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Σελίδα 4

Δράση Επιμελητηρίου Δράμας
 και Εμπορικού Συλλόγου Δράμας

Πρώτη ημέρα με την επανεκκίνηση της αγοράς μετά την Καραντίνα

Πρωτοβουλία για την 
στήριξη της αγοράς 
της Δράμας ανέλα-

βε το Επιμελητήριο Δράμας 
από κοινού με τον Εμπορικό 
Σύλλογο Δράμας, κατά την 
πρώτη μέρα επαναλειτουρ-
γίας των εμπορικών κατα-
στημάτων. 

Η δράση είχε σκοπό τόσο 
την ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών να στηρίξουν 
τις τοπικές επιχειρήσεις, 
όσο και την τόνωση της αι-
σιοδοξίας των εμπόρων για 
τις ημέρες που ακολουθούν. Σελίδα 6

Η  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 υλοποιεί πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης 

και Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
Σελίδα 5

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Δράμας 
 για την στήριξη των τουριστικών γραφείων & των 

τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών 
Σελίδα 3
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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 

Εκ μέρους της Διοίκησης της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων Ελλάδος και σε συ-
νεργασία με το Επιμελητήριο 
Έβρου , παραδώσαμε σήμερα 
στους φύλακες των συνόρων 
μας στην Ορεστιάδα απαραί-
τητο εξοπλισμό αξίας 10.000 
ευρώ. Τα περιοριστικά μέτρα 
μετακίνησης δεν επέτρεψαν 
την συμμετοχή των υπολοίπων 
συναδέλφων και με την λήξη 
της καραντίνας, ελπίζοντας 
σύντομα, θα επανέλθουμε όλοι 
μαζί για μια διευρυμένη διοι-
κητική επιτροπή στα σύνορα.
 Είμαστε σίγουροι ότι οι φύλα-
κες των συνόρων μας επαγρυ-
πνούν στις συνεχείς προκλή-
σεις και απειλές των γειτόνων.

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος : 
Παράδοση Εξοπλισμού αξίας 10.000 ευρώ

 στους φύλακες των συνόρων μας στην Ορεστιάδα
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Προς:
Υπουργό Οικονομικών κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα Υπουρ-
γό Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων κ. Άδωνις Γεωργιάδη 
Υπουργό Τουρισμού κ. 
Χάρη Θεοχάρη

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Οικονομικών 
κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο 
Υφυπουργό Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων κ. Νίκο Παπα-
θανάση

Θέμα: Προστασία και ενί-
σχυση των τουριστικών 
γραφείων & των τουριστι-
κών επιχειρήσεων οδικών 
μεταφορών καθώς και άλ-
λων παράλληλων δραστη-
ριοτήτων απόλυτα εξαρτώ-
μενων από τον Τουρισμό.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Αναμφισβήτητα ο κλάδος 
του Τουρισμού έχει την 
ανάγκη στήριξης της πολι-
τείας εξαιτίας της κρίσης 
Covidl9. Όμως δεν μπορεί 
να περιοριστεί αυστηρά 
μόνο στο αντικείμενο των 
ξενοδοχείων και καταλυ-
μάτων. Είμαστε βέβαιοι ότι 
γνωρίζετε και συμφωνείτε 
ότι μια σειρά από επαγ-
γέλματα παράλληλα της 
τουριστικής δραστηριότη-
τας και σε σχεδόν απόλυτο 
βαθμό εξαρτώμενα από αυ-
τήν, έχουν υποστεί μεγάλη 
βλάβη και επιπτώσεις που 
πιθανόν να είναι και ανε-
πανόρθωτες. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει να παρ-

θούν μια σειρά από ειδικά 
Μέτρα ενίσχυσης αυτών 
των δραστηριοτήτων.
Ειδικότερα για τα τουρι-
στικά γραφεία, τις τουρι-
στικές επιχειρήσεις οδικών 
μεταφορών, επιχειρήσεις 
ενοικίασης οχημάτων και 
μηχανών καθώς και όλες 
τις επιχειρήσεις άλλων 
τουριστικών δραστηριοτή-
των (ενοικίαση σκαφών, 
ποδηλάτων, κανό, καγιάκ, 
αθλητικών δραστηριοτή-
των, ξεναγών, οδηγών πε-
ζοπορίας κλπ) θα πρέπει να 
υπάρξουν μέτρα όπως:
- Έκτακτη ειδική επι-
χορήγηση τουλάχιστον για 
τους μήνες Μάιο & Ιούνιο 
καθώς και για όσο διάστη-
μα εντός του 2020, απο-
δεδειγμένα τα ακαθάριστα 
έσοδα αυτών των επιχειρή-
σεων είναι κατά 50% μειω-
μένα.
- Επανεξέταση του μέ-
τρου της πληρότητας των 

τουριστικών λεωφορείων 
που ισχύει σήμερα (50%) 
από την στιγμή που στα αε-
ροσκάφη έχει αποφασισθεί 
αυτή να είναι στο 100%, 
πράγμα οξύμωρο από την 
στιγμή που υποχρεωτικά 
τηρούνται όλα τα υπόλοιπα 
μέτρα ασφαλείας.
- Μείωση του ΦΠΑ στο 
13% τουλάχιστον για όλους 
τους υπόλοιπους μήνες του 
2020. (Ιούνιο - Δεκέμβριο)
- Μείωση κατά 50% 
των τελών κυκλοφορίας 
των τουριστικών οχημάτων 
επιβατικών μεταφορών και 
συμψηφισμό με μελλοντική 
οφειλή.
- Πάγωμα των οφει-
λών τους προς το Δημό-
σιο, τις Τράπεζες και τους 
Ασφαλιστικούς φορείς και 
δυνατότητα επαναρύθμισης 
αυτών σε βάθος χρόνου.

 

Προτάσεις του Επιμελητηρίου Δράμας 
 για την στήριξη των τουριστικών γραφείων & των 

τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών 
καθώς και άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων 

απόλυτα εξαρτώμενων από τον Τουρισμό

Κύριοι Υπουργοί

Οι παραπάνω προτάσεις 
και αιτήματα ανταποκρί-
νονται στην πραγματική 
ανάγκη ενίσχυσης των συ-
γκεκριμένων επιχειρήσεων 
ακριβώς για την απόλυτη 
σχεδόν εξάρτηση τους από 
τον Τουρισμό. Οι επιπτώ-
σεις της πανδημίας είναι 
πολύ μεγάλες και η βλάβη 
για τις επιχειρήσεις πολύ 
σοβαρή. Ευελπιστώντας να 
παρθούν ευεργετικά μέτρα 
προστασίας από την κυβέρ-
νηση και την πολιτεία, εί-
μαστε στην διάθεση σας για 
κάθε διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος
 του Επιμελητηρίου 

Δράμας
Στέφανος Γεωργιάδης
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Υγιεινή 
χεριών 1

Όλοι Προσω
πικό Κοινό

Σύσταση
Απόσταση

1,5 m μεταξύ ατόμων

1,5 m μεταξύ ατόμων

1,5 m μεταξύ ατόμων

1,5 m μεταξύ ατόμων

1,5 m μεταξύ ατόμων

2,0 m μεταξύ τραπεζιών

1,5 m μεταξύ ατόμων

40% πληρότητα

1,5 m μεταξύ ατόμων

1,5 m μεταξύ ατόμων

Τετραγωνικά / Αριθμός ατόμων

Σε καταστήματα άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται 
σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο 
ανά 10 τ.μ. ανά όροφο

4 άτομα <=20 τ.μ.
4 άτομα +1 ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ. 
12 άτομα +1 ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια >100 τ.μ.  

4 άτομα <=20 τ.μ.
4 άτομα +1 ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ. 
12 άτομα +1 ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια >100 τ.μ. 

1 άτομο ανά 10 τ.μ.

1 άτομο ανά 7 τ.μ.

1 άτομο ανά 10 τ.μ.

1 πελάτης ανά 3 τ.μ. εξωτερικού χώρου
Έως 4 άτομα ανά τραπέζι 

1 πελάτης ανά 15 τ.μ. 

Χρήση μόνο για ΑΜΕΑ, ευάλωτες ομάδες και μεταφορά 
εμπορευμάτων όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες

Κομμωτήρια, Κέντρα αισθητικής

Καταστήματα (λιανικής κ.α.)

Σχολεία, Πανεπιστήμια, Φροντιστήρια

Ανελκυστήρες

Εστίαση (εξωτερικός χώρος)

Καταστήματα (σούπερ μάρκετ /
καταστήματα τροφίμων)

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Ταξί

Γραφεία

Χώροι Λατρείας

Λοιποί ανοιχτοί χώροι

Νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα

Υποχρεωτική
Προσω

πικό Κοινό

3

1 Προσεκτικό πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή χρήση αντισηπτικού

2 H υποχρεωτική χρήση μάσκας αφορά ΜΟΝΟ τους εργαζόμενους που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα

Χρήση μη ιατρικής μάσκας

ΜΕΤΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όλοι

2

3 Αφορά σε χρήση ιατρικής μάσκας

4 Ειδικοί κανόνες για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ, θα συγκεκριμενοποιηθούν για τις 11 Μαΐου και μετά 
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Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας
Θράκης συστήνουν στις επιχειρήσεις

 δικαιούχους της επιδότησης 4% και 12%
να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ

Τα Επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λαμβάνοντας υπόψη:
1.Τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 305/2020 και 306/2020 , οι οποίες 

ακυρώνουν την υπ’ αριθμό 13311/273/21.3.2016 κοινή απόφαση του τότε 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργου Σταθάκη και των 
Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Οικονομικών, που αφορά την επιδότηση του συνολικού κόστους 
μισθοδοσίας 4% και 12%,

2. Τις γνωμοδοτήσεις και τις εισηγήσεις των νομικών συμβούλων
3. Την καθυστέρηση του Υπουργείου Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργεί-

ων στην αντιμετώπιση του θέματος
4. Την μέχρι τώρα απραξία του ΟΑΕΔ για την άμεση θεραπεία της βλάβης που έχουν 

υποστεί επιχειρήσεις -  μέλη μας.
5. Τα ερωτήματα των επιχειρήσεων μετά και τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις

Συστήνουμε στα μέλη μας επιχειρήσεις δικαιούχους της επιδότησης 4% και 12% 
σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις και την νομοθεσία γενικότερα,
Να υποβάλλουν αιτήσεις στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΑΕΔ μέσω 
της πλατφόρμας www.gov.gr μαζί με υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου, 
για τα έτη 2016-2019 το αργότερο μέχρι την 25η Μαΐου 2020, ανά εξάμηνο. Ο 
ΟΑΕΔ είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί και να δώσει αριθμό πρωτοκόλλου στις 
αιτήσεις που θα υποβληθούν.
Παράλληλα, σας ενημερώνουμε ότι τα Επιμελητήρια της ΑΜΘ έχουν ήδη αποστείλει 
στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία αίτημα αναφορικά με την πληρωμή 
των επιχειρήσεων για τα οφειλόμενα ποσά των ετών 2010-2015 κατ’ εφαρμογή 
των αποφάσεων του ΣτΕ.

Παρέμβαση ΚΕΕ  
για την αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση πληρωμών 
ΟΤΑ σε επιχειρήσεις 

εμπόρους 
και αυτοαπασχολούμενους

 13 Απριλίου

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει για 
το θέμα της καθυστέρησης πληρωμής  
οφειλών των ΟΤΑ  προς επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες, 
ότι μετά την επιστολή του (αρ. πρωτ 
411/19-3-2020) προς τον Υπουργό Εσω-
τερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο καθώς 
την παρέμβαση και της Κεντρικής Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος (Αρ πρωτ 960/19-3-
2020), το Υπουργείο απέστειλε έγγραφο 
(αρ. πρωτ21545/3-4-2020) προς τις 
αποκεντρωμένες διοικήσεις να παρέμ-
βουν σε Δήμους και Περιφέρειες, για την 
επιτάχυνση της διαδικασίας των πληρω-
μών λόγω της κρίσης του covid19.
Το Επιμελητήριο Δράμας καλεί για ακό-
μη μια φορά τους εμπλεκόμενους σε κα-
θυστερήσεις πληρωμών ΟΤΑ, μετά την 
παρέμβαση του Υπουργείου να προχω-
ρήσουν σε εξόφληση των οφειλών τους 
προς τις επιχειρήσεις & επαγγελματίες. 

 
Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Το έργο αυτό αποτελεί τη σημα-
ντικότερη συνιστώσα της Πράξης 
«Αναβάθμιση των ψηφιακών δε-

ξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό 
τομέα». Η Πράξη χρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησια-
κό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 
5034827.

Αναλυτικότερα:
■ Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 
15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 
του ιδιωτικού τομέα όλων των παρα-
γωγικών κλάδων της οικονομίας, σε 
όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
■ Αντικείμενο του έργου είναι η συμ-
βουλευτική υποστήριξη των εργαζομέ-
νων, η παρακολούθηση στοχευμένων 
προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας 
100 ωρών, και η πιστοποίησή τους, 
μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες 
γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με 
το Πρότυπο ISO / IEC 17024.
■ Στους συμμετέχοντες, που θα ολο-
κληρώσουν τις παραπάνω διαδικασί-
ες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επί-
δομα για κάθε ώρα κατάρτισης που 
ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε 
ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθη-
σης).
■ 
■ Στόχος της δράσης είναι:  
Οι εργαζόμενοι – ωφελούμενοι της 
πράξης
- να αποκτήσουν πρόσθετες - της 
άσκησης του επαγγέλματος τους - ψη-
φιακές γνώσεις και δεξιότητες,
- να ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνα-
τότητα για την απασχόληση τους,
- να βελτιώσουν τους όρους απα-
σχόλησής τους και την επαγγελματική 
τους κινητικότητα,
- να εξασφαλίσουν προσφορότε-
ρους εργασιακούς όρους,
- να προσαρμοστούν ευκολότε-

ρα στις αλλαγές του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, τη δυναμική προσαρ-
μογή και αναβάθμιση των ψηφιακών 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζο-
μένων,
- να εξοικειωθούν σε ένα διαρκώς 
μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλ-
λον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα σε 
ότι αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη 
και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων 
εργασίας και
- να εφοδιαστούν με τις δεξιό-
τητες που απαιτούνται για να απο-
κτήσουν πρόσβαση στις νέες ευ-
καιρίες που προσφέρει ο ψηφια-
κός μετασχηματισμός της οικονο-
μίας, που σταδιακά συντελείται. 
Οι επιχειρήσεις:
- ειρήσεινα υποστηριχθούν ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες τους σε ερ-
γαζόμενους, που διαθέτουν ψηφιακές 
γνώσεις και δεξιότητες και προοπτική 
να τις αναβαθμίζουν, διότι, ανθρώπινο 
δυναμικό με ανάλογα προσόντα, μπο-
ρεί να συμβάλει στην επιτυχή εφαρμο-
γή του επιχειρηματικού σχεδιασμού, 
σε συνθήκες έντασης του ανταγωνι-
σμού και των απαιτήσεων για την προ-
σαρμογή των επιχειρήσεων.
- 
Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμ-
μα περιέχονται στην ειδική ιστοσελί-
δα 109.uhc.gr.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, 

οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλ-
λουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώ-
νοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά 
ζητούμενα, στην ίδια ιστοσελίδα, μετά 
τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρό-
σκλησης.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
απευθύνεται στα Επιμελητήρια - μέλη 
της και μέσω αυτών στις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να ενημερωθούν για το 
Πρόγραμμα, να παροτρύνουν τους ερ-
γαζόμενους να συμμετάσχουν, αλλά 
και συγχρόνως να αναδείξουν τη βα-
ρύτητα του θεσμού της Διά Βίου Μάθη-
σης και τη μεγάλη σημασία της για τις 
επιχειρήσεις.
Η έναρξη της υλοποίησης ενός μεγά-
λου τμήματος του έργου αυτού της 
ΚΕΕ, με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, 
συμπίπτει να εξελίσσεται την περίοδο 
πανδημίας. κατά την οποία αναδεικνύ-
εται και γίνεται ευρύτατα αποδεκτή 
από τον επιχειρηματικό κόσμο και την 
κοινωνία η σημασία της χρήσης των 
Ψηφιακών Εργαλείων στη ζωή και την 
εργασία.
Σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να είναι 
αμέριστη η συμβολή μας για τη μέγι-
στη επιτυχία και αποτελεσματικότητα 
του προγράμματος και την πλήρη αξι-
οποίησή του από τους εργαζόμενους, 
προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και 
των επιχειρήσεων που εργάζονται.

Η  Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
 υλοποιεί πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης 

και Πιστοποίηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα

Ωφελούμενοι του Έργου θα είναι 15.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας
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Πρωτοβουλία για την στήριξη της αγοράς της Δρά-
μας ανέλαβε το Επιμελητήριο Δράμας από κοινού 
με τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας, κατά την πρώτη 

μέρα επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. 

Το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλό-
γου Δράμας, συνοδευόμενοι από μέλη των διοικητικών 
συμβουλίων, μοίρασαν συμβολικά μάσκες μίας χρήσεως 
καθώς επίσης & το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχει 
εκδώσει το Υπουργείο. 

Η δράση είχε σκοπό τόσο την ευαισθητοποίηση των κα-
ταναλωτών να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις, όσο 
και την τόνωση της αισιοδοξίας των εμπόρων για τις 
ημέρες που ακολουθούν. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης 

δήλωσε: «Σήμερα έχουμε την επαναλειτουργία του συ-
νόλου των καταστημάτων σε όλη την χώρα. Είναι μία 
μέρα που όλοι περιμέναμε με μεγάλη αγωνία για να επα-
νεκκινήσει επιτέλους η οικονομία. Τα εμπορικά καταστή-
ματα είναι επιχειρήσεις, που όλοι πρέπει να στηρίξουμε 

ειδικά αυτή την περίοδο. Αυτό κάνει σήμερα και το Επι-
μελητήριο μας μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο. Επισκε-
φθήκαμε σήμερα τα καταστήματα της πόλης δίνοντας 
ξεκάθαρο μήνυμα, ότι στηρίζουμε την τοπική αγορά, 
την τοπική μας οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις & τις θέσεις εργασίας στον τόπο μας. Κάθε ευρώ 
σε τοπική επιχείρηση είναι δύναμη για την Δράμα».

Δράση Επιμελητηρίου Δράμας και Εμπορικού Συλλόγου Δράμας

Πρώτη ημέρα με την επανεκκίνηση της αγοράς μετά την Καραντίνα
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Δήλωση Προέδρου 
Επιμελητηρίου Δράμας

5 Μαΐου 2020

Αυτόν τον μήνα η αγορά  της Δράμας ανοίγει σταδιακά μετά 
την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για την  κατα-
πολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας. 

Με αργά και σταθερά βήματα και εφαρμόζοντας του κανονι-
σμούς με ατομική και συλλογική ευθύνη προχωράμε μπρο-
στά με αισιοδοξία να επανέλθει η κανονικότητα στην ζωή 
μας. 

Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί είναι δεδομένοι για κάποιο 
χρονικό διάστημα. Όμως καταστηματάρχες και καταναλω-
τές θα πρέπει να λειτουργήσουμε συνεργατικά με κατανόη-
ση και αμοιβαία προσπάθεια.  

Το Επιμελητήριο Δράμας συνεχίζει να υποστηρίζει τα αιτή-
ματα των μελών του. Καθ’ όλη την διάρκεια της καραντίνας 
ενημερώσαμε και υποστηρίξαμε τους επιχειρηματίες τόσο 
μέσω των εκατοντάδων αναρτήσεων στην επίσημη ιστοσε-
λίδα  dramanet.gr αλλά και ατομικά σε όσους απευθύνθη-
καν στον φορέα μας. Περισσότερα από 1200 ερωτήματα και 
αιτήματα απαντήθηκαν και υποστηρίχθηκαν κατά τους μή-
νες Μάρτιο και Απρίλιο. 

Οι παρεμβάσεις μας στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
ήταν  άμεσες, επίμονες, στοχευμένες στην επίλυση των 
προβλημάτων και οι περισσότερες από αυτές ήταν και επι-
τυχείς. Το ίδιο κάναμε και προς τους Δήμους και την Πε-
ριφέρεια αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. Ταυτόχρονα 
όμως καταθέσαμε και τις προτάσεις μας για την επόμενη 
ημέρα σε ένα πλαίσιο 20 σημείων, το οποίο αποτελεί την 
βάση αντιμετώπισης τόσο βραχυπρόθεσμων προβλημάτων 
των επιχειρήσεων, όσο και μέτρα ώθησης και εξόδου από 
την ύφεση που θα διανύσουμε, ευχόμενοι να είναι μικρή και 
μόνο για το 2020.   

Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει λαβωμένους. Όμως η αβεβαι-
ότητα και ο  προβληματισμός αντιπαλεύονται από την δύνα-
μη μας, που πηγάζει από την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέ-
ρουμε όλοι μαζί ενωμένοι με ατομική και συλλογική ευθύνη.  

Στηρίζουμε την τοπική μας αγορά
Τηρούμε τα μέτρα προστασίας

Στέφανος Γεωργιάδης 

Έρχεται ΚΕΠPlus στη Δράμα
ΚΕΠPlus: Το Υπουργείο Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης ενισχύει  
την νεοφυή επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενδυνάμωσης των Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Πολιτών και του εκσυγχρονισμού των 

υπηρεσιών τους, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ξε-
κινά την υλοποίηση του προγράμματος ΚΕΠPlus. Πρόκει-
ται για μια πρωτοβουλία διερεύνησης κάθε δυνατού πεδί-
ου αξιοποίησης των ΚΕΠ για την επιτάχυνση της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας αλλά και τη στήριξη του επιχειρείν 
συνολικά.

Σκοπός του προγράμματος ΚΕΠPlus είναι η καλύτερη 
κατανόηση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς 

τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση που επιθυμούν να 
παρέχονται από τα ΚΕΠ, έτσι ώστε το δίκτυο να συμβάλει 
στη δημιουργία ενός πιο φιλικού επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή συζητήσε-
ων στρογγυλής τραπέζης σε δεκαεπτά πόλεις ανά 

την Ελλάδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών 
αρχών, επιμελητηρίων και επιχειρηματικών συνδέ-
σμων, ακαδημαϊκών, αλλά και εκπροσώπων του τοπικού 
επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μέσω του διαλόγου, 
στόχος είναι η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας 
αναφορικά με τη διείσδυση της επιχειρηματικότητας σε 
περιφερειακό επίπεδο, ο εντοπισμός πιθανών εμποδίων 
αλλά και ειδικών εργαλείων που μπορούν να διευκολύ-
νουν την τοπική ανάπτυξη. Για τον ίδιο σκοπό, θα διεξα-
χθεί επιπλέον ατομική έρευνα σε πάνω από πενήντα νεο-
φυείς επιχειρήσεις.

Οι πόλεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα είναι οι: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Δράμα, Κιλκίς, Καστοριά, Ιωάν-

νινα, Τρίκαλα, Αρχαία Ολυμπία, Ναύπλιο, Σπάρτη, Χανιά, 
Ρέθυμνο, Αχαρνές, Μαρούσι, Αγία Βαρβάρα, Βάρη-Βούλα-
Βουλιαγμένη και Ηλιούπολη. 
Πέρα από τις δημοτικές αρχές των παραπάνω πόλεων και 
τα τοπικά επιμελητήρια, στην πρωτοβουλία έχουν επίσης 
ανταποκριθεί το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, το MIT Enterprise 
Forum Greece καθώς και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds.
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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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