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Σελίδα 4

Σελίδα 5

Αποστολή του Επιμελητήριου Δράμας
 στο Επιμελητήριο του Cerkezköy

Στο πλαίσιο του έργου συνεργασίας «Βελτιώνοντας 
τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για την Επιχειρηματικότητα»

Συνάντηση του Προέδρου  του Επιμελητηρίου 
Δράμας με τον Υπουργό Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη

Το Επιμελητήριο Δράμας  
προσκεκλημένο του Επιμε-

λητηρίου του Cerkezköy, στο 
πλαίσιο του έργου συνεργασί-
ας με τίτλο: «Βελτιώνοντας τον 
Ευρωπαϊκό Διάλογο για την 
Επιχειρηματικότητα» (Grant 
Scheme for Turkey-EU Business 
Dialogue) συμμετείχε στην 
εναρκτήρια συνάντηση και στο 
εργαστήριο για την διαμόρ-
φωση του χρονοδιαγράμματος 
του έργου αυτού. Η συνάντη-
ση πραγματοποιήθηκε στις 16 
& 17 Ιουλίου στο Cerkezköy 
της Τουρκίας. Το Επιμελητήριο 
Δράμας εκπροσώπησαν 8 άτο-
μα συνολικά, μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου και ενδιαφε-
ρόμενοι επιχειρηματίες.

Σελίδα 2

Οικονομική
  ενίσχυση 

 επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών 

10.000 
ανέργων, 
ηλικίας

 18-66 ετών

Συνάντηση είχε το απόγευμα της Τρίτης 
23 Ιουλίου 2019, ο υπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, 

με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, 
Στέφανο Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Πέλλας, Ιορδάνη Τσώτσο, και τον 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Πιερίας, Ηλία Χα-
τζηχριστοδούλου οι οποίοι είναι και μέλη της 
διοίκησης της ΚΕΕΕ. 
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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
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμημα υπηρεσιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Το Επιμελητήριο Δράμας  προ-
σκεκλημένο του Επιμελητηρίου 
του Cerkezköy, στο πλαίσιο του 
έργου συνεργασίας με τίτλο: 
«Βελτιώνοντας τον Ευρωπαϊκό 
Διάλογο για την Επιχειρηματικό-
τητα» (Grant Scheme for Turkey-
EU Business Dialogue) συμμετείχε 
στην εναρκτήρια συνάντηση και 
στο εργαστήριο για την διαμόρ-
φωση του χρονοδιαγράμματος 
του έργου αυτού. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στις 16 & 17 
Ιουλίου στο Cerkezköy της Τουρ-
κίας. Το Επιμελητήριο Δράμας εκ-
προσώπησαν 8 άτομα συνολικά, 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
και ενδιαφερόμενοι επιχειρηματί-
ες.

Το έργο αυτό, καθώς και οι δρά-
σεις του, ακολουθούν τον άξονα 
προτεραιότητας του Προγράμμα-
τος Grant Scheme for Turkey-EU 
Business Dialogue (TEBD) και στο-
χεύουν στην «Βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας των Τουρκικών 
Επιμελητηρίων και στην ενίσχυση 
του ρόλου τους στην ενταξιακή 
πορεία της Τουρκίας στην ΕΕ». 
Επιπλέον, το έργο εστιάζει στην 
κοινωνία των πολιτών και τον 
κοινωνικό διάλογο ως μια υποε-
νότητα των δράσεών του, με εν-
δεικτική δράση στο πλαίσιο αυτό 
την ένταξη του Turkey Europe 
Foundation (Ευρωπαϊκό ίδρυμα 
Τουρκίας-Türkiye Avrupa Vakfı) 
στο έργο ως συμπληρωματικός 

εταίρος.

Κατά την διάρκεια της συνάντη-
σης αυτής, οι συμμετέχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για τα επιχειρηματικά ενδιαφέρο-
ντα της περιοχής καθώς επίσης  
και για τον τρόπο λειτουργίας του 
Επιμελητηρίου του Cerkezköy ως 
φορέα υποστήριξης της τοπικής 

επιχειρηματικότητας. Αναζητή-
θηκαν κοινοί τομείς συνεργασί-
ας μεταξύ των δύο Επιμελητηρί-
ων καθώς των επιχειρηματιών 
των δύο περιοχών, Δράμας και 
Cerkezköy αντίστοιχα. Επιπλέον, 
αναλύθηκε στην λεπτομέρεια του 
το κοινό μας έργο και οριστικο-
ποιήθηκαν οι επόμενες δράσεις 
αυτού. Η συνάντηση ολοκληρώ-

Αποστολή του Επιμελητήριου Δράμας
 στο Επιμελητήριο του Cerkezköy

Στο πλαίσιο του έργου συνεργασίας «Βελτιώνοντας τον Ευρωπαϊκό Διάλογο για την Επιχειρηματικότητα»

θηκε με b2b συναντήσεις μεταξύ 
των επιχειρηματιών της αποστο-
λής και επιχειρηματιών της πε-
ριοχής καθώς και επισκέψεις σε 
παραγωγικές μονάδες της εκεί 
βιομηχανικής ζώνης.

Η επόμενη δράση του έργου ανα-
μένατε να λάβει χώρα στην Δράμα 
τον προσεχή Οκτώβριο. 
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Ο  Πρόεδρος του  Επιμελητηρίου 
Δράμας  Στέφανος Γεωργιάδης 

ορίσθηκε ως τακτικός 
εκπρόσωπος για την προώθηση

 της συνεργασίας
 με την ENTERPRISE GREECE

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος Στέ-
φανος Γεωργιάδης που είναι και υπεύθυνος Εξωστρέφειας 
και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος(ΚΕΕΕ), ορίσθηκε ως τακτικός εκπρόσωπος για την 
προώθηση της συνεργασίας με την ENTERPRISE GREECE 
καθώς και για το έργο «Υποστήριξης της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων –Helpdesk” .

Πραγματοποιήθηκε με 
συμμετοχή ενδιαφερομέ-
νων & επιτυχία, το Σάβ-
βατο 15 Ιουνίου 2019 η 
ημερίδα που διοργάνωσε 
το Επιμελητήριο Δράμας 
με θέμα «Πολιτιστική 
ανάπτυξη & στρατηγικές 
σύνδεσης με την επιχει-
ρηματικότητα». 

Στον εναρκτήριο χαιρε-
τισμό του ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης 
επεσήμανε την αναγκαι-
ότητα δημιουργίας city 
branding καθώς επίσης 
και την σημαντικότητα 
της πολιτιστικής επιχει-
ρηματικότητας και δημι-
ουργικής βιομηχανίας ως 
οικονομική δραστηριότη-
τα που βοηθά κυρίως τον 
κλάδο του τουρισμού και 
όχι μόνο. 

Τα θέματα που αναπτύ-
χθηκαν με πολύ ενδιαφέ-
ρουσες εισηγήσεις ήταν: 
1. “Πολιτιστική και Επι-
χειρηματική Ανάπτυξη 
στην περιοχή της Δρά-
μας” από την κ. Χρυσάν-
θη Χαρίσκου, πτυχιούχο 
Πολιτισμικής Τεχνολογί-
ας και Επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου & 
Υποψήφια διδάκτωρ

2. “Πως αξιοποιούμε τον 
πολιτισμό για την Τοπική 
ανάπτυξη και ειδικότερα 
στον Τουρισμό. Το παρά-
δειγμα του Ηρακλείου» 
από τον Κωστή Μοχιανά-
κη, προϊστάμενο πληρο-

φορικής του Δήμου Ηρα-
κλείου & Δημιουργού και 
διαχειριστή της ιστοσελί-
δας www.citybranding.gr 

3. « Μια πόλη επενδύει 
στον πολιτισμό. Και όμως 
μπορεί να συμβεί» από 
τον κ. Ανδρέα Τσιλίρα 
πολιτιστικό διαχειρι-
στή Μsc Συνιδρυτή της 
Mosaic//Πολιτισμός και 
δημιουργικότητα 

4. «Η συμβολή της βιοτε-
χνολογίας στην επιχειρη-
ματικότητα» από τον κ. 
Ιωάννη Γούναρη, Καθη-
γητή Μοριακής Βιολογί-
ας, Διευθυντή Εργαστη-
ρίου Μοριακής Βιολογίας 
Φυτών του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας. 

Το αμέσως επόμενο δι-

άστημα το Επιμελητήριο 
Δράμας σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς, προ-
χωρά στην διαμόρφωση 
των προϋποθέσεων για 
την δημιουργία branding 
της περιοχής, στοχεύο-
ντας και στην αξιοποίηση 

 Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 
ημερίδα με θέμα «Πολιτιστική ανάπτυξη 

& στρατηγικές σύνδεσης με την επιχειρηματικότητα»

όλων των εργαλείων που 
μπορούν να αξιοποιηθούν 
σε αυτή την κατεύθυνση. 
Επιπρόσθετα θα οργανω-
θούν μέσα στο φθινόπω-
ρο εκδηλώσεις με την συ-
γκεκριμένη θεματολογία. 
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Συνεχίζεται  η υποβολή 
αιτήσεων για τη συμμε-
τοχή στο «Πρόγραμμα 

προώθησης στην αυτoαπα-
σχόληση μέσω της οικονομι-
κής ενίσχυσης επιχειρηματι-
κών πρωτοβουλιών 10.000 
ανέργων, ηλικίας 18-66 
ετών».Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο 
των δράσεών του για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, 
σχεδίασε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα για να διευκο-
λύνει τους ανέργους στην 
ανάληψη επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας και να ενισχύ-
σει τη βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων κατά την πρώτη 
φάση λειτουργίας τους.
 
Οι δικαιούχοι του προγράμ-
ματος θα πρέπει να είναι 
άνεργοι, ηλικίας 18-66 ετών, 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του Οργανισμού μέχρι την 
ημερομηνία έναρξης της επι-
χειρηματικής τους δραστηριό-
τητας στη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περί-
πτωση προηγούμενης επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας, 
να την έχουν διακόψει έως 
την 31/12/2011. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι για να υπαχθούν στο 
πρόγραμμα:
-είτε υποβάλλουν αίτηση υπα-
γωγής μαζί με επιχειρηματικό 
σχέδιο μετά την έναρξη δρα-
στηριότητας στη ΔΟΥ καιτο 
αργότερο εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την έναρξη της 
δραστηριότητας αυτής
-είτε υποβάλλουν αίτηση υπα-
γωγής μαζί με επιχειρηματικό 
σχέδιο πριν από την έναρξη 
δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με 
την προϋπόθεση ότι θα προ-
βούν σε έναρξη δραστηριότη-
τας, το αργότερο εντός δύο 
(2) μηνών από τη γνωστοποί-
ηση της θετικής αξιολόγησης 
(προέγκριση) της αίτησης – 
επιχειρηματικού τους σχεδίου 
από την Επιτροπή Αξιολόγη-
σης.
 
Οι δυνητικά δικαιούχοι που 
έχουν διακόψει την προη-
γούμενη δραστηριότητα έως 
31/12/2011, πρέπει να έχουν 
εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυ-
χόν οφειλόμενες ασφαλιστι-
κές εισφορές ή τυχόν οφειλές 
από οποιαδήποτε αιτία προς 
τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να εί-
ναι ενήμεροι με τους όρους 
της ρύθμισης. Όσοι οφείλουν 
ασφαλιστικές εισφορές που 
αφορούν σε προηγούμενη 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
και δεν έχουν υπαχθεί σε κα-
θεστώς ρύθμισης, αποκτούν 
ασφαλιστική ενημερότητα 
κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 40 του ν. 4578/2018, την 
οποία προσκομίζουν μετά την 
υπαγωγή τους στο πρόγραμ-
μα και παραμένουν ενήμεροι 
καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

του προγράμματος, εφόσον 
είναι συνεπείς ως προς τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις.

Ο συνολικός αριθμός των 
10.000 δυνητικά ωφελούμε-
νων ανέργων του προγράμμα-
τος κατανέμεται ηλικιακά ως 
εξής:
18-29 ετών: 2.000 άτομα
30-66 ετών: 8.000 άτομα
 
Ο/Η Διοικητής/τρια του Ορ-
γανισμού δύναται με απόφασή 
του/της να α) αναστείλει, 
β) παρατείνει, γ) λήξει τις 
προθεσμίες υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων χρη-
ματοδότησης  για ένταξη στο 
πρόγραμμα ανά ηλικιακή ομά-
δα, σε περίπτωση μη κάλυψης 
των θέσεων που είχαν αρχικά 
προκηρυχθεί και δ) να ανακα-
τανείμει τις προκηρυχθείσες 
θέσεις ανά ηλικιακή ομάδα.
Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο 
πρόγραμμα είτε ως ατομικοί 
επιχειρηματίες είτε ως μέλη  
Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε και Συνε-

ταιρισμού Εργαζομένων.
Η διάρκεια της επιχορήγη-
σης ορίζεται σε 12 μήνες και 
οι δικαιούχοι δεσμεύονται να 
διατηρήσουν την επιχείρησή 
τους  για 3 μήνες μετά τη λήξη 
του προγράμματος.
Το ποσό επιχορήγησης δια-
μορφώνεται ως εξής:
Ως 12.000 ευρώ σε ατομικούς 
επιχειρηματίες ή μέλη εταιρει-
ών με ποσοστό στο εταιρικό 
κεφάλαιο πάνω από 51%
Ως 9.000 ευρώ σε μέλη εται-
ρειών που κατέχουν το ½ του 
εταιρικού κεφαλαίου
Ως 8.000 ευρώ σε μέλη εται-
ρειών που κατέχουν το 1/3  
του εταιρικού κεφαλαίου
Το ποσό θα καταβληθεί σε 
τρεις δόσεις.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στην ιστοσελίδα του 
Οργανισμού (www.oaed.gr). 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής περιγράφονται 
αναλυτικότερα στη σχετική 
Δημόσια Πρόσκληση που είναι 
αναρτημένη στο διαδικτυακό 
τόπο του ΟΑΕΔ.
 

Οικονομική  ενίσχυση  επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 25-
45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής 

κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης, στον κλάδο της Τεχνολογίας, 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).
Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 
600 ωρών (400 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτι-
κή άσκηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας), με εκπαι-
δευτικό επίδομα 2.800 ευρώ.

Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στις ειδικότητες:

- Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού 
- Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών 

- Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
Δικαίωμα υποβολής συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν 
μόνο οι άνεργοι που έχουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανεξαρτήτως 
αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, και να βρίσκονται εκτός Εκ-
παίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
Να έχουν γεννηθεί από 1/1/1974 μέχρι και 30/9/1994
Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τε-
χνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το 
ΕΚΤ πρόγραμμα την τελευταία 2ετία πριν από την υποβολή της αί-
τησης στην παρούσα πρόσκληση.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ 
για ανέργους ηλικίας 25-45 ετών

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2.800 ευρώ
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Συνάντηση είχε το 
απόγευμα της Τρίτης 
23 Ιουλίου 2019, ο 

υπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Άδωνις Γε-
ωργιάδης, με τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Δρά-
μας, Στέφανο Γεωργιάδη, 
τον πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Πέλλας, Ιορδάνη 
Τσώτσο, και τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Πιερί-
ας, Ηλία Χατζηχριστοδού-
λου οι οποίοι είναι και μέλη 
της διοίκησης της ΚΕΕΕ. 
 
Κατά την διάρκεια της σύ-
σκεψης, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας έθε-
σε ζητήματα που αφορούν 
τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, τον επιμελητηριακό 
θεσμό αλλά και αναγκαίες 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις 
σε επίπεδο ΠΕ Δράμας. Στις 
κατευθύνσεις αυτές παρέ-
δωσε στον Υπουργό υπο-
μνήματα θέσεων και προ-
τάσεων του Επιμελητηρίου 
Δράμας, συνοδευόμενα από 
αντίστοιχη επικαιροποιημέ-
νη μελέτη οικονομικών και 
κοινωνικών δεικτών της ΠΕ 
Δράμας. Στα υπομνήματα 
συμπεριλαμβάνεται και το 
σχέδιο ανάπτυξης των ανα-
γκαίων Υποδομών για την 
περιοχή, το οποίο προωθεί 
το Επιμελητήριο σε όλα τα 
συναρμόδια υπουργεία.  

Ο Υπουργός κ. Άδωνις Γε-
ωργιάδης μετά τη συνάντη-
ση δήλωσε:

«Είμαι φανατικά υπέρ του 
επιμελητηριακού θεσμού. 
Ως μικρομεσαίος επιχειρη-
ματίας γνωρίζω ότι η μι-
κρομεσαία επιχείρηση στην 
Ελλάδα δεν θα είχε επιβιώ-
σει, ιδιαίτερα την εποχή της 
κρίσης, χωρίς άξιους αν-
θρώπους που διαθέτουν τον 
προσωπικό τους χρόνο στα 
επιμελητήρια για να μπορέ-

σουν να βοηθήσουν και τους 
εαυτούς τους αλλά και τους 
συναδέλφους τους. Άρα, 
στο πρόσωπό μου τα επιμε-
λητήρια θα έχουν πάντα ένα 
φίλο και ένα σύμμαχο.

Χάρηκα γιατί εκτός των θε-
μιτών αιτημάτων για τον 
τρόπο λειτουργίας των 
επιμελητηρίων κάναμε μια 
διεξοδική συζήτηση για το 
νούμερο ένα πρόβλημα του 
ελληνικού εμπορίου που εί-
ναι το παραεμπόριο. Αν δεν 
αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός, θα κατα-
στρέψει όπως καταστρέφει 
ήδη χιλιάδες τίμιους Έλλη-
νες επαγγελματίες. Και δια-
βεβαιώ τους προέδρους ότι 
θα είμαι στο πλάι τους σε 
αυτή τη μάχη.

Είναι ιδιαίτερη χαρά που 
συνάντησα τους προέδρους 
της Μακεδονίας, διότι πράγ-
ματι η Ελλάδα χρωστάει στη 
Μακεδονία ένα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Η Μακεδονία 

έχει πληγεί διότι λόγω της 
γειτνιάσεως με χώρες που 
έχουν εξαιρετικά χαμηλούς 
φορολογικούς συντελεστές, 
έχει αθέμιτο ανταγωνισμό 
από αυτές τις χώρες. Εί-
ναι ένα ζήτημα το οποίο θα 
πρέπει να απασχολήσει την 
Κυβέρνηση κεντρικά για 
το πώς θα σχεδιάσουμε τις 
πολιτικές εκείνες που θα 
επουλώσουν και θα θερα-
πεύσουν αυτή την πληγή».

Από την πλευρά του, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας, κ. Γεωργιάδης 
είπε:

«Τα Επιμελητήρια έχουν πά-
ντα δυνατότητες συνεργα-
σίας με αυτό το Υπουργείο, 
αλλά ειδικά με τον κ. Άδω-
νι Γεωργιάδη νομίζω ότι τα 
πράγματα θα είναι πολύ κα-
λύτερα. Έχουμε ανταλλάξει 
απόψεις πάνω σε βασικά 
ζητήματα που απασχολούν 
τόσο την επιμελητηριακή 
κοινότητα αλλά κυρίως τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
για αυτό παραδόθηκαν και 
ανάλογες προτάσεις. Θεω-
ρώ ότι είμαστε σε μια πολύ 
σωστή κατεύθυνση αντιμε-
τώπισης των κρίσιμων ζητη-
μάτων με ταχύτητα και αξι-
οπιστία. Σε κάθε περίπτωση 
η βόρεια Ελλάδα πρέπει να 
προσεχθεί και αυτό ειπώθη-
κε και ήταν συνολικό».

Τέλος ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας προ-
σκάλεσε τον Υπουργό να 
επισκεφθεί την Δράμα και 
το Επιμελητήριο, δοθείσης 
ευκαιρίας, ώστε να δει από 
κοντά  τις παραγωγικές επι-
χειρήσεις και τους επαγγελ-
ματικούς φορείς. 

Αντίστοιχα οι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων Πέλλας 
και Πιερίας τοποθετήθη-
καν για κρίσιμα ζητήματα 
της επιχειρηματικότητας 
και των περιοχών τους.    

Επιμελητήριο Δράμας

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας
 με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 

2014-2020»
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 

«Βελτίωση της ελκυστικότητας
 της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης 

επιχειρήσεων και ατόμων» 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«Δράση 6ε.14.1: Ειδικά χωρικά σχέδια»

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)
 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 

Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς και κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου 
να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπά-
νω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 - 2020.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν 
συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον παραπάνω αναφερό-
μενο.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην Δράση 6ε.14.1 και αναφέ-
ρεται στη σύνταξη Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, του άρθρου 8 
του ν. 4447/16 (ΦΕΚ 241 Α/23-12-2016): "Χωρικός Σχεδιασμός 
- Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", καθώς και τις απα-
ραίτητες μελέτες για την εφαρμογή τους.
Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια καταρτίζονται για τη χωρική οργά-
νωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, 
που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων 
και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής ση-
μασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων 
γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους . Επίσης, Ειδικά 
Χωρικά Σχέδια μπορεί να καταρτιστούν και για προγράμματα 
περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών 
από φυσικές καταστροφές.

Ως εκ τούτου ο Δικαιούχος κατά τον σχεδιασμό της πρότασης 
του θα πρέπει να λάβει υπ όψιν του τα υπό εκπόνηση Τοπικά 
Χωρικά Σχέδια των Δήμων, ώστε αφενός οι προτάσεις να αντα-
ποκρίνονται στα ανωτέρω χαρακτηριστικά και αφετέρου να 
αποφευχθούν τυχόν επικαλύψεις.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδο-
τηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση 
αφορά στη χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρηματοδο-
τούμενης δημόσιας δαπάνης 1.000.000 €.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 05/08/2019 
08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως 
την 02/03/2020 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προ-
τάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιού-
χου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πρά-
ξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός 
χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επι-
τυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του 
ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά 
εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέ-
δια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην 
«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομο-
τηνή 69132 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.
Δεν θα γίνονται δεκτές προτάσεις εκτός των ανωτέρω προθε-
σμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπε-
ται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρ-
χικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας 
επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.
Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε 
χρόνο ενωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνί-
ας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματο-
δοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των 
προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις 
μπορείτε να απευθύνεστε στoν κ. ΣΟΦΟΚΛΗ ΛΑΡΙΣΗ, τηλ. 
2531352317, e-mail: slarisis@mou.gr .

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 2014-2020, το σύστη-
μα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης 
των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κα-
νόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, κ.λ.π., 
βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
eydamth.gr
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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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