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Σελίδα 6

Σελίδα 7

Ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση
 του εργαστηρίου με θέμα την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Βουλγαρίας

Το Εργαστήριο με 
θέμα: ‘Η Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή 
της Ελλάδας-Βουλγαρί-
ας’ είχε ως κύριο στό-
χο την καταγραφή των 
πρωτοβουλιών και των 
καλών πρακτικών στην 
κοινωνική επιχειρημα-
τική δράση του τόπου 
καθώς και την επισή-
μανση των δυσκολιών 
και προβλημάτων που 
αυτές αντιμετωπίζουν.

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων 
επιχειρήσεων υφιστάμενων μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 
του κλάδου  Εμπορίου, της Εστίασης 
& της Εκπαίδευσης από πρόγραμμα 

του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

Σελίδα 4

Σελίδα 5

Συνάντηση εργασίας 
του Προέδρου
 με παράγοντες 

της Γενικής Διεύθυν-
σης Περιφερειακής και 
Αστικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στις Βρυξέλλες
Συμμετοχή επιλεγμέ-

νων από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή δύο δρα-
μινών επιχειρήσεων 

στο σεμινάριο
 καινοτομίας



2

DRAMA CHAMBER

μηνιαια εΚδοση

Επιμελητήριο Δράμας
Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα 66 100 
Τηλ.: 25210.22392, 25210.22750 – FAX: 25210. 25835 
e-mail: ccidrama@dramanet.gr – www.dramanet.gr

ιδιοκτησία 

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διοιΚηΤιΚη επιΤροπη

προεδροσ:  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α΄ανΤιπροεδροσ: 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

Β΄ ανΤιπροεδροσ: 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓενιΚοσ ΓραμμαΤεασ: 
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

οιΚονομιΚοσ εποπΤησ: 
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

υπευΘ.Γεμη & εΞυπηρεΤηση
επιΧειρησεΩν: 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
υπευΘ.συμΒουΛευΤιΚησ 

υποσΤηριΞησ επιΧειρησεΩν: 
ΡΕΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

μεΛη (Αλφαβητικά)
εμποριΚο Τμημα 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

εΞαΓΩΓιΚο Τμημα 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 
μεΤαποιηΤιΚο Τμημα

ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τμημα υπηρεσιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Το Επιμελητήριο Δράμας, μετά από έγγραφο του 
Συνδέσμου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλά-
δος, όπου επισημαίνεται η αντίθεση τους στο Σχέδιο 

Υπουργικής Απόφασης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) & της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου 
του Κράτους-Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων, απέ-
στειλε επιστολή στην
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και τα Επιμε-
λητήρια της χώρας ώστε να αποτρέψουν την υπογραφή 
της συγκεκριμένης απόφασης, που με τις διατάξεις της 
οδηγεί τον κλάδο των μικροζυθοποιών σε κίνδυνο της 
βιωσιμότητας τους. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος απέστειλε ήδη έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα 
υιοθετώντας πλήρως τις προτάσεις και την αιτιολογία του 
Συνδέσμου των Μικροζυθοποιών.

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας
 Αρ πρωτ. 2894/18-12-2018

Προς:
Κεντρική Ένωση επιμελητηρίων Ελλάδας
Κοινοποίηση :
Επιμελητήρια χώρας
Σύνδεσμο Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών Ελλάδος

Σχετικά με την επιστολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κρά-
τους, Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων με ημερομηνία 
10/12/2018 με αρ. πρωτ. 30/003/000/4729 και θέμα την 
«Αποστολή σχεδίων διατάξεων επί της νομοθεσίας του ζύ-
θου προς διαβούλευση», υπάρχει εντονότατη και δίκαια 
αντίδραση του Συνδέσμου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθο-
ποιών Ελλάδος.
Με την ακατανόητη παρέμβαση της ΑΑΔΕ προς το υπουρ-
γείο τίθεται σοβαρός κίνδυνος  πλέον για την λειτουργία 
και την βιωσιμότητα του κλάδου της μικροζυθοποιίας.
Παραθέτουμε τα συνημμένα έγγραφα προς ενημέρωση 
και ζητούμε την παρέμβαση της ΚΕΕΕ και των Επιμελη-
τηρίων της χώρας, στην υποστήριξη των αιτημάτων των 
επιχειρήσεων ενός κλάδου που αναπτύσσεται ραγδαία, 
παρά τις δυσκολίες ενός ισχυρού ανταγωνισμού, που τα 
γεγονότα μέχρι σήμερα έχουν αποδείξει ότι σε πολλές πε-
ριπτώσεις είναι και αθέμιτος.

Παρακαλώ για τις άμεσες ενέργειες σας προς τα αρμό-
δια Υπουργεία, ώστε να υπάρξει απόσυρση του σχεδίου 
της Υπουργικής Απόφασης και να συνταχθεί νέο σχέδιο 
από μηδενική βάση με την συμμετοχή των εκπροσώπων 
του κλάδου των ζυθοποιών .

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Δράμας και της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος υπέρ της θέσης 

του  Συνδέσμου Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιών, ενάντια 
στην υπογραφή Υπουργικής Απόφασης που προωθεί η ΑΑΔΕ  

στο Υπουργείο Οικονομικών
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Τέθηκε σε ισχύ από-
φαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών 
που έχει ως στόχο 

την πάταξη του λαθρεμπο-
ρίου καπνικών αλλά και 
την εξειδίκευση των μέ-
τρων δέουσας επιμέλειας 
της επιχείρησης.
Ειδικότερα, από 15 Ιανου-
αρίου 2019 όλες οι συναλ-
λαγές μεταξύ επιχειρημα-
τία και πελάτη θα πραγμα-
τοποιούνται ηλεκτρονικά, 
μέσω τραπεζικού λογαρια-
σμού, ακόμη και για τις 
πιο απλές πληρωμές.
Σύμφωνα με τη σχετική 
διάταξη, κάθε επιχείρη-
ση πρέπει να κρατά σε 
αρχείο, το οποίο θα ενη-
μερώνει κάθε έτος, πλη-
ροφορίες σχετικά με την 
ταυτότητά του εκάστοτε 
προμηθευτή ή πελάτη 
(φυσικό πρόσωπο) που 
επιθυμεί να συνεργαστεί, 
συμπεριλαμβανομένων 
των ακολούθων: ονοματε-
πώνυμο, εμπορική επωνυ-
μία, διεύθυνση εργασίας 
ή κατοικίας, αριθμό κατα-
χώρησης στο γενικό εμπο-
ρικό μητρώο, ημερομηνία 
και τόπο γέννησης, αριθμό 
φορολογικού μητρώου 
(ΑΦΜ) και αντίγραφο της 
ταυτότητας ή του διαβατη-
ρίου του. Εφόσον ο προ-
μηθευτής ή πελάτης είναι 
καθ΄ όλα νόμιμος, τότε 
θεωρείται «Εγκεκριμένος 
Πελάτης».
Η κάθε επιχείρηση τηρεί 
αρχεία στα οποία κατα-
χωρούνται τα μητρώα των 
εγκεκριμένων πελατών 
και προμηθευτών για πέ-
ντε έτη, μετά τη δημιουρ-
γία τους. Τα μητρώα αυτά 

περιλαμβάνουν τα ακό-
λουθα στοιχεία:

α) εμπορικά έγγραφα σχε-
τικά με τον εγκεκριμένο 
πελάτη ουσιαστικής ση-
μασίας για την υλοποίηση 
των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το νόμο 
και την παρούσα υπουρ-
γική απόφαση συμπερι-
λαμβανομένων ενδεικτικά 
των τιμολογίων, προτιμο-
λογίων, εμπορικής αλλη-
λογραφίας από και προς 
τον εγκεκριμένο πελάτη ή 
προμηθευτή, εσωτερικής 
αλληλογραφίας ουσια-
στικής φύσης σχετικά με 
τα ανωτέρω, εμπορικών 
συμβολαίων, δηλωτικών 
φορτίου, δηλώσεων προς 
τις αρμόδιες αρχές, μετα-
φορικών εγγράφων και 
άλλων εγγράφων αποστο-
λής,

β) έγγραφα που έχει λά-
βει η επιχείρηση ως μέρος 
των πληροφοριών δέου-
σας επιμέλειας του εγκε-
κριμένου πελάτη ή προμη-
θευτή,

γ) οποιαδήποτε ερωτήμα-
τα και απαντήσεις προς 
δημόσιες υπηρεσίες σχε-
τικά με τον εγκεκριμένο 
πελάτη ή προμηθευτή ή 
την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα,

δ) όλα τα αρχεία σχετικά 
με πληρωμές που έγιναν 
από τους πρώτους αγορα-
στές για βιομηχανοποιημέ-
να καπνά της επιχείρησης 
ή προς τους προμηθευτές 
για πρώτες ύλες ή εξοπλι-
σμό κατασκευής και

ε) κάθε άλλη πληροφορία, 
έγγραφο, καταχώριση 
κ.λπ. σχετικό με τα ανα-
φερόμενα στο άρθρο 3 
μέτρα δέουσας επιμέλειας. 
Στις περιπτώσεις που ο 
Πελάτης επιθυμεί να γίνει 
Πρώτος Αγοραστής, μία 
περιγραφή της Προορι-
ζόμενης Αγοράς Λιανικής 
Πώλησης των βιομηχανο-
ποιημένων καπνών που 
θα αγοραστούν από την 
επιχείρηση. Αυτό το «Σχέ-
διο Πωλήσεων» θα πρέπει 
να ενημερώνεται και να 
συμπεριλαμβάνει πλήρη 
στοιχεία ταυτότητας κατά 
τα οριζόμενα στις ανωτέ-
ρω περιπτώσεις γ΄ και δ΄ 
των Μεταγενέστερων Αγο-
ραστών προς τους οποίους 
θα πωλούνται τα βιομηχα-
νοποιημένα καπνά, 
 
στ) έγγραφα σχετικά με 
τον αριθμό των ατόμων 
που απασχολούνται από 
τον Πελάτη ή τον Προμη-
θευτή κατά την ημερο-
μηνία που ζητούνται οι 
πληροφορίες, (ζ) πλήρη 
στοιχεία ποινικού μητρώ-
ου σχετικά με τυχόν ποινι-
κά αδικήματα ή και πλήρη 
στοιχεία για τυχόν διώξεις 
που έχουν ασκηθεί κατά 
του Πελάτη ή του Προμη-
θευτή ή κατά των νομίμων 
εκπροσώπων του, κατά 
των μελών του διοικητι-
κού συμβουλίου και των 
εταίρων, και

η) πλήρη στοιχεία των 
τραπεζικών λογαριασμών, 
μέσω των οποίων πραγμα-
τοποιούνται οι πληρωμές 
είτε για τις αγορές πρώ-
των υλών ή εξοπλισμού 

κατασκευής από τον Προ-
μηθευτή είτε για τις πωλή-
σεις βιομηχανοποιημένων 
καπνών προς τον Εγκε-
κριμένο Πελάτη, συμπερι-
λαμβανομένων ενδεικτικά 
των ακολούθων στοιχεί-
ων: πλήρη επωνυμία και 
διεύθυνση της τράπεζας, 
πλήρη επωνυμία και διεύ-
θυνση του δικαιούχου του 
λογαριασμού, και όλα τα 
στοιχεία που αφορούν την 
ταυτότητα του λογαρια-
σμού,

θ) εάν ο τραπεζικός λο-
γαριασμός που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί για τις 
πληρωμές από και προς 
την επιχείρηση ανήκει σε 
Συνδεδεμένη Εταιρία του 
Πελάτη ή του Προμηθευτή, 
απαιτείται να γνωστοποι-
ηθεί προς την επιχείρηση 
η ακριβής σχέση μεταξύ 
της Συνδεδεμένης Εταιρί-
ας και του Πελάτη ή του 
Προμηθευτή πριν από την 
αποδοχή οποιασδήποτε 
πληρωμής από τη Συνδε-
δεμένη Εταιρία.

Τέλος, όσον αφορά στις 
πωλήσεις, οι επιχειρήσεις 
οφείλουν να εξασφαλίζουν 
στα ελεγκτικά όργανα 
της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
πλήρη και ανεμπόδιστη 
πρόσβαση σε κάθε τη-
ρούμενο αρχείο, στοιχείο 
ή έγγραφο και σε κάθε 
εγκατάστασή τους, για την 
ολοκλήρωση του νόμιμου 
ελέγχου.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Eφαρμογή από 15 Ιανουαρίου 2019 της νέας υπουργικής 
απόφαση για την πάταξη λαθρεμπορίου καπνού
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Ενίσχυση επενδυτι-
κών σχεδίων επιχει-
ρήσεων υφιστάμενων 

μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, προκειμέ-
νου να αναβαθμίσουν και 
να βελτιώσουν την αντα-
γωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική 
αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισμό του παρα-
γωγικού εξοπλισμού τους 
και στην πιστοποίηση των 
προϊόντων τους από πρό-
γραμμα του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης 
Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει ότι το Υπουρ-
γείο Οικονομίας & Ανά-
πτυξης ανακοίνωσε  την 
δράση 
Η Δράση στοχεύει στην 
ενίσχυση υφιστάμενων 
μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων, προκειμέ-
νου να αναβαθμίσουν και 
να βελτιώσουν την αντα-
γωνιστική τους θέση στην 
εσωτερική και εξωτερική 
αγορά, επενδύοντας στον 
εκσυγχρονισμό του παρα-
γωγικού εξοπλισμού τους 
και στην πιστοποίηση των 
προϊόντων τους.
Σε ποιους απευθύνεται
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να ικανοποιούν αθροιστι-
κά τις παρακάτω προϋπο-
θέσεις:
• να έχουν κλείσει 
τουλάχιστον 3 διαχειριστι-
κές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας
• να διαθέτουν τους 
επιλέξιμους ΚΑΔ της επέν-
δυσης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙ-
ΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΚΑΔ)»
• να έχουν 2 τουλάχι-
στον ΕΜΕ εξαρτημένης ερ-
γασίας πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης το έτος που 
προηγείται της υποβολής 
του επενδυτικού σχεδίου.

Περίοδος υποβολής
από 6/2/2019 έως εξα-
ντλήσεως προϋπολογι-
σμού
Η πρόσκληση θα παραμεί-
νει ανοιχτή για υποβολή 
αιτήσεων μέχρι εξαντλή-
σεως του διαθέσιμου προ-
ϋπολογισμού και το αρ-
γότερο μέχρι τη συμπλή-
ρωση 18 μηνών από την 
αρχική δημοσίευσή της.
Οι αιτήσεις χρηματοδότη-
σης θα αξιολογηθούν με 
σειρά προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την ημερο-
μηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής του επενδυτικού 
σχεδίου.
Οι επιχειρήσεις υποβάλ-
λουν ηλεκτρονική αίτη-
ση χρηματοδότησης που 
συνοδεύεται και από 
ηλεκτρονικό φάκελο υπο-
ψηφιότητας στο Πληροφο-
ριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.
ependyseis.gr/mis.
Ο ηλεκτρονικός φάκελος 
υποψηφιότητας περιλαμ-
βάνει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβολής 
/ ένταξης του Παραρτήμα-
τος Ι σε μη επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή αρ-
χείου (π.χ. αρχείο τύπου 
pdf).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται 
ότι κάθε επισυναπτόμενο 
έγγραφο πρέπει να έχει 
χωρητικότητα μέχρι 10 
ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την 
εγγραφή τους στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
• επιλέγουν: «Ενίσχυ-
ση Δράσεων Επιχειρηματι-
κότητας»
• συμπληρώνουν το 
ΑΦΜ της επιχείρησης και 
στη συνέχεια
• επιλέγουν τη Δράση 
με τίτλο: «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας Μι-

κρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων»
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Επενδυτικά σχέδια από 
20.000 € έως 200.000 €. 
Επιδότηση από 50% έως 
65%. 
Επενδυτικά σχέδια από 
20.000 € έως 200.000 €. 
Επιδότηση από 50% έως 
65%. Το ύψος της επιδό-
τησης καθορίζεται με βάση 
τις εξαγωγικές επιδόσεις 
των επιχειρήσεων.
Χρόνος υλοποίησης επεν-
δυτικών σχεδίων: Μέχρι 
24 μήνες από την ημερο-
μηνία έκδοσης της Απόφα-
σης Ένταξης.

Τι χρηματοδοτείται
Επιδοτούμενες Δαπάνες

• Μηχανήματα – Εξο-
πλισμός έως 100% του 
επενδυτικού σχεδίου
• Πιστοποίηση προ-
ϊόντων – υπηρεσιών – δι-
αδικασιών έως 100% του 
επενδυτικού σχεδίου
• Συσκευασία – Ετικέ-
τα – Branding έως 25% του 
επενδυτικού σχεδίου
• Ψηφιακή προβολή
• Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες - Τεχνικές με-
λέτες
• Μεταφορικά μέσα
• Μισθολογικό κόστος 
εργαζομένων (νέο προσω-
πικό)
Ως ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας δαπανών 
ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλη-
σης.
Προϋπολογισμός
€ 400.000.000
Αναλυτικά:
• Ανατολική Μακε-
δονία και Θράκη, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα: 

172.000.000 €
• Δυτική  Μακεδο-
νία, Ιόνια Νησιά, Πελο-
πόννησος, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη: 50.000.000 €
• Αττική: 150.000.000 
€
• Στερεά Ελλάδα: 
17.000.000 €
• Νότιο Αιγαίο: 
11.000.000 €

Σχετικά αρχεία
Πληροφορίες - Στοιχεία 
επικοινωνίας

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Διεύθυνση : Απ. Σούζου 
14 69133 Κομοτηνή
Τ.Θ. 145
Email : info@desm-os.gr
Τηλέφωνα : 2531072388 / 
35916 / 84099
Fax : 2531072328

Πληροφορίες - Στοιχεία
 επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης ΕΠ Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.
antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 
115 27 Αθήνα
Τηλ. 801 11 36300
Φαξ. 210 7473666
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.
antagonistikotita.gr/
epanek/prokirixeis.
asp?id=42&cs=

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 
υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας ενημερώνει ότι το 
Υπουργείο Οικονομίας 

& Ανάπτυξης ανακοίνωσε  
την δράση «Εργαλειοθή-
κη Επιχειρηματικότητας : 
Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαί-
δευση» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία (ΕΠΑ-
νΕΚ)» ΕΣΠΑ  2014 – 2020 
(Α/Α3429, Κωδ. 022ΚΕ). 
Η Δράση «Εργαλειοθή-
κη Επιχειρηματικότητας: 
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαί-
δευση» στοχεύει στην ενί-
σχυση υφιστάμενων μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιού-
νται στο λιανικό εμπόριο, 
στην παροχή υπηρεσιών 
εστίασης και την παρο-
χή υπηρεσιών ιδιωτικής 
εκπαίδευσης –κοινωνικής 
μέριμνας προκειμένου να 
αναβαθμίσουν το επίπεδο 
επιχειρησιακής οργάνωσης 
και λειτουργίας τους.
Επενδυτικά Σχέδια από 
10.000 € έως 150.000 €.
Σε ποιους απευθύνεται
Μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις
Περίοδος υποβολής
από 6/2/2019 έως 
19/4/2019 
Οι επιχειρήσεις υποβάλ-
λουν ηλεκτρονική αίτηση 
χρηματοδότησης που συνο-
δεύεται και από ηλεκτρονι-
κό φάκελο υποψηφιότητας 
στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/
mis
Ο ηλεκτρονικός φάκελος 
υποψηφιότητας περιλαμ-
βάνει τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβολής/
ένταξης του Παραρτήματος 
Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλε-
κτρονική μορφή αρχείου 
(π.χ. αρχείο τύπου pdf).
Η αξιολόγηση των επενδυ-

τικών σχεδίων γίνεται βά-
σει αντικειμενικών κριτη-
ρίων, όπως αυτά περιγρά-
φονται στους πίνακες των 
κριτηρίων Αξιολόγησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται 
ότι κάθε επισυναπτόμενο 
έγγραφο πρέπει να έχει 
χωρητικότητα μέχρι 10 ΜB.
Οι νέοι χρήστες κατά την 
εγγραφή τους στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ):
• επιλέγουν: «Ενίσχυ-
ση Δράσεων Επιχειρηματι-
κότητας»
• συμπληρώνουν το 
ΑΦΜ της επιχείρησης και 
στη συνέχεια
• επιλέγουν τη Δράση 
με τίτλο: «Εργαλειοθή-
κη Επιχειρηματικότητας: 
Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαί-
δευση»
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Όλη η Ελλάδα
Όροι και προϋποθέσεις
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
αθροιστικά να ικανοποιούν 
τις παρακάτω προϋποθέ-
σεις:
• να έχουν την ιδιό-
τητα των Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων
• να έχουν κλείσει 
τουλάχιστον 3 διαχειριστι-
κές χρήσεις δωδεκάμηνης 
διάρκειας
• να διαθέτουν έναν 
τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ 
του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙ-
ΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
(ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή 
δευτερεύουσα δραστηριό-
τητα, καθΆ όλη τη διάρκεια 
των 3 αυτών διαχειριστι-
κών χρήσεων
• να έχουν το έτος 
που προηγείται της ηλε-
κτρονικής υποβολής της 
πρότασης χρηματοδότη-
σης, κατ’ ελάχιστον: 
• 1 ετήσια μο-

νάδα εργασίας (ΕΜΕ) για 
τον κλάδο του λιανικού 
εμπορίου,
• 2 ΕΜΕ για τον 
κλάδο της εστίασης και
• 5 ΕΜΕ για τον 
κλάδο της εκπαίδευσης-
κοινωνικής μέριμνας.

Τι χρηματοδοτείται
• Κτίρια, εγκαταστά-
σεις και περιβάλλων χώρος 
έως 100% του επενδυτικού 
σχεδίου
• Παρεμβάσεις για: 
• εξοικονόμηση 
ενέργειας
• αναβάθμιση 
της υγιεινής και ασφάλειας
• διευκόλυνση 
προσβασιμότητας ΑμΕΑ
• Μηχανήματα 
- Εξοπλισμός έως 100% του 
επενδυτικού σχεδίου
• Προμήθεια και εγκα-
τάσταση εξοπλισμού για: 
• εξοικονόμηση 
ενέργειας
• αναβάθμιση 
της υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους της επιχείρη-
σης
• Προμήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισμού 
ΤΠΕ  
• Μεταφορικά μέσα 
• μέχρι 25.000 € 
και έως 30% του επενδυτι-
κού σχεδίου για επιχειρή-
σεις λιανεμπορίου-εστίασης
• έως 100% για 
επιχειρήσεις εκπαίδευσης-
κοινωνικής μέριμνας
• Ψηφιακή προβολή
• Πιστοποίηση υπηρε-
σιών ή/και διαδικασιών
• Μισθολογικό κόστος 
εργαζομένων (νέο προσω-
πικό)
• Δαπάνες μελετών 
/ Κατάρτισης / Παρακο-
λούθησης του επενδυτικού 
σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επι-

λεξιμότητας δαπανών ορί-
ζεται η ημερομηνία δημοσί-
ευσης της πρόσκλησης. 
Χρόνος Υλοποίησης Επεν-
δυτικών Σχεδίων
Μέχρι 24 μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να υλοποιήσουν το 30% του 
εγκεκριμένου επιχορηγού-
μενου προϋπολογισμού της 
επένδυσης, τους πρώτους 
12 μήνες από την ημερομη-
νία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης.
Προϋπολογισμός
€ 60.000.000
Σχετικά αρχεία
Πληροφορίες - Στοιχεία επι-
κοινωνίας

ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ. ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Διεύθυνση : Απ. Σούζου 14 
69133 Κομοτηνή
Τ.Θ. 145
Email : info@desm-os.gr
Τηλέφωνα : 2531072388 / 
35916 / 84099
Fax : 2531072328

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-
σης ΕΠ Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα & 
Καινοτομία
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.
antagonistikotita.gr
Διεύθυνση
Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 
27 Αθήνα
Τηλ.  801 11 36300
Φαξ. 210 7473666
Ιστοσελίδα δημοσίευσης
http://www.
antagonistikotita.gr/
epanek/prokirixeis.
asp?id=45&cs=

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων 
του κλάδου  Εμπορίου, της Εστίασης & της Εκπαίδευσης 
από πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 
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Διοργάνωση Εργαστηρίου για 
τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  ‘Ενδυνάμωση της κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρι-
κτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή’ (entrepreneurial 
spirit through the setting up of innovative structures in the 
cross-border territory- Social Forces), με το ακρωνύμιο “Social 
Forces”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδα-
φικής συνεργασίας INTERREG V-A GR-BG 2014-2020, το Επιμε-
λητήριο Δράμας διοργανώνει την Τρίτη κατά σειρά εκδήλωση 
(Workshop) του έργου με τίτλο «Η Κοινωνική Επιχειρηματικό-
τητα στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας – Βουλγαρίας». 
Το Εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Φεβρου-
αρίου 2019 στις 10:00 πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων στο δεύ-
τερο όροφο.
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο ‘Social Forces’ έχει 
ξεκινήσει να υλοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων. Τα μέλη του εταιρικού σχήματος του προ-
γράμματος  –πέρα από το Επιμελητήριο Δράμας – είναι: η Ανα-
πτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο 
Ξάνθης, δύο (2) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μια από Ελλάδα 
και μια από Βουλγαρία που έχουν σχέση με την κοινωνική επι-
χειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο  της Φιλιππούπολης και το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των 
πολλών και σημαντικών δράσεων του έργου θα κληθούν να 
είναι οι κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί φορείς και κοινωνικές επι-
χειρήσεις.
Το έργο, τέλος, στοχεύει να καταγράψει δράσεις και πρακτι-
κές της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης στη διασυνοριακή 
περιοχή και να εντοπίσει τις ανάγκες της. Μέσω της υλοποίη-
σής του θα πραγματοποιηθεί χρήση καινοτόμων ‘εργαλείων’ 
που θα βοηθήσουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, 
ως προς την ανάπτυξη της εργασίας τους στη χώρα εγκατά-
στασή τους, αλλά και ως προς την επέκταση των κοινών εργα-
σιών σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον.

Επιμελητήριο Δράμας 
Πρόεδρος 

Στέφανος Γεωργιάδης

Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης, το διάστημα 
23-25 Ιανουαρίου 2019 παρευρέθηκε  στην Γενική 
Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής 

(DG REGIO) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European 
Commission), σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας 
με την προϊσταμένη  της Μονάδας D2  του προγράμματος 
Interreg- Συνοριακής Συνεργασίας  των εσωτερικών 
συνόρων της ΕΕ, κυρία Nathalie Verschelde καθώς και τον 
κ. Ivan Fecenko. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν 
ζητήματα του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία. 
Το ενδιαφέρον του Επιμελητηρίου Δράμας εστιάζεται στις 
διαδικασίες που αφορούν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία 
καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης για 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συνοριακές 
περιοχές. Εξάλλου η DG REGIO είχε οργανώσει στην Δράμα 
τον Οκτώβριο του 2018 την 4η αποκεντρωμένη συνεδρίαση 
όπου είχαν συζητηθεί με εταίρους από την Ευρώπη, πολλά 
ζητήματα για τις πολιτικές αλλά και τις διαδικασίες που 
αφορούν την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Επίσης στις Βρυξέλλες δύο επιχειρήσεις από την 
Δράμα (μία στο χώρο της συσκευασίας τροφίμων 
και μία στο χώρο της αγροτοδιατροφής) οι οποίες 
αξιολογήθηκαν από την Commission και επιλέχθηκαν 
ανάμεσα σε πολλές υποψηφιότητες από όλη την 
χώρα,  για την έρευνα & την παραγωγή   καινοτόμου 
προϊόντος,  συμμετείχαν σε ενημερωτική διημερίδα  
που αφορούσε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην 
καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα , την επόμενη τετραετία, 
η Commission και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας 
(EIC), θα δώσουν ιδιαίτερα κίνητρα (χρηματοδοτήσεις και 
επιβραβεύσεις) σε καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και επιλεγμένα start-ups, μέσα από τα αναβαθμισμένα 
προγράμματα HORIZON και COSME. Η πρόσβαση σε 
αυτά τα προγράμματα γίνεται πλέον πολύ πιο απλή για 
τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν , καθώς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προσφέρει πλέον, για πρώτη φορά, εγγυήσεις 
& μάλιστα με συμμετοχή ακόμη και στα μετοχικά κεφάλαια 
των επιχειρήσεων.
Η διημερίδα στις Βρυξέλλες αποτελεί εμπειρία που έδωσε 
γνώση προερχόμενη απευθείας από τα κέντρα των 
αποφάσεων , αλλά δημιούργησε επίσης και μια νέα ομάδα 
20 καινοτόμων Ελληνικών επιχειρήσεων , που μέσα σε 
2 ημέρες μόνο κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σχέση  
αμοιβαίας πληροφόρησης αλλά και κοινής δράσης, σε 
θέματα του σύγχρονου και καινοτόμου επιχειρείν.
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν απέστειλαν ευχαριστήριες 
επιστολές στο  Επιμελητήριο Δράμας, την Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και το γραφείο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Αθήνα. 
Το Επιμελητήριο Δράμας στέκεται ακόμη μια φορά αρωγός 
στις επιχειρήσεις και την προώθηση της καινοτομίας και 
της εξωστρέφειας. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου με παράγοντες της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις Βρυξέλλες
Συμμετοχή επιλεγμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο δραμινών επιχειρήσεων 

στο σεμινάριο καινοτομίας
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας στο πλαίσιο του 

προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-
2020, και συγκεκριμένα 
του έργου ’Ενδυνάμω-
ση της κοινωνικής επι-
χειρηματικότητας με τη 
χρήση καινοτόμων υπο-
στηρικτικών δράσεων 
στη διασυνοριακή περι-
οχή (ReinFORCE SOCIAL 
Entrepreneurial Spirit 
through the setting up of 
innovative structures in 
the cross-border territo-
ry- Social Forces)’ , διορ-
γάνωσε την Παρασκευή 
1 Φεβρουαρίου 2019 Ερ-
γαστήριο (Workshop) για 
την Κοινωνική Επιχειρη-
ματικότητα στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων.

Το Εργαστήριο με θέμα: 
‘Η Κοινωνική Επιχειρημα-
τικότητα στη διασυνορια-
κή περιοχή της Ελλάδας-
Βουλγαρίας’ είχε ως κύριο 
στόχο την καταγραφή των 
πρωτοβουλιών και των 
καλών πρακτικών στην 
κοινωνική επιχειρηματική 
δράση του τόπου καθώς 
και την επισήμανση των 
δυσκολιών και προβλημά-
των που αυτές αντιμετωπί-
ζουν .

Προσκεκλημένοι ομιλητές  
της εκδήλωσης ήταν η κα. 
Λουλούδη Ανδρονίκη, Πρό-
εδρος της Ηλιοδώρας Κοιν.
Σεπ. με την συνεργάτη της 
κ. Χριστίνα Καιρακτοπού-

λου, καθώς και ο κ. Κε-
φαλίδης Ευστάθιος, διευ-
θυντής της Αναπτυξιακής 
Ροδόπης. Τα ζητήματα που 
συζητήθηκαν επικεντρώ-
θηκαν κυρίως στη ενημέ-
ρωση για τις νέες διαδι-
κασίες δημιουργίας μιας 
κοινωνικής επιχείρησης 
καθώς επίσης και στους 
αποτελεσματικούς τρό-
πους προβολής της. Συ-
γκεκριμένα, η κ. Λουλούδη 
αναφέρθηκε στην εμπειρία 
της από τα πρώτα στάδια 
της σύστασης της Ηλιοδώ-
ρας Κοιν. Σεπ. μέχρι και 
την μετέπειτα πορείας της 
έως σήμερα. Επιπλέον, ο 

Ολοκληρώθηκε η πραγματοποίηση
 του εργαστηρίου με θέμα την 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στη 
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Βουλγαρίας

κ. Κεφαλίδης τόνισε την 
ανάγκη για εντοπισμό των 
πραγματικών αναγκών 
της σημερινής κοινωνίας 
και το έλλειμμα αγοράς με 
σκοπό την σύσταση κοινω-
νικών επιχειρήσεων που 
θα απαντούν στα παρα-
πάνω. Τέλος υπογράμμισε 
την ανάγκης ενεργής ενα-
σχόλησης των πολιτών της 
με τα κοινά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
κοινό που παρακολούθη-
σε την εκδήλωση είχε την 
ευκαιρία να συμμετέχει σε 
ανοιχτό διάλογο με τους 

ομιλητές και να θέσει τα 
ερωτήματά του. Ο διαδρα-
στικός αυτός χαρακτήρας 
του Εργαστηρίου είχε ως 
αποτέλεσμα την ανταλ-
λαγή απόψεων μεταξύ 
των πολιτών της Δράμας 
σχετικά με την καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα, όπως 
αυτή ορίζεται από τους κα-
νονισμούς της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

Επιμελητήριο Δράμας 
Πρόεδρος 

Στέφανος Γεωργιάδης
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

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

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

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

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

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

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

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

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

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

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

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

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

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

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

 

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

 

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

 

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

Πληροφορίες 

   

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

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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