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Σελίδα 6

Ο Στέφανος Γεωργιάδης
 Υπεύθυνος εξωστρέφειας 

& διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής 
Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδας

 Πραγματοποιήθηκε  
στο Επιμελητήριο Δράμας   

ενημερωτική ημερίδα 
 με θέμα:«Ρύθμιση Χρεών  

Επιχειρήσεων & Ελευθέρων 
Επαγγελματιών»

Πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 στο Επιμελητήριο 
Δράμας  ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ρύθμιση Χρεών Επιχει-
ρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών». 
Στην εκδήλωση  κεντρικός ομιλητής ηταν  ο Ειδικός Γραμματέας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης

Τον πρόεδρο της δημοκρατίας 
επισκέφτηκε η νέα διοικητική 

επιτροπή της Κεντρικής
 Ένωσης επιμελητηρίων

 ελλάδος

Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. προκόπης παυλόπουλος δέ-
χθηκε την πέμπτη 22 μαρτίου στο προεδρικό μέγαρο τη νέα 
διοικητική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων 
ελλάδος με επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Κωνσταντίνο μί-
χαλο και αφού εξήρε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα 
Επιμελητήρια στο σύνολο της εθνικής μας οικονομίας, εξέφρασε 
την αισιοδοξία του για ένα καλύτερο μέλλον και τόνισε ότι θα 
βρίσκεται στο πλευρό του Επιμελητηριακού κόσμου. 
Η νεοεκλεγείσα Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕ αποτελείται από 
τους: Παναγιώτη Αγνιάδη, Ιορδάνη Τσώτσο, Γιάννη Βουτσινά, 
Γιάννη Μασούτη, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Στέφανο Γεωργιάδη, 
Φώτη Δαμούλο, Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Παύλο Ραβάνη και 
Μανώλη Αλιφιεράκη. 

Σελίδα 8

 Κραυγή απόγνωσης
 από το Επιμελητήριο Δράμας

 για τη ρύθμιση των 120 δόσεων 
σχετικά με οφειλές 

σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο

Σελίδα  3

Σελίδα 2

Το επιμελητήριο δράμας συμμετέχει 
στην 25η πανελλήνια εμπορική Έκθεση
 «ανατολική μακεδονία – Θράκη» στην 
Κομοτηνή, από 18 έως 20 μαΐου 2018

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων που είναι ταμειακά ενή-
μερες στο Επιμελητήριο και στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι ΔΩΡΕΑΝ 
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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
ΕΛΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ| 

ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  
ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

Τμημα ΥπηρεΣιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

Συγκροτήθηκε  συμβουλευτικό όργανο διαχείρισης προορισμού 
για την τουριστική προβολή της περιφέρειας αμΘ 

Από το Νομό Δράμας συμμετέχει 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης 

Μετά από την έγκριση του σχεδίου τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 29 Νοεμβρίου 2017, και 
προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη υποστήριξη στην υλοποίησή του, η Περιφέρεια συ-
γκροτεί ένα συμβουλευτικό όργανο διαχείρισης προορισμού. 
Πρόκειται για ένα ενδεκαμελές σώμα διετούς θητείας το οποίο ορίζεται από τον Περιφερει-
άρχη ΑΜΘ με συντονιστή τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και τη συμμετοχή 
δύο εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενός εκπροσώπου της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων και εκπροσώπων φορέων και επαγγελματιών του τουρισμού της Περιφέρει-
ας.
Το όργανο θα έχει συμβουλευτικό ρόλο ως προς τη στρατηγική υλοποίησης της τουριστι-
κής προβολής της Περιφέρειας και θα συμβάλλει στην παρακολούθηση των τουριστικών 
της δράσεων. Ταυτόχρονα, θα διερευνήσει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός Φορέα 
Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού (DMO).
Με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου, τα μέλη του συμβουλευτικού 
οργάνου διαχείρισης προορισμού ορίζονται ως εξής:
-   Κώστας αντωνιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΘ, ως συντονιστής
-   ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης/Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜΘ, ως εκπρό-
σωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΑΜΘ
-  Χριστόδουλος Τοψίδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου
-   Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος επιμελητηρίου δράμας
- ανέστης Βαφειάδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορι-
κών Σωματείων Ν. Ροδόπης 
- Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου, πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης 
- αντώνης μιτζάλης, Πρόεδρος Συλλόγου Ξενοδόχων Καβάλας 
- Γιάννης μαρκιανός, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Δωματίων ΑΜΘ 
-      Θέμης Γεωργιάδης, Τουριστικός Πράκτορας Ξάνθης
-     Κυριακή αλατζά-παπαδοπούλου, περιφερειακή σύμβουλος Ξάνθης, ως εκπρόσωπος 
του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ\
-   αρχέλαος Γρανάς, περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας, ως εκπρόσωπος του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου ΑΜΘ

Ο Στέφανος Γεωργιάδης
 Υπεύθυνος εξωστρέφειας 

& διεθνών Σχέσεων 
της Κεντρικής Ένωσης 

επιμελητηρίων ελλάδας

Συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη διάρκεια της πρώ-
της συνεδρίασής της, η Διοικητική Επιτροπή της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 
η νέα διοικητική επιτροπή της Κεε, που αποτε-
λείται από 11 μέλη, είναι:
•	 πρόεδρος: Μίχαλος Κωνσταντίνος, Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
•	 α΄ αντιπρόεδρος: Μασούτης Γιάννης, 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης
•	 Β΄ αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Πανα-
γιώτης, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
•	 Γ΄ αντιπρόεδρος: Τσώτσος Ιορδάνης, Επι-
μελητήριο Πέλλας
•	 δ΄ αντιπρόεδρος: Ραβάνης Παύλος, Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
•	 ε΄ αντιπρόεδρος: Χατζηθεοδοσίου Γιάν-
νης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
•	 Γενικός Γραμματέας: Αγνιάδης Παναγιώ-
της, Επιμελητήριο Βοιωτίας
•	 Οικονομικός επόπτης: Δαμούλος Φώτης, 
Επιμελητήριο Αργολίδος
•	 Υπεύθυνος Έρευνας και ανάπτυξης: Βου-
τσινάς Γιάννης, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά
•	 Υπεύθυνος Γεμη και εξυπηρέτησης επι-
χειρήσεων: Αλιφιεράκης Μανώλης, Επιμελητήριο 
Ηρακλείου Κρήτης
•	 Υπεύθυνος εξωστρέφειας και διεθνών 
Σχέσεων: Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο 
Δράμας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δράμα 26-1-2018
Αρ. Πρωτ. 299

επιμεΛηΤηριΟ δραμαΣ

Προς Υπουργό Οικονομικών
Κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Κοινοποίηση:
• Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου
• Βουλευτές Δράμας
•	ΚΕΕΕ
• Επιμελητήρια χώρας
• Μέλη Επιμελητηρίου Δράμας
• Μέσα Ενημέρωσης
Θέμα: αποφάσεις για την ρύθμιση των οφει-
λών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΦεΚ Β'
4640/29/12/2017) και προς το δημόσιο 
(πΟα 1223/2017). - απαγορευτικά κριτήρια
ένταξης- Κίνδυνος απώλειας παλαιοτέρων 
ρυθμίσεων.

Κύριε Υπουργέ
Γίναμε αποδέκτες πολύ μεγάλου αριθμού δι-
αμαρτυριών από μέλη μας για την
πολυδιαφημιζόμενη ρύθμιση των 120 δόσε-
ων σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Παρά 
τις όποιες προσδοκίες για αντιμετώπιση του 
ζητήματος των οφειλών, δυστυχώς για ακόμη 
μια φορά η πρόδηλη αποτυχία της εν λόγο 
ρύθμισης οδηγεί εκατοντάδες χιλιάδες οφει-
λέτες σε αδυναμία και απόγνωση.
Σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
το όριο των οφειλών 50.000 ευρώ αφορά 
όσους δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα δη-
λαδή
(δικηγόρους, αγρότες κλπ) ενώ για τους 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις το όριο κα-
τεβαίνει στις 20.000 ευρώ (συνολική οφειλή 
σε όλους του πιστωτές μαζί με τις προσαυξή-
σεις και πρόστιμα).
Στο συνολικό ποσό των 20.000 ευρώ ειδικό-
τερα για όσους οφείλουν στον Οαεε
συμπεριλαμβάνεται και η οφειλή με την 
προσαύξηση της στην υγεία, την στιγμή που 
Δεν είχε αποδοθεί στον ασφαλισμένο λόγω 
άρνησης του οργανισμού, ενώ εκκρεμούν μα-
ζικές προσφυγές στην δικαιοσύνη και για το 
θέμα αυτό.
δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές του 
2017 αν πρώτα δεν τακτοποιηθούν με ολική 

πληρωμή ή ρύθμιση με την πάγια των 12 δό-
σεων.
Τα όρια οφειλών που έχουν θεσπιστεί των 
2Θ.000 & 50.000, είναι για το σύνολο των
πιστωτών και αυτό αποτελεί φυσικά απαγο-
ρευτικό να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέ-
τες.
Το κόστος για την ένταξη στην ρύθμιση και 
η προβλεπόμενη γραφειοκρατία εκτινάσσο-
νται σε απαγορευτικά για τους μικρομεσαίους 
οφειλέτες επίπεδα.
δεν περιλαμβάνονται στην ρύθμιση όσοι 
έχουν αναστείλει την δραστηριότητα τους 
πράγμα απαράδεκτο διότι δεν δίνεται καμία 
απολύτως ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώ-
πους.
η υποχρέωση για κερδοφορία από τις επι-
χειρήσεις είναι επίσης ανασταλτικός παρά-
γοντας για ένταξη στην ρύθμιση ειδικότερα 
εφόσον λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία 
χρόνια.
η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων σε περίοδο 
κρίσης δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση 
για την μη απώλεια των παλαιοτέρων ρυθ-
μίσεων αλλά και την ένταξη των τρεχουσών 
οφειλών.
Προς αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων που 
αφορούν τις εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρή-
σεις οφειλέτες σε ασφαλιστικά ταμεία και δη-
μόσιο, αλλά και προς αποφυγή απώλειας των
παλαιοτέρων ρυθμίσεων και διαβλέποντας 
έναν τεράστιο κίνδυνο εκτίναξης των οφειλών 
σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία με ταυτό-
χρονη αύξηση των λουκέτων προτείνουμε:
Να συμπεριληφθούν στην ρύθμιση οι οφειλές 
μέχρι την 31/12/2017.
να καταργηθεί ο περιορισμός κερδοφορίας 
της τελευταίας τριετίας.
να απλοποιηθεί η διαδικασία ένταξης ώστε 
να μην υπάρχει κόστος στον οφειλέτη.
Να λαμβάνεται υπόψη η αξία των περιουσια-
κών ακινήτων στοιχείων αφού υπάρξει
επαναπροσδιορισμός των αντικειμενικών 
αξιών διότι οι τωρινές είναι εκτός πραγματι-
κότητας.
Το όριο στο ποσό των οφειλών προς το 
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να 
ανέλθει τουλάχιστον στις 300.000 ώστε η 
συγκεκριμένη ρύθμιση να δίνει πρόσβαση 
αλλά και να διευκολύνει ένα ευρύτερο τμήμα 
οφειλετών.
η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων θα πρέπει 
να προσαρμοστεί πλέον στην πραγματικό-

τητα και τα νέα δεδομένα κυρίως λόγω της 
αντικειμενικής δυσκολίας των οφειλετών να
ανταπεξέλθουν. Έχει αποδειχθεί ότι ρυθμίσεις 
που δεν έχουν ευελιξία και περιορισμούς δεν
αποτελούν λύση αλλά αντιθέτως τα αποτελέ-
σματα δείχνουν διόγκωση οφειλών, αδυναμία
πληρωμών, εξαθλίωση των μικρών και μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων με ότι αυτό συνεπάγε-
ται.
Προτείνουμε η πάγια ρύθμιση να είναι τουλά-
χιστον έως 48 δόσεις προς δημόσιο και
ασφαλιστικά ταμεία.
επιπρόσθετα επισημαίνουμε για ακόμη μια 
φορά την αντίθεση μας σε κάθε κατάσγεση 
ή πλειστηριασμό περιουσιακού στοιγείου 
οφειλέτη από τα ΚεαΟ για οφειλές στον 
Οαεε, διότι αυτές δεν είναι πραγματικές, 
αλλά έχουν διαμορφωθεί με πολιτικές εξαθλί-
ωσης των ασφαλισμένων συμπεριλαμβανόμε-
νης της εισφοράς υγείας που δεν αποδόθηκε 
στον ασφαλισμένο οφειλέτη, ενώ εκκρεμούν 
όπως προανέφερα και μαζικές προσφυγές 
στην δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση οι κατα-
σχέσεις και πλειστηριασμοί εναντίον ανθρώ-
πων που εξαθλιώθηκαν με τις εφαρμοσμένες 
πολιτικές της οικονομικής κρίσης, ενώ όλα τα 
προηγούμενα χρόνια ήταν συνεπείς στις υπο-
χρεώσεις τους, οδηγεί σε διάλυση της κοινω-
νικής συνοχής και σε επικίνδυνες κοινωνικές 
επιπτώσεις.

με εκτίμηση 

Στέφανος Γεωργιάδης
πρόεδρος επιμελητηρίου δράμας 

 Κραυγή απόγνωσης από το Επιμελητήριο Δράμας
 για τη ρύθμιση των 120 δόσεων σχετικά με οφειλές 

σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο
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Ο Στέφανος Γεωργιάδης εξελέγη  στη 
διοικητική επιτροπή της Κεντρικής 

Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδος 

Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα 
οι εκλογές για την ανάδειξη της 
Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
Οι εκλογές διεξήχθησαν με ενιαίο 
ψηφοδέλτιο με τον επιμελητηριακό 
κόσμο να αποδεικνύει εμπράκτως  τη 
σταθερή του προσήλωση στην συνεργασία και στη συνένωση. 
Η νέα Διοικητική Επιτροπή που είναι το ανώτατο όργανο της ΚΕΕΕ 
αποτελείται από 11 μέλη οι οποίοι εξελέγησαν με την εξής σειρά:
Οι εκλεγέντες είναι:
 
μίχαλος Κωνσταντίνος, ΕΒΕΑ (επικεφαλής του ψηφοδελτίου)
αγνιάδης παναγιώτης,  Επιμελητήριο Βοιωτίας
Τότσος ιορδάνης, Επιμελητήριο Πέλλας
Βουτσινάς Γιάννης, ΕΕΠ
Χατζηθεοδοσίου Γιάννης, ΕΕΑ
μασούτης Γιάννης, ΕΒΕΘ
δαμούλος Φώτης, Επιμελητήριο Αργολίδας
Γεωργιάδης Στέφανος, Επιμελητήριο Δράμας
παπαδόπουλος παναγιώτης, ΒΕΘ
ραβάνης παύλος, ΒΕΑ
αλιφιεράκης μανώλης, Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης (εκλέγεται 
μετά από κλήρωση με τον ισοψηφήσαντα Χατζηχριστοδούλου Ηλία 
του Επιμελητηρίου Πιερίας).

μετά την εκλογή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης απηύθυνε την παρακάτω ευχαριστήρια 
επιστολή:

προς
πρόεδρο Κεεε
προέδρους επιμελητηρίων Χώρας
μέλος εκπρόσωπο Κεεε

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συναδέλφους Προέδρους και 
τα μέλη των Επιμελητηρίων που με τίμησαν με την ψήφο τους 
και με εξέλεξαν στην Διοικητική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ευχαριστώ επίσης όλους τους Προέδρους 
και τα μέλη ανεξαιρέτως, για τον καλό λόγο που με απευθύνανε 
στην προεκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα τους συναδέλφους 
συνυποψήφιους μου.
Συγχαίρω τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο για την
επανεκλογή του, καθώς και όλους τους εκλεγέντες Προέδρους. 
Η επόμενη μέρα συνεχίζει να μας βρίσκει ενωμένους, πρώτον για 
να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας 
στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δεύτερον για να 
αγωνισθούμε πετυχαίνοντας την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού 
θεσμού  που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα ειδικά στις σημερινές 
συνθήκες.

Ευχαριστώ από καρδιάς
Στέφανος Α.Γεωργιάδης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Απλούστερες διαδικασίες αιτήσεων και ενίσχυση της επικοι-
νωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων τοπικά, εθνικά και 
ευρωπαϊκά είναι οι προτεραιότητες για τη βελτίωση των προ-
γραμμάτων Leader, σύμφωνα με την έρευνα του δικτύου ENRD 
που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Στην έρευνα 
συμμετείχαν 27 μέλη κράτη της ΕΕ, ενώ το 72% των απαντήσεων 
προήλθε από τους ίδιους τους υπευθύνους των ομάδων τοπικής 
δράσης (ΟΤΔ).
Μεταξύ των μεγαλύτερων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμ-
μετέχοντες στα προγράμματα LEADER είναι η γραφειοκρατία, 
οι χρηματοδοτικές και διοικητικές απαιτήσεις, η χρονοβόρα και 
συνεχής διαδικασία υποβολής εκθέσεων, οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ 
τοπικών φορέων και οι συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς.
«Τα διαχειριστικά πλαίσια και οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικά, για τις μικρές κοινωνίες που εφαρμόζεται το LEADER. Δί-
νουν δε, πιο πολύ έμφαση στην τιμωρία με αποτέλεσμα να μετατο-
πίζεται το βάρος από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τοπική 
καινοτομία στην διαχείριση. Όπως αναφέρεται και στη γνωμοδό-
τηση της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, αυτό 
καταστρέφει και την εμπιστοσύνη και τον καλό τοπικό διάλογο» 
σχολίασε ο Στάθης Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής 
Ροδόπης A.E. – Συντονιστής CLLD Ροδόπης- Ξάνθης.
«Είμαστε στο 2018, δυο χρόνια πριν την τυπική λήξη του προ-
γράμματος, και στην Ελλάδα καμία ΟΤΔ δεν έχει καταφέρει να 
δημοσιεύσει πρόσκληση. Το πλαίσιο χρειάζεται απλοποίηση ώστε 
να αξιοποιηθούν ταχύτερα και πιο αποδοτικά οι διαθέσιμοι πόροι» 
επεσήμανε ο Στράτος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων και Πρό-
εδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER 
Νήσων Αττικής.
Για τις ΟΤΔ προτεραιότητα αποτελεί η επένδυση στην συνεργα-
σία και την καινοτομία, αντί για τη συνεχή σύνταξη εκθέσεων για 
τη διοικητική και οικονομική διαχείριση. «Θέλουμε οι έλεγχοι να 
γίνονται περισσότερο στις επενδύσεις και λιγότεροι στα έγγραφα. 
Αυτό θα μας ωφελήσει όλους και περισσότερο τους ανθρώπους 
που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο», δήλωσε ο Μαρίνης Μπε-
ρέτσος Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER.
«Ένα πιο ευέλικτο αξιόπιστο και έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχων, θα δίνει περισσότερο χρόνο στις ΟΤΔ να ασχολούνται 
περισσότερο με την εφαρμογή την κινητοποίηση συμβουλευτική 
και επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα την ανάδει-
ξη τοπικών ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν σε επιχειρηματικά 
σχέδια», σχολίασε ο κ. Κεφαλίδης.
Η έρευνα κατέληξε ότι για να βελτιωθούν τα προγράμματα 
LEADER συνολικά, είναι απαραίτητη η καλύτερη αλληλεπίδραση 
και συνεργασία μεταξύ των φορέων υλοποίησης και η υποστήριξη 
νέων ιδεών. «Τα προγράμματα leader είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και 
αποδοτικά καθώς σχεδιάζονται από την τοπική κοινωνία και, συ-
νεπώς, είναι πιο κοντά στις πραγματικές της ανάγκες. Δυστυχώς, 
όμως, οι διαχειριστικές αγκυλώσεις είναι μεγάλες και αυξάνονται 
διαρκώς» δήλωσε ο κ. Χαρχαλάκης.

πρόγραμμα LEADER: 
απλούστερες διαδικασίες 
αιτήσεων ζητούν οι φορείς
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Στο πλαίσιο του σχεδι-
ασμού σειράς ενημε-
ρωτικών εκδηλώσεων 

από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ 
ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και 
τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική 
Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικο-
νομική Συμβουλευτική ΑΜΘ 
(ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), Εταίρος 
του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια 
για την περιοχή της Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης , 
διοργάβωσε  σε συνεργασία με 
το Επιμελητήριο Δράμας, ανοι-
κτή ενημερωτική εκδήλωση 
για την παρουσίαση της δρά-
σης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣ-
ΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Η εκδήλωση  πραγματοποιή-
θηκε με την συμμετοχή πλή-
θους ενδιαφερόμενων  την Πα-
ρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 οι 
οποίοι απεύθυναν σειρά ερω-
τημάτων  στους εισηγητές για 

πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο δράμας 
 εκδήλωση παρουσίασης της δράσης του επανεΚ

 «ενιΣΧΥΣη ΤηΣ ιδρΥΣηΣ Και ΛειΤΟΥρΓιαΣ νεΩν
 ΤΟΥριΣΤιΚΩν μιΚρΟμεΣαιΩν επιΧειρηΣεΩν»

τους όρους και τις  προϋποθέ-
σεις ένταξης στο πρόγραμμα

Χρηματοδότηση  
έως 50%

Η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε  στο πλαίσιο των αι-
τήσεων χρηματοδότησης με 
ημερομηνία έναρξης υποβολών 
18/12/2017 και οι ενδιαφερό-
μενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να πληροφορηθούν σε βάθος 
για τη δράση, να απευθύνουν 
ερωτήσεις και να αποκτήσουν 
μια ολοκληρωμένη εικόνα που 
θα τους βοηθήσει να υποβά-
λουν πλήρεις αιτήσεις.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά 
σε ποσοστό ενίσχυσης των 
επενδυτικών σχεδίων, ύψους 
45% ή 50% με την πρόσληψη 
νέου προσωπικού. Σκοπός 
της Δράσης είναι η ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στον 
τομέα του Τουρισμού, μέσω 

της δημιουργίας νέων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε 
επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηρι-
ότητας.

Στη δράση Του ΕΠΑνΕΚ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕ-
ΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η 
Δημόσια Δαπάνη συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και από Εθνική Συμ-
μετοχή.
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Πραγματοποιήθηκε Δευτέρα 19 μαρτίου 
2018 στο Επιμελητήριο Δράμας  ενημε-
ρωτική ημερίδα με θέμα: «Ρύθμιση Χρεών 
Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών».

 Στην εκδήλωση  κεντρικός ομιλητής ηταν  
ο ειδικός Γραμματέας διαχείρισης ιδιωτι-
κού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης
Ο κ. Κουρμούσης, παρουσίασε το υφιστά-
μενο  θεσμικό  πλαίσιο για την αντιμετώ-
πιση των ιδιωτικών χρεών (τόσο για «κόκ-
κινα δάνεια» όσο και για οφειλές προς το 
δημόσιο (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ

Όπως είπε ο ειδικός Γραμματέας 
διαχείρισης ιδιωτικού Χρέους  
Έχουν ξεκινήσει πάνω από 25.000 επιχει-
ρήσεις σ’ αυτή τη διαδικασία και πάνω 
από 7.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Πολλοί εξ αυτών έχουν ολοκληρώσει την 
αίτησή τους. Περισσότερες  από 2.500 
επιχειρήσεις έχουν ολοκληρώσει τη διαδι-
κασία της αίτησής τους , ενώ 700 επιχει-
ρήσεις έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδι-
κασίες, καθώς και περίπου 250 ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Είναι μια διαδικασία που 
κάθε μέρα, νέοι επαγγελματίες προσέρ-
χονται στην πλατφόρμα και χτίζουν σιγά-
σιγά την αίτησή τους και προχωρούν στα 

 Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας   
ενημερωτική ημερίδα με θέμα: 

«Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων & Ελευθέρων Επαγγελματιών»

επόμενα βήματα της διαπραγμάτευσης».
Απαντώντας στην ερώτηση σε ποιες περι-
πτώσεις δεν μπορεί να ένας επαγγελματί-
ας να ενταχθεί στη ρύθμιση, ειπε το εξής: 
«Πρόκειται για περιπτώσεις οι οποίες ξε-
περνούν τα 50.000 ευρώ προς το δημόσιο 
ή τα 50.000 ευρώ προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Εξάλλου, δεν μπορούν να εντα-
χθούν όσοι έχουν πολύ μεγάλη περιουσία, 
καθώς δεν μπορεί η αξία της περιουσίας 
ενός ελεύθερου επαγγελματία να είναι 25 
φορές μεγαλύτερη από το συνολικό χρέ-

ος».
Επιπλέον, «πρέπει να υπάρχει μία φορά 
έστω και ένα ευρώ κέρδος, τα έσοδα δη-
λαδή να ήταν παραπάνω από τα έξοδα 
έστω μία φορά κατά την προηγούμενη 
τριετία», ακόμα και το φορολογικό έτος 
2017. Όπως είπε, «η ρύθμιση αφορά επαγ-
γελματίες με ύψος χρέους έως 50.000 
ευρώ προς την εφορία και 50.000 ευρώ 
προς ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή περί-
που 95% των ελεύθερων επαγγελματιών 
με οφειλές».

αγαπητοί Συνάδελφοι
Το Επιμελητήριο Δράμας στα πλαίσια 
των δράσεων Εξωστρέφειας και της 
έμπρακτης στήριξης των Επιχειρήσεων 
του Νομού, αλλά και των Δράσεων της 
Περιφέρειας, αποφάσισε την συμμετοχή 
στην 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση 
«Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» στην 
Κομοτηνή, από 18 έως 20 Μαΐου 2018, 
με ένα περίπτερο έως 30τ.μ, το οποίο θα 
προσφέρει σε Επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να προβάλλουν τα προϊόντα τους και εί-
ναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριο 
και στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατανομή του χώρου 
θα είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που 
θα εκδηλωθεί. Η βασική κατεύθυνση της 

Έκθεσης στη φετινή διοργάνωση, είναι 
στον αγροδιατροφικό τομέα με έμφαση 
στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και την 
καινοτομία. 
Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην 
25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανα-
τολική Μακεδονία – Θράκη» στην Κομο-
τηνή, από 18 έως 20 Μαΐου 2018, παρα-
καλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας, 

μέχρι τις 20 Απριλίου 2018, συμπληρώνο-
ντας και αποστέλλοντας την συνημμένη 
δήλωση συμμετοχής στο ccidrama@dra-
manet.gr η στη διεύθυνση του Επιμελητη-
ρίου Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Γεωργιάδης

Το επιμελητήριο δράμας συμμετέχει στην 25η πανελλήνια εμπορική Έκθεση
 «ανατολική μακεδονία – Θράκη» στην Κομοτηνή, από 18 έως 20 μαΐου 2018

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων που είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριο και στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι ΔΩΡΕΑΝ 
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ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 
25Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΈΚΘΕΗ «ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ» 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 18 – ΚΤΡΙΑΚΗ  20 ΜΑΪΟΤ 2018 

ΚΟΜΟΣΗΝΗ 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ  

 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

ΟΔΟ: ΑΡΙΘΜΟ: Σ.Κ: 

 

ΣΗΛ: FAX: Α.Φ.Μ: 

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ EMAIL WEBSITE 

 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΟ  ΤΜΜΕΣΟΥΗ: 

 

ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

  

ΤΠΟΓΡΑΦΗ: 
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Ο πρόεδρος της δημοκρατίας κ. προκό-
πης παυλόπουλος δέχθηκε την πέμπτη 
22 μαρτίου στο προεδρικό μέγαρο τη 
νέα διοικητική επιτροπή της Κεντρικής 
Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδος με επι-
κεφαλής τον πρόεδρό της κ. Κωνσταντί-
νο μίχαλο και αφού εξήρε τον σημαντικό 
ρόλο που διαδραματίζουν τα Επιμελητήρια 
στο σύνολο της εθνικής μας οικονομίας, 
εξέφρασε την αισιοδοξία του για ένα κα-
λύτερο μέλλον και τόνισε ότι θα βρίσκεται 
στο πλευρό του Επιμελητηριακού κόσμου. 
Η νεοεκλεγείσα Διοικητική Επιτροπή της 
ΚΕΕ αποτελείται από τους: Παναγιώτη 
Αγνιάδη, Ιορδάνη Τσώτσο, Γιάννη Βουτσι-
νά, Γιάννη Μασούτη, Γιάννη Χατζηθεοδο-
σίου, Στέφανο Γεωργιάδη, Φώτη Δαμούλο, 
Παναγιώτη Παπαδόπουλο, Παύλο Ραβάνη 
και Μανώλη Αλιφιεράκη. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΕ 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, αφού παρουσί-
ασε τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους της 
ΚΕΕ, ανέλυσε διεξοδικά τις θέσεις και τις 
απόψεις της Επιμελητηριακής Κοινότητας 
για να επανέλθει η αγορά και η εθνική οι-
κονομία στην κανονικότητα. Ταυτόχρονα, 
τόνισε ότι τα Επιμελητήρια έχουν ήδη επε-
ξεργαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανα-
πτυξιακών δράσεων, το οποίο θα προτεί-
νουν στην Κυβέρνηση και γενικότερα στον 
πολιτικό κόσμο, καθώς πλέον μπαίνουμε 
σε μια νέα εποχή. 
Συγκεκριμένα, η συνομιλία είχε ως εξής:
πρΟεδρΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας κα-
λωσορίζω στην Προεδρία της Δημοκρα-
τίας και σας συγχαίρω για την συγκρό-
τηση της νέας Διοικητικής Επιτροπής 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος. Καλή θητεία, καλή επιτυχία.   
 
Επιτρέψατέ μου, πολύ σύντομα, να εξάρω, 
για μιαν ακόμη φορά, τον ρόλο των Επι-
μελητηρίων. Και το κάνω αυτό διότι υπάρ-
χουν πολλές παρεξηγήσεις σχετικά με τον 
ρόλο των Επιμελητηρίων, τις οποίες οφεί-
λουμε ν’ αντιμετωπίσουμε. Γιατί πρέπει να 
διευκρινίσουμε την συμβολή των Επιμελη-
τηρίων. Και θα το κάνω προς δύο κατευ-
θύνσεις: Η πρώτη αφορά τον ρόλο που 
διαδραματίζετε ως σύμβουλος της εκάστο-
τε Κυβέρνησης σε οικονομικά θέματα και 
ιδίως σε θέματα που αφορούν το επιχει-
ρείν. Και αυτός ο συμβουλευτικός ρόλος 
είναι σημαντικός γιατί δεν αφορά μόνον 
την διευκόλυνση του επιχειρείν. Αφορά 
και την διαφάνεια ως προς το επιχειρείν. 

Η δεύτερη κατεύθυνση της δικής σας συμ-
βολής αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις και 
ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την 
στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Και φά-
νηκε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των 
Επιμελητηρίων ακριβώς επειδή στηρίξατε 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μια από 
τις πιο δύσκολες, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο, περιόδους της Ελληνικής Οικο-
νομίας. Τις στηρίξατε για να μπορέσουν 
- τουλάχιστον όσες απ’ αυτές τα κατάφε-
ραν - να σταθούν στα πόδια τους και να 
δουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.  
 
Εύχομαι και ελπίζω, ότι οι καιροί που θα 
έρθουν θα είναι καλύτεροι για το επιχειρείν 
και για σας. Και αυτό είναι παρήγορο για 
την ίδια την πορεία της οικονομίας γιατί – 
όπως ξέρουμε – η διέξοδος είναι η ανάπτυ-
ξη. Ανάπτυξη χωρίς το επιχειρείν δεν μπο-
ρεί να υπάρξει. Συνεχίστε. Να ξέρετε ότι σ’ 
αυτή την προσπάθεια η Προεδρία της Δη-
μοκρατίας και εγώ προσωπικά - όπως και 
οι προκάτοχοί μου το έπραξαν άλλωστε - 

θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.
 
Κ.μιΧαΛΟΣ (Πρόεδρος Διοικητικής Επι-
τροπής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ 
να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας 
κάνετε σήμερα να σας παρουσιάσω τους 
νεοεκλεγέντες εκπροσώπους της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας στην χώρα σε 
μια δύσκολη περίοδο, σε μια περίοδο που 
το παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστη-
μα βρίσκεται στον προθάλαμο πολύ ση-
μαντικών εξελίξεων. Και αυτός είναι ένας 
πρόσθετος λόγος όπου η χώρα μας, η οι-
κονομία μας, η αγορά μας πρέπει να είναι 
έτοιμη μετά και - την ελπίζουμε - ολοκλη-
ρωτική απελευθέρωση από την μνημονι-
ακή επιτροπεία τον Αύγουστο φέτος. Για 
αυτό το λόγο έχουμε ήδη επεξεργαστεί 
το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα 
προτείνουμε στην κυβέρνηση αλλά, γενι-
κότερα, στο πολιτικό σύστημα της χώρας, 
έτσι ώστε η νέα αυτή αναπτυξιακή πορεία 
να είναι στο μονοπάτι που όλοι θα θέλαμε.

Τον πρόεδρο της δημοκρατίας επισκέφτηκε η νέα διοικητική 
επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων ελλάδος
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Φτωχότερος είναι από σήμερα ο επι-
μελητηριακός   και   επιχειρηματικός   

κόσμος της Ελλάδας   καθώς απεβίωσε, 
αιφνιδιαστικά, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου ο 
πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης και Β΄ αντιπρόεδρος της 
ΚΕΕΕ Παναγιώτης Παπαδόπουλος.  

Ο πρόεδρος του ΒΕΘ, με σημαντική πο-
ρεία στα κοινά και μακρά επιχειρηματική, 
αξιόλογη, δραστηριότητα, ήταν 60 ετών. 

Η κηδεία του προέδρου του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης                      Πα-
ναγιώτη Παπαδόπουλου έγινε τη Δευτέρα 
26 Μαρτίου, στις 4.00 το απόγευμα, στην 
Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Βιοτεχνι-
κού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης μετά 
το θλιβερό άγγελμα του θανάτου 
του προέδρου του επιμελητηρίου πα-
ναΓιΩΤη παπαδΟπΟΥΛΟΥ εκφράζει 
τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη του για 
την απώλεια του διακεκριμένου και επίλε-
κτου μέλους της επιχειρηματικής κοινότη-
τας που με το ήθος και την άριστη κατάρ-
τιση, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες 
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-

κης, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
και την Εθνική Οικονομία.  

 
απΟΦαΣιΣε  

 
1. Να αναρτηθεί μεσίστια η Σημαία του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-

κης μέχρι την ημέρα της κηδείας.  
 

2. Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοι-
κητικό Συμβούλιο την εξόδιο ακολουθία.  

 
3. Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό του με-

ταστάντος. 
  

4. Να σταλεί συλλυπητήριο τηλεγράφημα 
στην οικογένειά του.  

 
5. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα 

στον Τύπο.  
6. Να παραμείνει κλειστό το Επιμελητήριο 

την ημέρα της κηδείας ως ένδειξη πέν-
θους.

Βιογραφικό π. παπαδόπουλου

Ο Παναγιώτης  Παπαδόπουλος γεννήθηκε 
στην Κατερίνη Πιερίας.  Από το 1978 ασχο-
λήθηκε με την εμπορία και επεξεργασία υα-
λοπινάκων. Ήταν πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος στην εταιρεία «PAP SAFETY 

απεβίωσε, αιφνιδιαστικά, ο πρόεδρος 
του Βιοτεχνικού επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και Β΄ 
αντιπρόεδρος της Κεεε παναγιώτης παπαδόπουλος

GLASS ΑΒΕΕ» που  βρίσκεται  στη βιομη-
χανική περιοχή της Θεσσαλονίκης.
 
Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Εμπό-
ρων Βιοτεχνών Υαλοπινάκων Θεσσαλονί-
κης και γενικός γραμματέας του Συλλόγου 
Επιχειρήσεων Εγκατεστημένων  στη Βιο-
μηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Προεκλέχτηκε το 1997 στη διοίκηση του 
Βιοτεχνικού   Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης, ενώ τον Ιούνιο του 2006 εκλέχθηκε 
στο αξίωμα του                           Α΄ αντιπρο-
έδρου. Το Δεκέμβριο του 2010 ανέλαβε τα 
ηνία του επιμελητηρίου  από τη θέση του 
προέδρου. Στις εκλογές του 2011 εξελέγη 
πρόεδρος του ΒΕΘ και τον Απρίλιο του 
2012 εξελέγη Α΄ αντιπρόεδρος στην Κε-
ντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

Από τον Αύγουστο του 2013 ήταν μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Θ. – 
HELEXPO.

Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το 
Δεκέμβριο του 2017 επανεξέλεγη με ποσο-
στό 66,58% πρόεδρος του ΒΕΘ και τον Φε-
βρουάριο του 2018 Β΄ αντιπρόεδρος στην 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. 
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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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