των προτάσεων θα 
ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης 
της ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψη-
φιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθούν και σε έντυπη μορφή 
(ένα αντίγραφο), το αργότερο σε 

δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) 
μετά την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των προ-
τάσεων, σε ένα από τους Εταίρους 
του ΕΦΕΠΑΕ  ανάλογα με τον τόπο 
υλοποίησης της επένδυσης καθώς 
και στα συνεργαζόμενα Τραπεζικά 
Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς.

Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται 
στο σημείο το οποίο ο επενδυτής 
δηλώνει στην ηλεκτρονική του 
υποβολή. 

Το Έντυπο Υποβολής όπως και 
όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρί-
σκουν στους δικτυακούς τόπους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας (www.ypoian.gr), της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
(www.ggb.gr), της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.
antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ 
(www.efepae.gr), του ΕΣΠΑ (www.
espa.gr), καθώς και των εταίρων του 
ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων 
με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμά-
των και Φορέων. 

Για περαιτέρω 
πληροφορίες :
ΔΕΣΜΟΣ ΑΜΘ 

τηλ.:  25310 39516
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας ενημερώνει τα 
μέλη του ότι μετά από 
τις ενέργειες των Επι-
μελητηρίων της χώρας 
και της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Πα-
ραγωγών Ενέργειας 
από Φωτοβολταϊκά, η 
Κεντρική Ένωση Επι-
μελητηρίων Ελλάδας 
απέστειλε απάντηση 
στους ισχυρισμούς του 
Υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής 
κ. Ασημάκη Παπαγε-
ωργίου όπου αποδει-
κνύεται πλήρως η λαν-
θασμένη πολιτική του 
Υπουργείου μέσω των 
νομοθετικών μεθοδεύ-
σεων του, που οδηγούν 
τον κλάδο στην κατα-
στροφή. Η απάντηση 
αυτή επιδόθηκε και 
στον Πρωθυπουργό κ. 
Σαμαρά από τον Πρό-
εδρο της ΚΕΕΕ κ. Κων/
νο Μίχαλο καθώς και 
στους αρχηγούς των 
κομμάτων της Βουλής 
των Ελλήνων. 
Το Επιμελητήριο Δρά-
μας όπως και τα υπό-
λοιπα Επιμελητήρια 
της χώρας το αμέσως 
επόμενο διάστημα 
στοχεύουν στην από-
συρση του νομοσχεδί-
ου που προβλέπει την 
μείωση των συμβασιο-
ποιημένων τιμών. 

(Συνημμένη 
η επιστολή) 

η λανθασμένη πολιτική του Υπουργείου περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής οδηγεί στην καταστροφή 

τον κλάδο των φωτοβολταϊκών 
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη του ότι 
την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 
2013 πραγματοποιήθηκε η 
συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην οποία συ-
ζητήθηκαν τα κάτωθι:

1. Το νέο σχέδιο που ετοι-
μάζει το Υπουργείο Οι-
κονομικών προβλέπεται 
απώλεια φορολογικής 
ταυτότητας, δηλαδή ΑΦΜ, 
για εκείνες τις εταιρείες 
που χρωστούν στο Δημό-
σιο. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επιχειρήσεις των οποίων το 
ΑΦΜ θα απενεργοποιηθεί 
δεν θα μπορούν να έχουν 
καμία συναλλαγή με άλλες 
επιχειρήσεις ή ιδιώτες ή με 
χώρες της ΕΕ, ούτε θα μπο-
ρούν να λαμβάνουν χρήματα 
ή δάνειο από τράπεζες, ούτε 
να πληρώνονται για συναλ-
λαγές τους από το Δημόσιο, 
ούτε να εισπράττουν επι-
στροφές φόρων, ούτε καν 
να υποβάλουν φορολογικές 
δηλώσεις, να μεταβιβάζουν 
ακίνητα και να συμμετέχουν 
σε διαγωνισμούς. Το Ακραίο 
και Επαχθές αυτό μέτρο το 
οποίο στην ουσία καταδικά-
ζει το δικαίωμα στην εργα-
σία, ακόμη και αυτών που 
προσπαθούν εντός κρίσης να 
πληρώσουν τις οφειλές τους, 
θα ολοκληρώσει την κατα-
στροφή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, θα εκτινάξει 
ακόμη περισσότερο την 
ανεργία και μοιραία θα 
προκαλέσει την κοινωνική 
έκρηξη.

2. Το σχέδιο νόμου «Ρυθμί-
σεις Θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις» του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής το 
οποίο κατατέθηκε προς ψή-
φιση στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής των Ελλήνων. 
Ειδικότερα στο άρθρο 7 το 
οποίο προβλέπει την πλήρη 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ώστε 
να μπορεί με υπουργικές 
αποφάσεις να τροποποιεί 
τις συμβασιοποιημένες τι-
μές πώλησης ηλεκτρικού 
ρεύματος από παραγωγή 
φωτοβολταϊκών πάρκων και 
την εκφρασμένη δημόσια 
θέση του Υπουργείου για 
την μονομερή μείωση των 
τιμών πώλησης σε ποσοστό 
τουλάχιστον 35%, το Επιμε-
λητήριο Δράμας και το σύνο-
λο των Επιμελητηρίων της 
χώρας με επικεφαλής την 
Κεντρική Ενωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας δηλώνουν την 
πλήρη αντίθεση τους στην 
καταστροφική ενέργεια του 
Υπουργείου που πλήττει 
χιλιάδες παραγωγούς, ηλε-
κτρολόγους, εγκαταστάτες 
πάρκων και συντηρητές 
παραβιάζοντας  κατάφωρα 
τις βασικές αρχές ανταγω-
νισμού, τον κώδικα περί 
συμβάσεων, την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τις Συνταγμα-
τικές επιταγές. 

3. Η εφαρμογή των μέ-
τρων για την αναγκαστι-
κή είσπραξη οφειλών από 
οφειλέτες στον Οργανισμό 

Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών, όπως αυτά 
ψηφίσθηκαν και την ομόφω-
νη αντίδραση των συνδικα-
λιστικών επαγγελματικών 
οργανώσεων και των Επι-
μελητηρίων της χώρας. Οι 
προτάσεις για την επίλυση 
του προβλήματος που κατέ-
θεσαν οι εμπλεκόμενοι επαγ-
γελματικοί φορείς (ΕΣΕΕ, 
ΓΣΒΕΕ, ΚΕΕΕ) αποτελούν 
μονόδρομο ώστε να διασφα-
λισθούν τόσο οι ασφαλισμέ-
νοι όσο και το ταμείο.    

Αποφασίσθηκε ομόφωνα 
και ζητήθηκε από τους 
Βουλευτές Δράμας 

Να καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια για την απόσυρση 
ή αν αυτό δεν επιτευχθεί 
να  ζητήσουν ονομαστική 
ψηφοφορία και να κατα-
ψηφίσουν  τα επαχθή σχέ-
δια νόμου που αφορούν: 
 
1) την απώλεια του ΑΦΜ 

2) την αλλοίωση των συμ-
βασιοποιημένων τιμών 
πώλησης ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από παραγωγούς 
φωτοβολταϊκών  (άρθρο 7) 

καθώς επίσης και

3) Να στηρίξουν έμπρα-
κτα την τροποποίηση  -κα-
τάργηση του επαχθούς 
νόμου για την αναγκα-
στική είσπραξη οφειλών 
στα ασφαλιστικά ταμεία, 
με ταυτόχρονη υιοθέτηση 
και ψήφιση των προτάσε-

Το Επιμελητήριο δράμας με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού 
του Συμβουλίου ζητά την έμπρακτη στήριξη των Βουλευτών

 με την καταψήφιση συγκεκριμένων σχεδίων νόμου 
που καταστρέφουν χιλιάδες επιχειρήσεις

ων που κατέθεσαν οι επαγ-
γελματικές οργανώσεις στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. 

Έχουν κατά πολύ ξεπερα-
σθεί τα όρια αντοχής των 
μελών μας  και καλούμε 
τους Βουλευτές μας να σε-
βαστούν τα κελεύσματα 
της κοινωνίας και ειδικό-
τερα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που μέχρι σή-
μερα έχουν καταβάλλει βαρύ 
φόρο «αίματος» και ευελπι-
στούμε ότι την ύστατη ώρα 
θα το πράξουν.  

Τέλος αποφασίσθηκε ομό-
φωνα και για τα τρία θέ-
ματα (μεμονωμένα όσο και 
συνολικά), σε περίπτωση 
που όποιοι Βουλευτές  τα 
ψηφίσουν, αποδεικνύουν  
με την στάση τους ότι είναι 
δέσμιοι καταστροφικών 
πολιτικών, δεν σέβονται 
τα δίκαια καθ’ όλα αιτήμα-
τα των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων και γενικότερα 
της κοινωνίας και ως εκ 
τούτου τους θέτουμε μετά 
λύπης μας, αλλά με δική 
τους ευθύνη, σε απομόνω-
ση από τον φορέα μας .

Για το 
Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη 
του ότι η ψήφιση του άρθρου 101 του πο-

λυνομοσχεδίου που αφορά την δημιουργία Κέ-
ντρων Αναγκαστικής Είσπραξης Οφειλών, παρά 
τις έντονες αντιδράσεις των φορέων αποτελεί 
ουσιαστικά την χαριστική βολή στην μικρομε-
σαία επιχείρηση που αγωνίζεται μέσα σε κλίμα 
ύφεσης να επιβιώσει. Ειδικότερα η τελευταία 
ενέργεια της Διοίκησης του ΟΑΕΕ να απο-
στείλει προειδοποιητικά σημειώματα σε 
οφειλέτες του οργανισμού έχει προκαλέσει 
αγανάκτηση και οργή από χιλιάδες μικρο-
μεσαίους εμπόρους, βιοτέχνες και επαγγελ-
ματίες οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια 
ενώ ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 
τώρα εξαιτίας της ύφεσης δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν.

 

Το Επιμελητήριο Δράμας πολύ νωρίτερα, είχε 
επισημάνει στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια 
Υπουργεία την αναγκαιότητα μιας ρεαλιστικής 
ρύθμισης σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα 
και την κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες επαγ-
γελματίες. Αντ’ αυτού Κυβέρνηση και τρόικα 
προχωρούν στην εξαφάνιση της μικρομεσαίας 
επιχείρησης και συγκεκριμένα 570.000 και πλέ-
ον οφειλετών του οργανισμού.

 
Το Επιμελητήριο Δράμας είναι σε συνεχή επα-
φή τόσο με τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων όσο και με τις Συνδικαλιστικές 
οργανώσεις ΕΣΕΕ,ΓΣΕ, ΒΕΕ για την ανάληψη 
δράσεων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη από τον Ιούλιο και 
συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου 2013 είχαμε κα-
ταγγείλει τη δημιουργία κέντρου είσπραξης 
ασφαλιστικών οφειλών απευθυνόμενοι προς 
τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ζη-
τώντας του να αποσύρει το επίμαχο άρθρο 101 
του Πολυνομοσχεδίου αλλά δυστυχώς ουδέποτε 
εισακουστήκαμε.

Παραθέτουμε την επιστολή του Επιμελητη-
ρίου Δράμας με το χαρακτηρισμό ‘’ΕΞΑΙΡΕ-
ΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ’’ προς τον πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά.

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΗ
 Από χιλιάδες μικρομεσαίους εμπόρους,

 βιοτέχνες και επαγγελματίες
Για τα προειδοποιητικά  σημειώματα του ΟΑΕΕ



7

Στην πόλη Χέρτζεκ Νόβι του 
Μαυροβουνίου έγινε από 

στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου η 
συνάντηση της εκτελεστικής 
επιτροπής και παρακολού-
θησης του προγράμματος 
“STATUS” στο οποίο συμμετέ-
χει το Επιμελητήριο Δράμας ως 
ένας από τους εταίρους στην 
πολυεθνική σύμπραξη που 
υλοποιεί το έργο. 

Το νέο πρόγραμμα ονομάζεται 
STATUS (Strategic Territorial 
Agendas for “small and middle-
sized towns” urban systems). 

(Στρατηγική Εδαφικού Προγραμ-
ματισμού για μικρές και μεσαίου 
μεγέθους αστικά συστήματα). Το 
έργο εντάσσεται στα προγράμμα-
τα «Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 
και είναι ένα διακρατικό έργο συ-
νεργασίας πολλών φορέων από 
τις χώρες της ευρύτερης περιοχής 
της. 

Στόχος του προγράμματος είναι 

να υποστηρίξει τις πόλεις στην 
προσπάθειά τους να αναπτύξουν 
στρατηγικά πολεοδομικά σχέδια 
ως εργαλεία για την επίτευξη μιας 
αειφόρου ανάπτυξης και η καθο-
δήγησή τους στην προσπάθεια 
εφαρμογής των σχεδίων αυτών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ως 
εταίροι οι πόλεις ή περιφέρειες 
:  Alba lulia, Baia Mare και Satu 
Mare από τη Ρουμανία, Φότζια 
και Αμπρούτσο από την Ιταλία, 
Herceg Novi από το Μαυροβού-
νιο, Schwechat από την Αυστρία, 
Καβάλα, καθώς και ο Δήμος 

Τέμεριν από τη Σερβία. Επίσης 
συμμετέχουν μεγάλοι και σημαντι-
κοί φορείς αστικού και πολεοδομι-
κού σχεδιασμού όπως οι:
• Οργανισμός αστικού 
σχεδιασμού – Ρουμανία  
• Ιδρυμα  Graphitech- Ιτα-
λία 
• Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
ALANOVA – Αυστρία
• Ινστιτούτο Αστικού Σχε-
διασμού – Σλοβενία

• Πολεοδομικό Μητρώο - 
Ρουμανία
• Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης – Ιταλία

• 

Διεθνής Εταιρεία Πολεοδόμων 
αστικής και περιφερειακής Ανά-
πτυξης – Ολλανδία  
• Εθνικό Ινστιτούτο Εθνι-
κής Ανάπτυξης – Ιταλία  
• Διεθνής Ομοσπονδία για 
στέγαση και Σχεδιασμό – Ουκρα-
νία
• Κρατικό Επιστημονικό και 
Τεχνικό Κέντρο για προβλήματα 
περιβαλλοντικής ασφάλειας και 
αειφορίας - Ουκρανία

Ολοκληρώθηκε στο Μαυροβούνιο η συνάντηση 
της εκτελεστικής επιτροπής του έργου “STATUS” 
στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας

• Βασιλικό Ινστιτούτο Τοπο-
γραφίας -Βέλγιο
• Ινστιτούτο Παγκοσμίων 
Αστικών Δεικτών – Καναδάς  

Η συμμετοχή του Επιμελητη-
ρίου Δράμας σε ένα Έργο στο 
οποίο επίσης συμμετέχουν τόσο 
σημαντικοί φορείς αστικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού ίσως 
θα φάνταζε άκαιρη. Όμως ένας 
έμπειρος φορέας στη διαχείρι-
ση και υλοποίηση κοινοτικών 
προγραμμάτων όπως είναι το 
Επιμελητήριο Δράμας έχει την 
ικανότητα να μετουσιώνει αυτό 
που φαίνεται ως μειονέκτημα σε 
πλεονέκτημα και η συμμετοχή του 
όχι μόνο να θεωρείται απαραίτητη 
για την συνολική υλοποίηση του 
έργου, αλλά και να προσδίδει 
προστιθέμενη αξία στους κεντρι-
κούς στόχους του προγράμματος 
όπως αυτοί καθορίζονται από το 
εγκεκριμένο σχέδιο του έργου. 

Ως φορέας το Επιμελητήριο, θα 
ασχοληθεί με το θέμα της επιχει-
ρηματικότητας και μέσα από τα 
παραδοτέα που θα προκύψουν 
θα προσφέρει στο συνολικό έργο 
θέσεις για το πώς μια πόλη μπο-
ρεί να υποστηρίξει την επιχειρη-
ματικότητα και πως ένας καλός 
αστικός σχεδιασμός που δίνει 
σημασία και σέβεται την επιχει-
ρηματικότητα μπορεί να συμβάλει 
στην υποστήριξη των επιχειρήσε-
ων και στην οικονομική ανάπτυξη 
μιας περιοχής. 
 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Με επιστολή που ο πρόεδρος της Κεντρικής ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος Κων/νος Μίχαλος απευθύνει προς 
τον πρόεδρο της Κυβέρνησης Αντώνη Σαμαρά, τον πρόεδρο 
του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο 
Βενιζέλο, τον πρόεδρο των ΑΝ.ΕΛ. Πάνο Καμμένο, τον πρόεδρο 
της ΔΗΜΑΡ Φώτη Κουβέλη, το γενικό γραμματέα του ΚΚΕ 
Δημήτρη Κουτσούμπα καθώς και στον πρόεδρο της αρμόδιας 
επιτροπής της Βουλής γνωστοποιεί για άλλη μια φορά ακόμα 
τις θέσεις  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για 
το φλέγον θέμα των ΑΠΕ δηλώνοντας την πλήρη αντίδραση 
της ΚΕΕ σχετικά με το άρθρο 7 του επίμαχου σχεδίου νόμου 
ζητώντας να μη ψηφιστεί ή να τροποποιηθεί σχετικά.
Ο πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κων/νος Μίχαλος καταλήγει στην 
επιστολή του ζητώντας η οποιαδήποτε αλλαγή των τιμών 
αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά να αφορά 
επενδύσεις από την ψήφιση του νόμου και μετά και όχι στις 
υπογεγραμμένες συμβάσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων με 
τον ΛΑΓΗΕ.

Η επιστολή του προέδρου της ΚΕΕ αναφέρει τα εξής: 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
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Ο Πρόεδρος του  Επιμελητηρίου 
Δράμας στην Επιτροπή Παραγωγής 

& Εμπορίου της Βουλής
Υποστήριξε  τις θέσεις της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 
σχετικά με τις συμβασιοποιημένες 
τιμές πώλησης της παραγόμενης 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι την Πέμπτη 
3 Οκτωβρίου 2013 ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης μαζί με τον 
Α’ Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 
& Πρόεδρο ΕΒΕ Πέλλας κ. Ιορδάνη Τσότσο, συμμετείχαν στην 
Επιτροπή Παραγωγής. & Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο 
νόμου «ρυθμίσεις Θεμάτων ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας & 
άλλες διατάξεις» του Υπουργείου περιβάλλοντος Ενέργειας & 
Κλιματικής αλλαγής.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής υποστήριξαν 
τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας σχετικά 
με τις συμβασιοποιημένες τιμές πώλησης της παραγόμενης 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως αυτές κατ’ 
επανάληψη εκφράσθηκαν με έγγραφα  προς τον Πρωθυπουργό, 
τους Προέδρους των κομμάτων της Βουλής των Ελλήνων, τους 
Βουλευτές και το αρμόδιο Υπουργείο. 

Με τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία
 ζητείται να μην ψηφιστεί το άρθρο 7

 που πλήττει χιλιάδες
 μικροπαραγωγούς φωτοβολταϊκών 
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Συνάντηση είχε στο 
γραφείο του ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. 

Γιάννης Ξανθόπουλος 
με εκπροσώπους φορέ-
ων τις αγοράς, τη Δευτέ-
ρα 30 Σεπτεμβρίου 2013, 
με θέμα τη λειτουργία 
των καταστημάτων τις 
Κυριακές. 
Το Επιμελητήριο Δράμας 
στην τελευταία συνεδρίαση 
του Διοικητικού του Συμβου-
λίου με ομόφωνη απόφασή 
του στηρίζει την απόφαση του 
Εμπορικού συλλόγου Δράμας 
τασσόμενο κατά της λειτουρ-
γίας των καταστημάτων της 
Δράμας επιπλέον Κυριακών 
ως εργάσιμων πέραν των 
επτά που ορίζει ο νέος νόμος.

Την Πέμπτη 3 Οκτω-
βρίου 2013 έγινε στο 
Επιμελητήριο Δράμας 

η συνάντηση της εταιρικής 
σύμπραξης των φορέων 
που συμμετέχουν και υλο-
ποιούν το πρόγραμμα AP-
P4INNO. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτούμενο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς πόρους. Το 
πρόγραμμα εντάσσεται στη 
γραμμή προϋπολογισμού 
της «Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης», η οποία ευνοεί τις 
χώρες της ευρύτερης πε-
ριοχής χρηματοδοτώντας 
δράσεις δικτύωσης και συ-
νεργασίας. 

Το νέο πρόγραμμα έχει εγκρι-
θεί στο μέτρο της πρώτης 
προτεραιότητας του προ-
γράμματος που καλύπτει το 
χώρο της επιχειρηματικότη-
τας και της καινοτομίας. Ο 
τίτλος του είναι “App4Inno 
–Καθιέρωση και Προώθη-
ση Νέων Προσεγγίσεων και 
Εργαλείων για την Ενδυνά-
μωση της Ανταγωνιστικό-
τητας και Καινοτομίας του 
Πρωτογενή τομέα στην Νο-
τιοανατολική Ευρώπη” (Es-
tablishment and promotion of 
new approaches and tools for 
the strengthening of primary 
sector’s competitiveness and 
innovation in the South East 
Europe – APP4INNO)

Για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές: 
Το Επιμελητήριο Δράμας στηρίζει την κοινή απόφαση 

Εμπορικού Συλλόγου και Ομοσπονδίας Επαγγελματιών
 και Βιοτεχνών Δράμας 

Στη συνάντηση συμμετείχαν 
ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ. Στέφανος Γε-
ωργιάδης, ο πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Δρά-
μας κ. Αντώνης Σκουλίδης, ο 
πρόεδρος της ομοσπονδίας 
Επαγγελματοβιοτεχνών Ν. 
Δράμας κ. Όθωνας Μουρ-
μούρης, εκπρόσωπος του 
Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Ν. Δράμας κ. Άγγελος Τομπα-
λίδης, ο Αντιδήμαρχος Δρά-
μας κ. Παύλος Ζαχαριάδης, ο 
Αντιδήμαρχος Προσοτσάνης 
κ. Γιάννης Τερνεκτσής, καθώς 
και υπηρεσιακοί παράγοντες 
της Περιφερειακής Ενότητας 
Δράμας. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων 
παρουσίασαν και υποστήρι-
ξαν  τις αποφάσεις των συλ-
λογικών τους οργάνων για 

την μη ύπαρξη αναγκαιότητας 
θεσμοθέτησης επιπλέον Κυ-
ριακών ως εργάσιμων, πέ-
ραν των επτά (7) που ορίζει ο  
νέος νόμος.Ο  κ. Αντιπεριφε-
ρειάρχης  ευχαρίστησε τους 

μετέχοντες στην σύσκεψη, 
δηλώνοντας τους ότι οι ειση-
γήσεις τους θα εισακουσθούν, 
τονίζοντας συγχρόνως ότι δεν 
είναι στην αρμοδιότητα του να 

αποφασίσει για λιγότερες 
Κυριακές από αυτές που 
ορίζει ο νόμος, τις επτά (7) 
δηλαδή, θέση που υποστή-
ριξε ο εκπρόσωπος του Ερ-
γατοϋπαλληλικού Κέντρου.

Στη Δράμα η συνάντηση της εταιρικής συνεργασίας του
 προγράμματος APP4INNO που συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας

Ο κύρος στόχος του προ-
γράμματος είναι η προώθηση 
κοινών μεθόδων και αποτε-
λεσματικών εργαλείων για 
την ενθάρρυνση των νέων 
τεχνικών για την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ στον πρωτογενή τομέα 
στις χώρες την Νοτιοανατο-
λικής Μεσογείου, με τη δημι-
ουργία ενός πλαισίου που θα 
βοηθήσει τις ΜΜΕ να ερευνή-
σουν τη σύγχρονη τεχνολογία 
σαν ένα εργαλείο για την ανά-
πτυξη της ανταγωνιστικότη-
τάς τους στις διεθνείς αγορές. 

Ακολουθώντας την τυπική 
μορφή των προγραμμάτων 
«εδαφικής συνεργασίας» στα 
οποία συγκαταλέγονται και 
οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 
για την Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, η νέα δράση βασίζεται 
στη στενή συνεργασία μιας 
εταιρικής σχέσης και ανταλ-
λαγή εμπειριών, γνώσεων 
και τεχνογνωσίας μεταξύ των 
εταίρων με τους οποίους θα 
συνεργαστεί το Επιμελητήριο 
Δράμας. Συντονιστής εταίρος 
του έργου είναι η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία του Βένετο με έδρα 
την Πάντοβα της περιφέρειας 
Βένετο της Ιταλίας.  Οι εταίροι 
της δράσεις είναι: (1) τη Πολυ-
τεχνική Σχολή του Μιλάνο, (2) 
η Αναπτυξιακή Εταιρεία από 
τη Βάρνα, (3) η εταιρεία της 

περιφέρειας του Νότιου Δού-
ναβη από την Ουγγαρία, (5) η 
πανεπιστημιακή σχολή αγρο-
τικής ανάπτυξης από τη Ρου-
μανία, (6) το Επιμελητήριο 
Δράμας, (7) η  Αναπτυξιακή 
Εταιρεία της περιφέρειας Πο-
λινέζε της Ιταλίας, (8) το Αγρο-
νομικό Ινστιτούτο του Μπάρι, 
(9) το Επιχειρηματικό Κέντρο 
του Οσιγεκ από την Κροατίας, 
(10) το Συμβούλιο Αγροτικής 
Ανάπτυξης από την Αλβανία, 
(11) το Ινστιτούτο Τροφίμων 
από τη Σερβία, (12) Αναπτυ-
ξιακή Εταιρεία από τη Σερβία, 
(13) Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Αλβανίας, 
(14) Γραμματεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Υδάτων και Οι-
κονομία των Δασών από τη 
Σερβία  και (15) Το Επιστημο-

νικό και Τεχνολογικό Κέντρο 
της Μπουκοβίνας από την 
Ουκρανία. 

Η συνάντηση στη Δράμα εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί 
το πρόγραμμα βρίσκεται σε 
μια κρίσιμη καμπή καθώς 
ολοκληρώνεται η συμμετοχή 
των τοπικών επιχειρήσεων 
του πρωτογενούς τομέα που 
έχουν επιλεγεί σε κάθε περι-
φέρεια των εταίρων και τώρα 
γίνεται η επιλογή των καλύ-
τερων πρακτικών οι οποίες 
θα παρουσιαστούν στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σκέ-
λος αυτό του προγράμματος 
συμμετέχουν οκτώ ΔΡαμινές 
επιχειρήσεις που έχουν ει-
σαγάγει καινοτόμες δραστη-
ριότητες στην επιχειρησιακή 
τους δράση. 

Τους συνέδρους χαιρέτισε 
εκ μέρους της διοίκησης το 
μέλος του Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας κ. 
Βασίλης Πολυτάρχης, ο οποί-
ος επιβλέπει το πρόγραμμα, 
στους οποίους έκανε μια εκτε-
ταμένη ξενάγηση στην επι-
χειρηματική δραστηριότητα 
και στην οικονομική ζωή της 
ΠΕ Δράμας. Στη συνέχεια, ο 
κ. Πολυτάρχης , αναφέρθηκε 
στη συμμετοχή του πρωτο-
γενούς τομέα και των επι-
χειρήσεων στην μεταποίηση 
που αξιοποιούν τα πολύτιμα 
αγαθά που παράγει ο πρω-
τογενής τομέα στην οικονο-
μική ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας στην περιοχή της 
Δράμας. 


