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Σελίδα 4

Σελίδες 2, 3

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών  
Επιμελητηρίων στα Τίρανα ο πρόεδρος 

 του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 

Ο υπεύθυνος εξωστρέφει-
ας και Διεθνών Σχέσε-

ων της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας, 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
εκπροσώπησε την ΚΕΕ στη 
Γενική Συνέλευση της Ένω-
σης Βαλκανικών Επιμελη-
τηρίων – ABC, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα Τίρανα της 
Αλβανίας την προηγούμενη 
εβδομάδα, με θέμα: «Διπλή 
εκπαίδευση: Ψηφιοποίηση 
των Υπηρεσιών των Επιμε-
λητηρίων - Συνεργασία των 
Επιμελητηρίων της  ΑBC 
στον επιχειρηματικό το-
μέα».

Το  Επιμελητήριο Δράμας διοργάνωσε 
σεμινάριο κατάρτισης 

για στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων

Νομοθετική παρέμβαση 
για τα πνευματικά δικαιώματα 

μουσικής ζητά 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 

Στέφανος Γεωργιάδης
Σελίδα 7

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης: Ενίσχυσηεπενδυτικών 

σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 
στους κλάδους της μεταποίησης
και κυρίως της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
Σελίδα 5
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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
ΗΛΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμημα ΥπηρεΣιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Βαλκανικών  
Επιμελητηρίων στα Τίρανα ο πρόεδρος 

 του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
Εκπροσώπησε ως  υπεύθυνος εξωστρέφειας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Ο υπεύθυνος εξωστρέφει-
ας και Διεθνών Σχέσεων 
της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας, 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
εκπροσώπησε την ΚΕΕ στη 
Γενική Συνέλευση της Ένω-
σης Βαλκανικών Επιμελη-
τηρίων – ABC, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα Τίρανα της 
Αλβανίας την προηγούμενη 
εβδομάδα, με θέμα: «Διπλή 
εκπαίδευση: Ψηφιοποίηση 
των Υπηρεσιών των Επιμε-
λητηρίων - Συνεργασία των 
Επιμελητηρίων της  ΑBC 
στον επιχειρηματικό το-
μέα».

Την έναρξη των εργασιών 
της συνέλευσης κήρυξε η 
Υπουργός Οικονομικών της 
Αλβανίας, κα Anila Denaj.

Επισυνάπτεται  η παρέμ-
βαση του κ. Γεωργιάδη:

«Κυρίες και κύριοι
Θα ήθελα να μετα-

φέρω τα χαιρετισμούς 
του Προέδρου μας κ. 
Κωνσταντίνου Μίχαλου, ο 
οποίος για ανυπέρβλητους 
λόγους, δεν μπορούσε να 
συμμετέχει  σήμερα  σε 
αυτή τη Γενική Συνέλευση 
της Ένωσης Βαλκανικών 
Επιμελητηρίων.

Καταρχάς, θέλουμε 
να εκφράσουμε τα συλλυ-
πητήριά μας στις οικογέ-
νειες των  θυμάτων από 
τον ισχυρό σεισμό που 
χτύπησε την χώρα σας. 
Η Ελλάδα, από την πρώ-
τη στιγμή βρέθηκε κοντά 
στους Αλβανούς σε αυτή 
την τραγωδία. Ελληνική 
ομάδα διάσωσης, βοήθησε 
να σωθούν  ζωές από τα 
ερείπια. Είμαστε μαζί σας 
για αυτές τις δύσκολες 
στιγμές.

Στην Ελλάδα σήμερα, 
η οικονομία βρίσκεται στο 
δρόμο της ανάπτυξης μετά 
από δέκα (10) συνεχή 
χρόνια βαθιάς οικονομικής 

κρίσης. 
Ειδικότερα, η βελ-

τίωση του επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος με τις 
τελευταίες παρεμβάσεις 
στις νομοθεσίες για τις 
επενδύσεις και τη φορο-
λογία, είναι σημαντική. Το 
επενδυτικό ενδιαφέρον εί-
ναι πολύ υψηλό τόσο από 
τους  Έλληνες επιχειρη-
ματίες που ζουν στην Ελ-
λάδα όσο και από ξένους 
επενδυτές, ειδικά από την 
ΕΕ, τις ΗΠΑ και την Κίνα. 
Το νέο μοντέλο επενδύσε-
ων και ανάπτυξης έχει ήδη 
τεθεί σε εφαρμογή, και τα 
πρώτα αποτελέσματα είναι 
ήδη ορατά. Οι εξαγωγές 
αυξάνονται, ενώ σημαντι-
κοί οικονομικοί δείκτες 
βελτιώνονται, όπως το οι-
κονομικό κλίμα, εμπιστο-
σύνη των καταναλωτών, 
επιχειρηματικές προσδο-
κίες στη βιομηχανία, το 
εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Σε αυτή την προσπά-

θεια, ο ρόλος των Επιμε-
λητηρίων είναι κρίσιμος 
και απαραίτητος. Στη 
διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, τα 
Επιμελητήρια αγωνίστη-
καν σε δύσκολες συνθή-
κες και κατάφεραν πολλά. 

Η χρηματοπιστωτι-
κή κρίση ήταν επίσης μια 
ευκαιρία για αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις στο οικο-
νομικό και αναπτυξιακό 
μοντέλο. Εμείς εκμεταλ-
λευτήκαμε αυτή την ευ-
καιρία.

Οι υπηρεσίες που 
παρέχουμε στα μέλη μας 
είναι πολύ υψηλής ποιότη-
τας και αναβαθμισμένη με 
τη χρήση όλων των ψηφι-
ακών δυνατοτήτων μας. 
Επενδύσαμε στην Ψηφι-
οποίηση και συνεχίζουμε 
να επενδύουμε. Μειώσαμε 
την γραφειοκρατία και 
εξοικονομήσαμε χρόνο και 
κόστος.

 Συνέχεια στη διπλανή σελίδα
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Είμαστε υπερήφανοι 
που η ετήσια έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας 
κάνει μια ξεχωριστή παρα-
πομπή στο One Stop Shop 
των Ελληνικών Επιμελη-
τηρίων, το οποίο δημιουρ-
γεί μια επιχείρηση σε 8 
λεπτά. Για αυτή τη μεγάλη 
επιτυχία, την Ελλάδα είναι 
η πρώτη (1η) στην κατά-
ταξη στην ΕΕ και η ενδέ-
κατη (11η) στην παγκό-
σμια κατάταξη. Αυτό οφεί-
λεται στην εμπειρία και τις 
εξειδικευμένες γνώσεις 
των Ελληνικών Επιμελη-
τηρίων, που έχουν συμβά-
λει σημαντικά στην βελτί-
ωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος της χώρας, 
όπως αντικατοπτρίζεται 
στις ετήσιες αξιολογήσεις 
και βαθμολογίες των διε-
θνών οργανισμών.

Αλλά το πιο σημαντι-
κό είναι ότι, τα Επιμελητή-
ρια της χώρας συνεχίζουν 
να επενδύουν σε ψηφια-
κές υπηρεσίες στις επιχει-
ρήσεις μέλη τους. Ψηφι-
ακή υπογραφή, ψηφιακή 
κατάρτιση δεξιοτήτων για 

στελέχη επιχειρήσεων και 
εργαζομένων, μείωση της 
γραφειοκρατίας, μέσω 
ψηφιακών πιστοποιητικών 
και πολλών άλλων υπηρε-
σιών που αναπτύσσονται 
και υλοποιούνται.

Τα Ελληνικά Επιμε-
λητήρια σε συνεργασία 
με την κυβέρνηση έχουν 
χρησιμοποιήσει και συνε-
χίζουν να χρησιμοποιούν, 
τα ευρωπαϊκά προγράμμα-
τα ως εργαλεία για πραγ-
ματικά ψηφιακά Επιμελη-
τήρια.

Συγκεκριμένα, η 
Ένωση Ελληνικών Επιμε-
λητηρίων έχει αναλάβει 
και υλοποίησε, ως τελικό 
δικαιούχο, Έργα που απο-
τελούν μέρος του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και συγχρημα-
τοδοτούνται από το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), συνολικού προϋ-
πολογισμού άνω των 40 
εκατομμύριων ευρώ. 

Ομοίως, πολλά Ελλη-
νικά Επιμελητήρια εκμε-
ταλλεύονται- μικρότερες 
δράσεις του ΕΣΠΑ και του 
ΕΚΤ που στοχεύουν στην 

ψηφιοποίηση των υπηρε-
σιών και δημιουργώντας 
καινοτόμες δομές στήρι-
ξης των επιχειρήσεων.

Αλλά ειδικά για τα 
Βαλκάνια και τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, τη Μεσό-
γειο και τη Μαύρη Θάλασ-
σα, τα Επιμελητήρια μας 
έχουν κάνει τα περισσό-
τερα από τα προγράμματα 
εδαφικής συνεργασίας της 
ΕΕ.

Στη νέα περίοδο προ-
γραμματισμού 2021-2027, 
όπου τέτοιες προκλήσεις 
όπως η κλιματική αλλαγή 
και η 4η βιομηχανική επα-
νάσταση, τα Επιμελητήρια 
είναι έτοιμα να καθορί-
σουν δράσεις σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες γραμ-
μές και να  συμμετέχουν 
ενεργά στον προγραμμα-
τισμό μαζί με τις εθνικές 
κυβερνήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, 
για τη νέα περίοδο προ-
γραμματισμού, καθώς και 
σε κάθε άλλη πρόταση 
για την προώθηση της 
συνεργασίας, της ανάπτυ-
ξης, των επενδύσεων, το 

εμπόριο και τις υπηρεσίες, 
τα Βαλκανικά Επιμελητή-
ρια καλούνται να διαδρα-
ματίσουν σημαντικό ρόλο.
Από την πλευρά μας, η 
Κεντρική Ένωση Ελληνι-
κών Επιμελητηρίων θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει 
τα Ελληνικά Επιμελητήρια 
και την επιχειρηματικό-
τητα. Θα συνεχίσει να 
υποστηρίζει την εξωστρέ-
φεια και τη δικτύωση. Θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει 
τη συνεργασία των Βαλκα-
νικών Επιμελητηρίων ου-
σιαστικά,  προωθώντας τη 
συνεργασία των χωρών 
με σεβασμό πάντα στους 
κανόνες του Διεθνούς Δι-
καίου, ο οποίος και ορίζει 
τις σχέσεις και την πρόο-
δο των λαών». 

Στο πλαίσιο της παρουσίας 
του στα Τίρανα, ο κ. Γεωρ-
γιάδης είχε την ευκαιρία 
να συναντηθεί και με την 
πρέσβειρα κα Σοφία Φιλιπ-
πίδου, τον Σύμβουλο ΟΕΥ 
Α’ κ. Σαράντη Μοσχόβη και 
τον Γραμματέα ΟΕΥ Α’ κ. 
Χρήστο Γρίμπα. 
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Στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου ‘Ενδυνά-
μωση της κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας με τη 
χρήση καινοτόμων υπο-
στηρικτικών δράσεων στη 
διασυνοριακή περιοχή’ (en-
trepreneurial 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 ευρωπαϊκής 
εδαφικής συνεργασίας IN-
TERREG V-A GR-BG 2014-
2020, το Επιμελητήριο Δρά-
μας διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία σεμινάριο κατάρ-
τισης για στελέχη κοινω-

νικών επιχειρήσεων. Το 
σεμινάριο είχε διάρκεια 50 
ώρες και κατάρτισε πάνω 
από 20 άτομα, όλοι εργα-
ζόμενοι και επιχειρηματίες 
στον τομέα της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας. Το 
σεμινάριο φιλοξενήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του 
Επιμελητηρίου της Δράμας 
τη περίοδο Δεκέμβριος- Ια-
νουάριος 2020 και ολοκλη-
ρώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 
2020 αφήνοντας απόλυτα 
ικανοποιημένους τους επω-
φελούμενους και απονέμο-
ντας τους τα σχετικά απο-
δεικτικά παρακολούθησής 
του. 

Επόμενη δράση του έργου 
αποτελεί η εκπόνηση 5 επι-

Το  Επιμελητήριο Δράμας διοργάνωσε 
σεμινάριο κατάρτισης 

για στελέχη κοινωνικών επιχειρήσεων

χειρηματικών σχεδίων για 
τις καλύτερες επιχειρημα-
τικές ιδέες από αυτές που 
αναπτύχθηκαν κατά την 
διάρκεια του σεμιναρίου. 
Επιπλέον, δέκα από τους 
συμμετέχοντες στο σεμινά-
ριο θα μεταβούν, με έξοδα 
του προγράμματος, στο 
Χάσκοβο της Βουλγαρίας 
για να συμμετάσχουν σε 
εκπαιδευτική επίσκεψη που 
θα περιλαμβάνει επιτόπιες 
παρουσιάσεις επιτυχημένων 
παραδειγμάτων κοινωνικών 
επιχειρήσεων στην γείτονα 
χώρα. 

Το ευρωπαϊκό συγχρημα-
τοδοτούμενο έργο ‘Social 
Forces’ έχει ξεκινήσει να 
υλοποιείται  από το 2018 

με εταιρικό σχήμα που, 
πέραν του Επιμελητηρίου 
Δράμας, αποτελείται από 
την Αναπτυξιακή Ροδόπης, 
τον Δήμος του Χάσκοβο, το 
Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο 
(2) Μη Κυβερνητικές Ορ-
γανώσεις μια από Ελλάδα 
και μια από Βουλγαρία που 
έχουν σχέση με την κοινω-
νική επιχειρηματικότητα, 
το Πανεπιστήμιο  της Φιλιπ-
πούπολης και το Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας. Συνεπί-
κουροι στην υλοποίηση των 
πολλών και σημαντικών 
δράσεων του έργου αυτού 
αποτελούν, τοπικοί φορείς 
και κοινωνικές επιχειρήσεις 
της περιοχής της Δράμας.
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Πρόσκληση υποβολής επεν-
δυτικών σχεδίων με τίτλο 
«Ενίσχυση για την ίδρυση 
επιχειρήσεων, κατά προτε-
ραιότητα σε τομείς της Πε-
ριφερειακής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δρά-
ση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη» 2014-2020. 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ 
ανακοίνωσε το πρόγραμμα 
που αφορά ενίσχυση επενδυτι-
κών ίδρυσης νέων επιχειρήσε-
ων κατά προτεραιότητα στους 
κλάδους της μεταποίησης και 
κυρίως της Περιφερειακής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-
κευσης.
Ο προϋπολογισμός της Δημό-
σιας Δαπάνης της πρόσκλησης 
«Ενίσχυση για την ίδρυση 
επιχειρή-σεων, κατά προτε-
ραιότητα σε τομείς της Περι-
φερειακής Στρατηγικής Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης (Δράση 
3α.4.2)» ανέρχεται στο ποσό 
των 5.000.000 €. Προβλέπε-
ται επίσης η δυνατότητα υπερ-
δέσμευ-σης σε ποσοστό 40% 
ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επεν-δύσεων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρό-
σκλησης ενισχύεται η ίδρυση 
πολύ μικρών, μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων, όπως 
αυτές ορίζονται στο Παράρ-
τημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΜΕ»), στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης ώστε να βελτιωθεί ο 
βαθμός οικονομικής εκμετάλ-
λευσης νέων επιχειρηματικών 
ιδεών μέσω και της μετατρο-
πής τους σε εμπορεύσιμα προ-

ϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο 
επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € 
και μέγιστο ε-πιχορηγούμενο 
π/υ 285.000 €. 
Η Δημόσια Χρηματοδότηση του 
επενδυτικού σχεδίου στο πλαί-
σιο της παρούσας πρόσκλησης 
ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική 
Συμμετοχή σε 30%. 

Η διάρκεια υλοποίησης των 
επενδυτικών σχεδίων δε θα 
μπορεί να υπερβαίνει τους 24 
μήνες. 

Δικαιούχοι, που μπορούν να 
τύχουν δημόσιας χρηματοδό-
τησης στο πλαίσιο της παρού-
σας πρόσκλησης, είναι: 

Δικαιούχοι, που μπορούν να 
τύχουν δημόσιας χρηματοδό-
τησης στο πλαίσιο της παρού-
σας πρό-σκλησης, είναι: 

υπό ίδρυση, πολύ μικρές, 
μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις που: 

α) δεσμεύονται ότι θα δι-
αθέτουν κατά την ίδρυσή 
τους ή, για την περίπτωση 
που έ-χουν ιδρυθεί μετά την 
έκδοση της παρούσας πρό-
σκλησης, διαθέτουν, επιλέξι-
μο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟ-
ΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣ-

ΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και
 
β) το επενδυτικό τους σχέδιο 
αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕ-
ΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕ-
ΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ-
ΤΑΣ (ΚΑΔ)». 

Επισημαίνεται ότι: 

Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτι-
κά σχέδια από επιχειρήσεις με 
επανέναρξη της επιχει-ρημα-
τικής τους δραστηριότητας. 
λειτουργίας Νέων Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων» του 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτο-μία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Η Δράση ενισχύει κατά προ-
τεραιότητα την ίδρυση 
επιχειρήσεων σε τομείς της 
Περιφερειακής Στρατηγικής 
«Έξυπνης Εξειδίκευσης» 
(Περιφερειακής RIS3), ήτοι 
Αγροδιατροφής, τουρισμού 
- πολιτισμού, υλικών (πλαστι-
κών-ελαστικών, μη μεταλλι-
κών ορυκτών) και καινοτόμων 
υλικών, χημικών, φαρμάκων 
και υγείας, περιβάλλοντος, 
ενέργειας και υβριδικών τε-
χνολογιών, ηλεκτρο-λογικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
καθώς και του τομέα τεχνολο-

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Ενίσχυση 
επενδυτικών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 

στους κλάδους της μεταποίησης και κυρίως της
 Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

γιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ). Οι ΚΑΔ που 
αντιστοιχούν στους ανωτέρω 
τομείς προτεραιότητας δίνο-
νται ανα-λυτικά στο ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» 
της παρούσας πρόσκλησης 
της Δράσης, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της πα-
ρούσας απόφασης. 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) ορίζεται 
το διάστημα από 18-02-2020 
έως και την καταληκτική 
ημερομηνία 30-04-2020 ώρα 
14:00. 

Για περαιτέρω πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα γραφεία 
της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου 
του ΕΦΕΠΑΕ, στη διεύθυνση: 
Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου 
- έναντι Πανεπιστημιούπολης - 
69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 
25310 35916, 72388, 84099 
και e-mail επικοινωνίας: 
desmos@desm-os.gr.

 Επίσης μπορούν να απευθύ-
νονται στο Επιμελητήριο Δρά-
μας με αποστολή μηνύματος 
και με τα στοιχεία επικοινωνί-
ας τους  στο mail: ccidrama@
dramanet.gr
Ο οδηγός του προγράμματος 
επίσης έχει αναρτηθεί στο 
portal του Επιμελητηρίου 
Δράμας dramanet.gr

Επιμελητήριο Δράμας
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Η νέα δεκαετία ξημερώνει μέσα 
σε κλίμα αισιοδοξίας και προσ-
δοκιών για την ελληνική κοινω-
νία. Ειδικότερα για την επιχειρη-
ματικότητα και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, το 2020 αποτελεί 
χρονιά ορόσημο, για την οριστι-
κή ανάκαμψη τους.  Οι αναγκαίες 

μεταρρυθμίσεις, που αφορούν τόσο στην επίλυση των προβλη-
μάτων που άφησε η κρίση όσο και στην αλλαγή του παραγω-
γικού μοντέλου της χώρας, πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει 
να συνεχιστεί η πολιτική μείωσης των φόρων & της αύξησης 
του εισοδήματος των πολιτών, με ταυτόχρονη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθούν όλες 
εκείνες οι προϋποθέσεις για αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης 
και των επενδύσεων που οδηγούν σε αύξηση των θέσεων ερ-
γασίας. 
Βεβαίως και παρά το κλίμα αισιοδοξίας που υπάρχει στην 
χώρα μας, τα εμπόδια και το αρνητικό κλίμα στην παγκόσμια 
οικονομία θέτουν σοβαρούς προβληματισμούς σε όλους μας.  
Η διπλωματική συναίνεση για το ελευθέριο εμπόριο έχει δι-
αρραγεί, ενώ το Brexit, το  παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα, οι ακραίες θέσεις του ευρωσκεπτικιστικού μετώπου & 
το μεταναστευτικό-προσφυγικό,   εκτός από προβλήματα στις 
διεθνείς σχέσεις, δημιουργούν και σοβαρότατες κοινωνικοοι-
κονομικές  επιπτώσεις. 
Μέσα σε όλο αυτό το έντονα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η 
πατρίδα μας έχει να αντιμετωπίσει και μια σειρά από προκλή-
σεις που προκαλούν αστάθεια στην περιοχή των Βαλκανίων 
και της Νοτιανατολικής Μεσογείου. Το 2020 θα πρέπει να είναι 
η χρονιά ενότητας και εθνικής ομοψυχίας, απέναντι σε κάθε τι 
που αμφισβητεί την κυριαρχία της χώρας μας και την ειρήνη 
και σταθερότητα στην περιοχή μας.
Όσον αφορά την Περιφέρεια μας και ειδικότερα για τον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Δράμας, η έναρξη των έργων των οδικών 
αξόνων σύνδεσης με την Εγνατία Οδό & η έναρξη κατασκευής 
του δικτύου φυσικού αερίου, αποτελούν έργα κομβικής ανα-
πτυξιακής σημασίας. Σε συνδυασμό με τις ειδικότερες ανα-
γκαίες παρεμβάσεις βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος, 
μπορεί το 2020 να είναι η απαρχή νέων επενδύσεων, με την 
αξιοποίηση του Αναπτυξιακού  νόμου & των χρηματοδοτικών 
εργαλείων του ΕΣΠΑ. Η επιτάχυνση των έργων για την απορ-
ρόφηση του ΕΣΠΑ αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα τόσο για 
την περιοχή μας όσο και για την χώρα.            
Το Επιμελητήριο Δράμας ως θεσμικός εκφραστής των παρα-
γωγικών δυνάμεων και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων της περιοχής μας, συνεχίζει δυναμικά, υποστηρίζοντας 
αυτές με παρεμβάσεις στον δημόσιο διάλογο σε όλα τα επίπε-
δα διακυβέρνησης της χώρας. Προχωρά το 2020 υλοποιώντας 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, την δομή στήριξης νεοφυών 
επιχειρήσεων δίνοντας το στίγμα ότι η Δράμα είναι παρούσα 
στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και με προσανατολισμό 
στους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον του τόπου μας. 
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δρά-
μας ευχόμαστε εγκάρδια υγεία, ειρήνη, ευημερία & μια εξαιρε-
τικά Καλή Χρονιά σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς & σε 
όλους τους δραμινούς συμπολίτες μας.  
Καλή Χρονιά!   

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο η αποχώρηση 

της Μεγάλης Βρετανίας 
από την Ε.Ε.

Οι πιθανές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις 
και την οικονομία

Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου ξεκινά η εφαρμογή της διαδι-
κασίας του Brexit, με την Μεγάλη Βρετανία να προετοιμάζε-
ται με έντονους  ρυθμούς για την έξοδο από την ΕΕ. 

Οι όροι της νέας σχέσης που θα προκύψει ανάμεσα στην ΕΕ και 
την Βρετανία θα είναι απόρροια των συζητήσεων και των δια-
πραγματεύσεων που θα γίνουν εντός του προαποφασισθέντος 
πλαισίου.  Επίσης οι σχέσεις της Βρετανίας με τις άλλες χώρες 
είναι πολύ σοβαρή διαδικασία στην οποία  εστιάζει και η χώρα 
μας. 
Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση κατέθεσε σχετικό νομοσχέδιο 
στη Βουλή με στόχο να υπάρξει  ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δι-
ορθώνει τις όποιες αβεβαιότητες που προκύπτουν από το Brex-
it, είτε υπάρξει είτε όχι συμφωνία.
Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βρε-
τανία η έναρξη της διαδικασίας του Brexit γεννά έντονο προβλη-
ματισμό και ανησυχίες. Επισημαίνουμε ότι η αγορά της Μεγάλης 
Βρετανίας είναι στην πρώτη δεκάδα των χωρών  για τα ελλη-
νικά προϊόντα. Τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν για 
τις εμπορικές συναλλαγές, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών αλλά και 
εισαγωγών αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται 
στην είσοδο των ελληνικών προϊόντων στην Αγγλία λόγω νέων 
διαδικασιών στα τελωνεία. Επιπρόσθετα κάθε εμπορική συναλ-
λαγή θα εντάσσεται  στους γενικούς κανόνες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου κάτι που  συνεπάγεται επιβολή εθνικών 
δασμών και πρόσθετων γραφειοκρατικών και όχι μόνο επιπτώ-
σεων. Είναι επίσης πολύ πιθανό να έχουμε αλλαγή στην ισοτι-
μία ευρώ –λίρας, με διολίσθηση της τελευταίας, που θα έχει ως 
αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων λόγω του ότι θα καταστούν αυτομάτως 
πιο ακριβά.
Το Επιμελητήριο Δράμας επισημαίνει τους κινδύνους, την αβε-
βαιότητα και τις πιθανές συνέπειες, που δεν μπορούν δυστυχώς 
να προβλεφθούν στο 100% αν συμβεί το Brexit και οι οποίες μπο-
ρεί να είναι καθοριστικές για κάποιες επιχειρήσεις που εξαρτώ-
νται σε μεγάλο βαθμό από την βρετανική αγορά. Επισημαίνουμε 
την αναγκαιότητα προετοιμασίας των επιχειρήσεων αυτών το 
συντομότερο δυνατόν. 
Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει τελικά μια συμφωνία λογικής, που θα 
αμβλύνει τα όποια προβλήματα και αυτό εκφράζουμε σε κάθε 
παρουσία μας & στις αναφορές μας σε Ελλάδα και ΕΕ. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Με επιστολή του προς την 
υπουργό Πολιτισμού κυρία 
Μενδώνη ζητά τη Νομο-
θετική παρέμβαση για τα 
πνευματικά δικαιώματα 
μουσικής ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας Στέ-
φανος Γεωργιάδης.

Η επιστολή του Προέδρου 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
έχει ως εξής: 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Το θέμα με τα πνευματικά 
δικαιώματα μουσικής, που 
αφορούν πολύ μεγάλο αριθ-
μό και είδη επιχειρήσεων 
έχει φθάσει πλέον σε οριακό 
σημείο. Το πρόβλημα με την 
διαχείριση των πνευματικών 
και συγγενικών δικαιωμά-
των από διάφορες εταιρείες, 
η παραπληροφόρηση αλλά 
και η γενικότερη συγκεχυμέ-
νη κατάσταση που επικρατεί 
στην αγορά πρέπει να τε-
λειώσει με νομοθετική πα-
ρέμβαση του Υπουργείου.
Εκτός των γνωστών εται-
ρειών και μάλιστα όταν μία 
εξ αυτών λήγει σύμφωνα με 
τον νόμο η λειτουργία της 
σε λιγότερο από πέντε μή-
νες, ακούγεται ότι πιθανόν 
να εμφανισθούν και άλλες 
που θα εξακολουθήσουν να 
απαιτούν από τις επιχειρή-
σεις δικαιώματα. Αν όντως 
αυτό συμβεί τότε θα μιλάμε 
για πραγματικό χάος, όπου 
ο καθένας θα κάνει μια εται-
ρεία για να εισπράττει.
Κυρία Υπουργέ
Μετά την απαράδεκτη λει-
τουργία της ΑΕΠΙ η οποία 
δημιούργησε τεράστια 
προβλήματα σε όλους τους 
εμπλεκόμενους (επιχειρή-

Νομοθετική παρέμβαση 
για τα πνευματικά δικαιώματα μουσικής ζητά 

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης

σεις & δικαιούχους), δεν 
μένει περιθώριο για επανά-
ληψη λαθών. Η πρόταση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος αλλά και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας 
των Επιμελητηρίων της χώ-
ρας, είναι οι επιχειρήσεις να 
πληρώνουν σε ένα Φορέα 
τόσο για πνευματικά όσο και 
για συγγενικά δικαιώματα.
Προτείνουμε λοιπόν να προ-
βείτε σε νομοθετική παρέμ-
βαση, ώστε οι επιχειρήσεις 
ανάλογα με συγκεκριμένες 

παραμέτρους όπως το μέγε-
θος τους, το είδος τους & η 
έδρα τους, να καταβάλλουν 
ετησίως (με κλίμακα) ένα 
συγκεκριμένο ποσό και σε 
έναν και μοναδικό οργανι-
σμό, ο οποίος στην συνέχεια 
να κατανέμει όπου αυτός κα-
θορίσει (δικαιούχους πνευ-
ματικών και συγγενικών) τα 
έσοδα.
Στην σύσκεψη των Επιμελη-
τηρίων από την Μακεδονία 
και Θράκη στην Θεσσαλονί-
κη τον Σεπτέμβριο του 2019 

ενόψει της ΔΕΘ, ο Πρω-
θυπουργός μας Κυριάκος 
Μητσοτάκης, κατανοώντας 
πλήρως την αναγκαιότητα, 
υποστήριξε το αίτημα των 
φορέων μας να πληρώνουν 
οι επιχειρήσεις μέλη μας σε 
έναν μοναδικό οργανισμό. 
Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει 
πράξη το αμέσως επόμενο 
διάστημα με την νομοθετική 
σας παρέμβαση και είμαστε 
έτοιμοι να συμβάλλουμε 
εποικοδομητικά με τις ανα-
λυτικές προτάσεις μας.
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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 
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Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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