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Το Επιμελητήριο Δράμας, 
αναγνωρίζοντας την αυξα-
νόμενη ανάγκη για εκπαί-
δευση, παρουσιάζει, με την 
υποστήριξη της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ), και σε συ-
νεργασία με τη 360U Better 
Skills – Better Business και 
το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων.
Σκοπός του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων είναι να προ-
ετοιμάσει στελέχη τα οποία, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του Προγράμματος, θα μπο-
ρούν να ανταποκριθούν επιτυ-
χώς στις ανάγκες της αγοράς 
και να αντιδρούν άμεσα στις 
αλλαγές του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Σημαντικός 
επίσης σκοπός του Προγράμ-
ματος είναι να προσφέρει 
ολοκληρωμένες λύσεις στα 
προβλήματα που εμποδίζουν 
την αποδοτική λειτουργία των 
επιχειρήσεων.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται 
σε επιχειρηματίες και στελέχη 
επιχειρήσεων, καθώς και σε 

όσους θέλουν να ακολουθή-
σουν καριέρα στελέχους και 
δεν έχουν πραγματοποιήσει 
σπουδές στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων.
Το διδακτικό προσωπικό 
του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων διαθέτει πολυ-
ετή εκπαιδευτική και επαγγελ-
ματική εμπειρία, καθώς και 
άρτια γνώση της ελληνικής και 
της διεθνούς αγοράς, εξασφα-
λίζοντας στους συμμετέχοντες 
την παροχή γνώσεων υψηλού 
επιπέδου.
Το Πρόγραμμα είναι δομημένο 
σε τέσσερις ενότητες, οι οποί-
ες περιλαμβάνουν συνολικά 
τριάντα πέντε (35) υποενότη-
τες, σχεδιασμένες για να κα-
λύψουν τις σύγχρονες ανάγκες 
των επιχειρηματιών και των 
στελεχών  επιχειρήσεων.
Η συνολική διάρκεια του 
Προγράμματος ανέρχεται σε 9 
μήνες (168 ώρες) και υλοποι-
είται δύο φορές το μήνα, Πα-
ρασκευή (17:30-21:30) 
και Σάββατο (09:00-17:00). 
Η διεξαγωγή του συνόλου 
των μαθημάτων πραγματο-
ποιείται στο Επιμελητήριο 

Δράμας και η έναρξη του 
Προγράμματος θα πραγματο-
ποιηθεί την Παρασκευή 14 
Φεβρουαρίου 2020. 
Με την ολοκλήρωση της πα-
ρακολούθησης του συνόλου 
των μαθημάτων και με την 
επιτυχή αξιολόγηση της τελι-
κής εργασίας που υποβάλουν 
οι συμμετέχοντες, απονέμε-
ται Πιστοποιητικό Παρακο-
λούθησης από το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το κόστος του Προγράμμα-
τος είναι 2.500,00 € για τα 
μέλη του Επιμελητηρίου  και  
2.900,00 € για τα μη μέλη 
και μπορεί να καλυφθεί με 
το 0,24% (ΛΑΕΚ) της επιπλέ-
ον εργοδοτικής εισφοράς που 

καταβάλλουν οι εταιρίες για 
την ενίσχυση των προγραμμά-
των επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης του ΟΑΕΔ.
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθυνθείτε:
Επιμελητήριο Δράμας | Μπά-
μπης Αλεξανδρίδης | 25210 
22750 | ccidrama@dramanet.
gr
 
360U Betters Skills – Bet-
ter Business | Κατερίνα 
Δογκάκη | 210 00 81 299 
| dogkaki@360u.gr

Επιμελητήριο Δράμας

μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση Επιχειρήσεων στην δράμα
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει, ότι μετά από 
την πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα Εμπορίου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Παναγιώτη 
Σταμπουλίδη, ο Πρόεδρος 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
συμμετείχε στην σύσκεψη 
φορέων με θέμα την αντιμε-
τώπιση του παραεμπορίου, 
που πραγματοποιήθηκε την 
Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 
στην Αλεξανδρούπολη.

Ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου στην τοποθέτηση 
του αναφέρθηκε στην ανα-
γκαιότητα να υπάρξει επι-
τέλους ένα σχέδιο και απα-
ραίτητες ενέργειες για την 
πάταξη του παραεμπορίου 
και της παραοικονομίας γε-
νικότερα. Όπως είπε πέρα 
από την δεδομένη βούληση 
για οριστική αντιμετώπιση 
του προβλήματος που πρέ-
πει να υπάρχει σε όλους τους 
εμπλεκόμενους, θα πρέπει 
να υπάρξει αξιοποίηση όλων 
των συγχρόνων τεχνολογι-
κών εργαλείων και μεθόδων, 
καθώς επίσης και επαρκή 
χρηματοδότηση από την 
μεριά της πολιτείας για τον 
ελεγκτικό μηχανισμό, διό-
τι το όφελος για την εθνική 
οικονομία είναι τεράστιο. Ει-
δικότερα αναφέρθηκε στην 
άμεση ίδρυση ειδικού σώ-
ματος δίωξης παραεμπορίου 
και παραοικονομίας.

Αναλυτικά οι προτάσεις που 
κατέθεσε το Επιμελητήριο 
Δράμας  (στα κύρια σημεία 

τους είναι προτάσεις και 
της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος) τόσο 
στην σύσκεψη με τον Γενι-
κό Γραμματέα κ. παν. Στα-
μπουλίδη, όσο και με επιστο-
λή στον αρμόδιο υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. νίκο παπαθανάση, είναι 
οι κάτωθι:   

1. Σύσταση ειδικού σώ-
ματος δίωξης παραεμπορί-
ου και παραοικονομίας
2. Ειδικό κονδύλιο στον 
κρατικό προϋπολογισμό  
που θα αφορά την δίωξη του 
παραεμπορίου, ώστε να επι-
λυθεί το πρόβλημα προσω-
πικού & ωραρίων  ελέγχου 
(κυρίως νυχτερινές ώρες). 
Το όφελος είναι τεράστιο για 
την εθνική οικονομία.
3. Τεχνολογικός εξο-
πλισμός ελέγχου φορτίων 
(scanner) σε όλες τις πύλες 
εισόδου στα βόρεια σύνορα 
της χώρας και ειδικότερα στα 
σύνορα με την Βουλγαρία
4. Αυστηροποίηση της 
νομοθεσίας για τους παρε-
μπόρους με επιτόπια κατά-
σχεση εμπορευμάτων και 
οχημάτων διακίνησης κα-
θώς και αυστηροποίηση του 
ποινικού κώδικα.
5. Ειδικό μητρώο αδει-
ών για πλανόδιους, εμπό-
ρους και παραγωγούς λαϊ-
κών ώστε να διευκολύνεται 
η διασταύρωση στοιχείων 
μεταξύ των υπηρεσιών δη-
μοσίου και ελεγκτικού μηχα-
νισμού.
6. ηλεκτρονική άδεια 
με  μορφή κάρτας, για πλα-

νόδιους και πωλητές λαϊκών 
αγορών όπου θα περιλαμβά-
νονται όλα τα στοιχεία ταυ-
τοποίησης και αδειοδότησης 
και θα εκδίδεται που θα εκδί-
δεται από αρμόδια υπηρεσία.  
7. Εκπαίδευση του ελε-
γκτικού μηχανισμού συνο-
λικά. Ειδικότερα εκπαίδευ-
ση του  για τον ορθό έλεγχο 
των παραστατικών εμπορευ-
μάτων. 
8. Συστηματικές δια-
σταυρώσεις φορολογικών 
στοιχείων από τις χώρες 
προέλευσης –τιμολόγησης 
των εμπορευμάτων.
9. Εντατικοποίηση της 
αστυνόμευσης κυρίως στα 
αστικά κέντρα & αξιοποίηση 
πληροφοριών και παρεμβά-
σεις σε καταστήματα-απο-
θήκες διακίνησης προϊόντων 
παραεμπορίου 
10. Αύξηση ελέγχων 
στους λιμένες της χώρας. 
(εμπορευματικοί σταθμοί)
11. Ειδικότερα για προϊ-
όντα απομίμησης, αυστηρο-
ποίηση του ποινικού κώδικα 
και άμεσο λουκέτο σε απο-
θήκες που προμηθεύουν τα 
είδη αυτά
12. Ειδικότερα εντατικοί  
έλεγχοι και αυστηροποίηση 
ποινών για το παράνομο αλ-
κοόλ και προϊόντων καπνού 
σε όλα τα επίπεδα διακίνη-
σης τους. (πύλες εισόδου, 
χώροι παραγωγής και συ-

σκευασίας, χώροι διάθεσης 
χονδρικώς, χώροι διάθεσης 
λιανικώς).

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Στα-
μπουλίδης ανέλυσε πλήρως 
τον σχεδιασμό του Υπουρ-
γείου και τις αναγκαίες πα-
ρεμβάσεις που χρειάζονται 
για να υπάρξει επιτέλους πά-
ταξη του παραεμπορίου. Το 
σύνολο των ενεργειών και 
παρεμβάσεων που εξήγγει-
λε, είναι σε πλήρη συμφωνία 
με τις προτάσεις των φορέ-
ων της αγοράς και των ελε-
γκτικών μηχανισμών από τις 
υπηρεσίες που εμπλέκονται. 
Σημαντικότερο δε όλων εί-
ναι ότι υπάρχει η πολιτική 
βούληση να προχωρήσουν 
όλες αυτές οι ενέργειες.  

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει 
προτάξει το θέμα του παραε-
μπορίου στα μείζονα ζητή-
ματα που πρέπει να αντιμε-
τωπισθούν από την πολιτεία 
συνολικά και για τον λόγο 
αυτό το προωθεί οργανωμέ-
να σε όλα τα επίπεδα διακυ-
βέρνησης της χώρας.

Επιμελητήριο Δράμας

Σύσκεψη φορέων στην αλεξανδρούπολη
με θέμα την αντιμετώπιση του παραεμπορίου
Δέσμη 12 προτάσεων κατέθεσε το Επιμελητήριο Δράμας
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Πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 16 Οκτωβρίου το από-
γευμα, στο Συνεδριακό Κέ-
ντρο του Επιμελητηρίου Δρά-
μας, σ’ ένα κατάμεστο αμφιθέ-
ατρο από επιχειρηματίες αλλά 
κυρίως από νέους ανθρώπους 
που σχεδιάζουν το δικό τους 
επιχειρηματικό ξεκίνημα, η 
ενημερωτική εκδήλωση με 
θέμα το Coaching στις επιχει-
ρήσεις. Εισηγήτρια στην εκδή-
λωση ήταν η κ. Φωτεινή Δημί-
ου Coach & Mentor Master in 
Business Administration.  

Την εκδήλωση προλόγισε ο 
πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Στέφανος Γεωργιάδης, 
αναφερόμενος στις επερχό-
μενες αλλαγές στο «επιχει-
ρείν» και τονίζοντας κυρίως 
στην αναγκαιότητα εφαρμο-
γής νέων μεθόδων όπως το 
coaching, που βοηθούν την 
μικρομεσαία επιχείρηση να 
βελτιωθεί και να αντέξει στο 
σύγχρονο & ιδιαίτερα αντα-

γωνιστικό περιβάλλον.
Με  σύνθημα «Μπορείς και 
Καλύτερα!» η κ. Φωτει-
νή δημίου, παρουσίασε το 
Coaching και πως αυτό λει-
τουργεί. Ανέπτυξε πως μπο-
ρεί αυτό να ωφελήσει, τι έχει 
να κερδίσει κυρίως η μικρο-
μεσαία επιχείρηση, τι είναι 
αυτό που το κάνει τόσο απο-
τελεσματικό και τελικά γιατί 
αξίζει να εφαρμοστεί στην 
εργασία και την επιχείρηση. 
Η συζήτηση και οι παρεμβά-
σεις των συμμετεχόντων κα-
τέδειξαν το ιδιαίτερα μεγάλο 
ενδιαφέρον για το coaching, 
ως εργαλείο υποστήριξης 
των μικρομεσαίων επαγγελ-
ματιών, των εργαζομένων 
και των στελεχών των επι-
χειρήσεων. 

Μετά το τέλος της εκδήλω-
σης ο πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου δράμας δήλωσε 
ότι η πολυπληθής και ποιο-

Ενημερωτική εκδήλωση 
Coaching «Μπορείς και Καλύτερα!»

τική παρουσία νέων ανθρώ-
πων στην συγκεκριμένη εκ-

δήλωση, είναι το αισιόδοξο 
μήνυμα που εκπέμπει η Δρά-
μα για το μέλλον. Το Επιμε-
λητήριο είναι πάντα κοντά 
στους νέους και τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις.  
Η εκδήλωση έκλεισε με οι-
νογευσία στο φουαγιέ του 
Επιμελητηρίου, ευγενική 
προσφορά του Κτήματος 
«Τέχνη Οίνου».    
Το αμέσως επόμενο διάστη-
μα και λόγω του μεγάλου 
ενδιαφέροντος των παριστα-
μένων, το Επιμελητήριο σχε-
διάζει να υλοποιήσει σεμινά-
ρια σε επίπεδο ολιγομελών 
τμημάτων, με την μέθοδο 
του coaching.
    

Επιμελητήριο Δράμας
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Ο Υπεύθυνος Εξωστρέφει-
ας και διεθνών Σχέσεων 
της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος & 
πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης, στην ομιλία 
του στην Γενική Συνέλευση 
που πραγματοποιήθηκε στα 
Χανιά από 1-3 Νοεμβρίου 
2019, ενημέρωσε τα Επιμε-
λητήρια της χώρας για τις 
δράσεις εξωστρέφειας που 
υποστηρίζει η ΚΕΕΕ. 

Ειδικότερα αναφέρθηκε, 

•	 Στην δράση για χρη-
ματοδότηση από την ΚΕΕΕ, 
εκπόνησης μελετών σχετικά 

με την Μέτρηση Οικονομι-
κών Δεικτών και του εξαγω-
γικού προσανατολισμού σε 
Περιφέρειες της χώρας.
•	 Στην έναρξη ενεργειών 
για την δημιουργία μητρώου 
εξαγωγικών επιχειρήσεων 
στην Κεντρική Ένωση Επι-
μελητηρίων Ελλάδος.

Ομιλία του Υπεύθυνου Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων 
της ΚΕΕΕ & Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας 

Στέφανου Γεωργιάδη, στην Γενική Συνέλευση στα Χανιά 
με θέμα τις δράσεις Εξωστρέφειας της ΚΕΕΕ

•	 Στην οργάνωση και 
υποστήριξη από την ΚΕΕΕ 

δύο επιχειρηματικών απο-
στολών για το 2020.
•	 Στις ψηφιακές δυνα-
τότητες των Επιμελητηρίων 
της χώρας και της ΚΕΕΕ, 
οι οποίες είναι απαραίτη-
τες στην προώθηση της 
εξωστρέφειας αλλά και της 
συγκέντρωσης στατιστικών 

στοιχείων, ιδιαίτερα ανα-
γκαίων & χρήσιμων τόσο 
για τα Επιμελητήρια όσο 
και για τις επιχειρήσεις μέλη 
τους.
•	 Στην συνέχιση επαφών 
με οργανισμούς και φορείς 
εντός και εκτός Ελλάδος με 
στόχο τις συνεργασίες και 
την προσέλκυση επενδύσε-
ων. 

Σχετικά με τα ζητήματα της 
Επιμελητηριακής νομοθε-
σίας και των αναγκαίων 
αλλαγών πάντα στην κατεύ-
θυνση της οικονομικής & 
διοικητικής αυτοτέλειας των 
Επιμελητηρίων, τόνισε πως 
ήρθε η ώρα τα Επιμελητήρια 
να εξελιχθούν σε σύγχρονα 
ψηφιακά κέντρα, υποστη-
ρικτικά στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Για τις επενδύσεις που είναι 
σε εκκρεμότητα σε διάφορες 
περιοχές της χώρας εξαιτίας 
γραφειοκρατικών διαδικα-

σιών και της παθογένειας 
της δημόσιας διοίκησης, τό-
νισε ότι ο τελευταίος νόμος 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, αποτελεί 
πράγματι ένα πολύ καλό 
εργαλείο που βοηθά στην 
επενδυτική δραστηριότητα, 
το οποίο όμως θα πρέπει να 
υποστηριχθεί από όλους, 
γιατί θα κριθεί στην πράξη. 
Όπως θα πρέπει να υπάρξει 
και ιδιαίτερη μέριμνα στις 
επενδύσεις εκτός Αττικής, 
και γενικότερα εκτός των 
μεγάλων κέντρων, με παρεμ-
βάσεις της πολιτείας στην 
κατεύθυνση της επιτάχυν-
σης τους, διότι αυτό είναι 
πολύ κρίσιμο σε Περιφέρειες 
όπως η αυτή της Ανατολικής 
Μακεδονίας -Θράκης.

Επιμελητήριο 
ΔράμαςD
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Το Επιμελητήριο Δράμας και ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
υποδέχθηκαν την Πρόξενο της Ρουμανίας στην Θεσσαλονίκη, 

κυρία Ecaterina Petre & την Εμπορική Ακόλουθο κυρία Simona 
Dragomir, στα πλαίσια της εθιμοτυπικής επίσκεψης που πραγματο-
ποίησαν στην Δράμα. Τις εκπροσώπους της Ρουμανικής διπλωματίας 
συνόδευαν ο δήμαρχος δράμας κ. Χριστόδουλος μαμσάκος και ο 
πρόεδρος της δ.Ε.Κ.πΟ.Τ.α κ. Ελευθέριος Καλλινικίδης. 
Η συζήτηση εστιάσθηκε στις εξαγωγικές προοπτικές των δραμινών 
επιχειρήσεων προς την Ρουμανία κυρίως στους τομείς του μαρμάρου 

Εθιμοτυπική επίσκεψη από εκπροσώπους 
της ρουμανικής διπλωματίας 

στο  Επιμελητήριο δράμας

και της αγροτοδιατροφής. Επίσης στην συνεργασία με φορείς της Ρου-
μανίας σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως αυτή της Μαύρης Θάλασ-
σας σε δράση της οποίας συμμετέχει και το Επιμελητήριο Δράμας. 
Τόσο ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου όσο και η κυρία Πρόξενος, επι-
βεβαίωσαν την άριστη σχέση των δύο χωρών σε θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Βαλκανίων, δηλώνοντας και την πρόθεση να αναπτυχθούν 
περισσότερο οι εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις από επιχειρήσεις 
της Ρουμανίας και της Δράμας. 

 Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι την Τετάρτη το πρωί 4 Δε-
κεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος  & Υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών 
Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του, είχε ιδιαίτερα σημαντική 
και ουσιαστική συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, 
αρμόδιο για θέματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας κ. 
Κώστα Φραγκογιάννη. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κατέθεσε υπό-
μνημα προτάσεων το οποίο περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1. Συνεργασία Κεντρικής  Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος 
(ΚΕΕΕ) και ENTERPRISE GREECE για την ολοκλήρωση του έργου 
«Υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων HELPDESK”, που 
αφορά ως υπηρεσία όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. 
2. Συνεργασία της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων της χώρας με το 
Υπουργείο Εξωτερικών σε  Επιχειρηματικές Αποστολές & Εκθέσεις.
3. Επαναφορά του μητρώου Εξαγωγών στα Επιμελητήρια. Μέσω 
μιας ψηφιακής   εφαρμογής, δημιουργία βάσης δεδομένων & στοιχείων 
των Εξαγωγικών επιχειρήσεων παράλληλα με το Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο.
4. Δημιουργία ενός portal εξαγωγών ή αναβάθμιση του υφιστάμε-
νου agora.gr, σε cloud τεχνολογία με σύνδεση του σε βάσεις δεδομένων 
που θα διευκολύνουν κάθε εξαγωγική επιχείρηση.
5. Η έξυπνη εξειδίκευση με την πολιτική RIS3 σε κάθε Περιφέ-
ρειας ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας. Με στό-
χευση κλαδική στις Περιφέρειες της χώρας, να υπάρξει συγκροτημένο 
σχέδιο υποστήριξης των εξαγωγών μέσω προγραμμάτων του υφιστάμε-
νου ΕΣΠΑ αλλά και σχεδιασμός δράσεων για την νέα προγραμματική 

περίοδο 2021-2027.
6. Δημιουργία απλοποιημένων και ευέλικτων χρηματοδοτικών 
εργαλείων εξαγωγικών πιστώσεων.
7. Προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων με αντικεί-
μενο την Εξωστρέφεια, μέσω καινοτόμων μεθόδων και καλών πρακτι-
κών.
Ο κ. Υφυπουργός συζήτησε ένα προς ένα τα θέματα του υπομνήματος, 
με μια καθόλα τεκμηριωμένη & ουσιαστική προσέγγιση και πάντα στα 
πλαίσια ενός κοινού σχεδίου προώθησης της εξωστρέφειας, που δίνει 
τις δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελλη-
νικής οικονομίας γενικότερα. Τέλος επιβεβαίωσε την βούλησή του για 
ουσιαστική & εποικοδομητική συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώ-
ρας για θέματα αρμοδιότητας. 

Συνάντηση εργασίας του προέδρου του Επιμελητηρίων δράμας  Στέφανου Γεωργιάδη 
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη
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Πραγματοποιήθηκε η 
συνεδρίαση της νέας 

Επιτροπής Διαχείρισης Προ-
γράμματος (ΕΔΠ) CLLD 
LEADER Νομού Δράμας της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
Α.Ε., η οποία είναι το όργανο 
της Ομάδας Τοπικής Δράσης 
που επιλαμβάνεται της δια-
χείρισης όλων των θεμάτων 
που αφορούν στην εφαρμογή 
του τοπικού προγράμματος 
CLLD LEADER του ΠΑΑ 
2014-2020.

Κατά τη συνεδρίαση, ο Πρό-
εδρος της Επιτροπής κος 
Γεώργιος παπαδόπουλος  
και τα λοιπά μέλη εξήραν τα 
εξαιρετικά αποτελέσματα 
υλοποίησης των προγραμ-
μάτων LEADER και τη 
σημαντική διαχρονική συ-
νεισφορά τους στην τοπική 
ανάπτυξη και δήλωσαν ότι 
θα καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε η υλοποί-
ηση του τοπικού προγράμ-
ματος CLLD LEADER Νο-
μού Δράμας της τρέχουσας 
Προγραμματικής Περιόδου 
(ΠΑΑ 2014-2020) να έχει 
εξίσου επιτυχή εφαρμογή 
και αντανάκλαση στην τοπι-
κή οικονομία.

Στο πλαίσιο της συνεδρία-
σης, ο Πρόεδρος αναφέρ-
θηκε στην ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής  
προτάσεων κατά την 1η (υπ’ 
αριθ. πρωτ. 40/20-3-2019) 
Προκήρυξη του Τοπικού 
Προγράμματος CLLD/
LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙ-

ΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. για 
χρηματοδότηση παρεμβάσε-
ων ιδιωτικού χαρακτήρα, για 
την οποία εκδηλώθηκε εξαι-
ρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Συγκεκριμένα κατατέθη-
καν 87 προτάσεις συνο-
λικής Δημόσιας Δαπάνης 
11.652.710,64 €, ποσό που 
υπερκαλύπτει (σε ποσο-
στό 378,83%) τη συνολική 
προκηρυχθείσα Δημόσια 
Δαπάνη η οποία ανερχόταν 
σε 3.076.000,00 €.  Στόχος 
της Επιτροπής είναι να 
εξασφαλιστούν πρόσθετοι 
πόροι ώστε να ενταχθούν το 
δυνατόν περισσότερες επεν-
δύσεις.

Οι προτάσεις που υποβλή-
θηκαν θα αξιολογηθούν 
από επιτροπή που συγκρο-
τήθηκε για τον σκοπό αυτό 
με απόφαση της Επιτροπής 

Διαχείρισης Προγράμματος 
(Ε.Δ.Π.) CLLD LEADER, 
σύμφωνα με συγκεκριμένη 
διαδικασία και κριτήρια επι-
λογής και θα καταταχθούν 
κατά δράση και υποδράση 
σε πίνακες προτεραιότητας.

Στη συνεδρίαση της επιτρο-
πής συμμετείχαν ως μέλη ο 
Αντιδήμαρχος Δήμου Δρά-
μας κος μιχαήλ Τάσσου, ο 
Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ.Στέφανος 
Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος 
της Ε.Α.Σ. Νομού Δράμας 
κος ιωάννης Κεσκίνογλου, 
ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε.-
Α.Μ.-Παράρτημα Δράμας 
κος δημήτριος Κυριαζίδης, 
καθώς  και ο Διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. 
κος μανώλης Χατζόπου-
λος.

Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της νέας Επιτροπής Διαχείρισης 
Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER Νομού Δράμας

Τεράστιο το επενδυτικό ενδιαφέρον - Κατατέθηκαν 87 προτάσεις 

Μετά το πέρας της συνεδρί-
ασης, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Δράμας τόνισε ότι:

«Οι ανάγκες και τα αι-
τήματα για ένταξη και 
χρηματοδότηση είναι ήδη 
πολλά. Στόχος μας να εν-
θαρρύνουμε τις επενδύσεις 
που είναι παραγωγικές, τις 
επενδύσεις που γίνονται για 
να μείνουν. Με στοχευμένες 
παρεμβάσεις, αποσκοπούμε 
το Πρόγραμμα (ΕΔΠ) CLLD 
LEADER Νομού Δράμας να 
οδεύσει στην σωστή κατεύ-
θυνση και υπό το πρέπον 
πλαίσιο, έτσι ώστε να επι-
λέγονται προτάσεις με τους 
ορθούς όρους και προϋποθέ-
σεις».
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Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δράμας 
Στέφανος Γεωργιάδης εκπρόσωπος 
της ΚΕΕΕ στις Ομάδες Στρατηγικού 

Σχεδιασμού της Καπ

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ορίστηκε από 
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, εκπρόσωπος 
εταιρικής σχέσης στις Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027, στην Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.
Οι βασικές Ομάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού που 
συστήνονται είναι : 
Ομάδα Α: Ανταγωνιστικότητα
Ομάδα Β: Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή    
Ομάδα Γ: Ανθρώπινο Δυναμικό-Καινοτομία- Διάχυση 
Γνώσης
Ομάδα Δ: Τοπική Ανάπτυξη.

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι την Πέμπτη 5 
Δεκεμβρίου 2019, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δράμας κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης, είχε πολύωρη συνάντηση εργασίας με 
τον κ. νίκο μαντζούφα, Γενικό Γραμματέα ΣδιΤ και ιδιωτικών 
Επενδύσεων του Υπουργείου ανάπτυξης & Επενδύσεων, για 
θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων. Η συνάντηση 
εργασίας επικεντρώθηκε σε θέματα του Αναπτυξιακού Νόμου 
καθώς και σε θέματα που αφορούν τα αναγκαία χρηματοδοτικά 
εργαλεία. Διαπιστώθηκε το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον 
κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιβεβαιώθηκε η πλήρη 
στήριξη του Υπουργείου στην επιτάχυνση των διαδικασιών  για 
την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα έγινε 
αναφορά στην βελτιωμένη  τροποποίηση του Αναπτυξιακού 
νόμου, που αφορά τις εξορυκτικές δραστηριότητες, οι οποίες 
ως γνωστόν αφορούν την περιοχή της Δράμας αλλά και πολλές 
περιοχές της χώρας. 

Συνάντηση εργασίας προέδρου Επιμελητηρίου δράμας
 με τον νίκο μαντζούφα, Γενικό Γραμματέα ΣδιΤ και ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου ανάπτυξης & Επενδύσεων 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημε-
ρώνει ότι την Πέμπτη 5 Δεκεμ-
βρίου 2019 και ώρα 12.00, ο πρό-
εδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης 

πραγματοποίησε επίσκεψη εργα-
σίας με την θεσμική ιδιότητα του 
μέλους του Συμβουλίου αξιολό-
γησης της Εγγυητικής Ευθύνης 

του Ελληνικού δημοσίου, στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
και συγκεκριμένα στον Υφυπουρ-
γό Οικονομικών αρμόδιο για την 
δημοσιονομική πολιτική κ. Θεό-
δωρο Σκυλακάκη. 
Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποι-
κοδομητική και αφορούσε, τόσο 
ζητήματα του προαναφερθέντος 
Συμβουλίου στο οποίο συμμετέχει 
ο Πρόεδρος ως εκπρόσωπος της 
ΚΕΕΕ, καθώς και στην επίλυση 
του προβλήματος των καταπτώ-
σεων των δανείων. Επισημάνθηκε 
επίσης η αναγκαιότητα αλλαγής 
στάσης των Τραπεζών τόσο απέ-
ναντι στις επιχειρήσεις όσο και 

Ο  πρόεδρος του Επιμελητηρίου δράμας  Στέφανος Γεωργιάδης 
πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στον Υφυπουργό Οικονομικών

 αρμόδιο για την δημοσιονομική πολιτική Θεόδωρο Σκυλακάκη

απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι η 
άρνηση των Τραπεζών ή η καθυ-
στέρηση για ρυθμίσεις –πάντα με 
όρους αγοράς- επιχειρηματικών 
δανείων βιώσιμων επιχειρήσεων, 
ακριβώς εξαιτίας της ύπαρξης της 
Εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-
ου, πρέπει να σταματήσει. 
Τέλος για δάνεια που έχουν κατα-
πέσει και βεβαιωθεί στο δημόσιο, 
πρόταση είναι να υπάρξει στο 
άμεσο μέλλον ρύθμιση της οφει-
λής τουλάχιστον σε 120 δόσεις, 
στα πρότυπα της τελευταίας ρύθ-
μισης.
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αρμόδιες αρχές και Όργανα 
Ελέγχου

 Όργανα Ελέγχου αποτελούν 
τα αρμόδια υγειονομικά όργανα 
των Υγειονομικών Υπηρεσιών 
των Οργανισμών Περιφερειακής 
και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` 
και Β` βαθμού, το ένστολο προ-
σωπικό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, της Δημοτικής Αστυνομίας 
και το ένστολο προσωπικό των 
Λιμενικών Αρχών. 
Τα όργανα ελέγχου κατά την 
εκτέλεση του έργου τους και κα-
τόπιν αιτήματος τους συνεπικου-
ρούνται από τις κατά τόπους λοι-
πές αρχές, μεταξύ άλλων και των 
ελεγκτικών Υπηρεσιών του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
(ΕΟΤ) και του Σώματος Επιθε-
ώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι 
οποίες υποχρεούνται να ανταπο-
κριθούν.
 α) Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου 
διενεργούν τακτικούς ελέγχους, 
έκτακτους ελέγχους και ελέγ-
χους κατόπιν καταγγελίας και 
ενημερώνουν εγγράφως την 
Προϊσταμένη τους Αρχή.

Τα Όργανα Ελέγχου αυτοβούλως 
ή μετά από καταγγελία ή μετά 
από αίτημα της ΕΑΔ, διενεργούν 
ελέγχους στην περιοχή ευθύνης 
τους. Όπου κρίνεται σκόπιμο, με 
Πράξη του Προϊστάμενου της 
Αρμόδιας Υγειονομικής Αρχής 
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκη-
σης, δημιουργούνται μικτά κλι-
μάκια από ένα υγειονομικό όρ-
γανο, ένα όργανο της Ελληνικής 
Αστυνομίας ή/και της Δημοτικής 
Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώ-
ματος, συνεπικουρούμενα, εφό-
σον παραστεί ανάγκη, από ένα 
στέλεχος των ελεγκτικών υπηρε-
σιών του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού ή επιθεωρητές εργα-
σίας, όπως ειδικότερα καθορίζο-
νται με την εκάστοτε Πράξη συ-
γκρότησης του μικτού κλιμακίου. 
Προκειμένου να υπάρξει πλήρης 
ηλεκτρονική καταγραφή και να 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματι-
κότερα το ζήτημα του ελέγχου 
των επαναλαμβανόμενων παρα-
βάσεων σε δημόσιους και ιδιω-
τικούς χώρους και καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος θα 
δημιουργηθεί πλήρες ενιαίο και 
ολοκληρωμένο μηχανογραφη-
μένο σύστημα καταγραφής των 
παραβάσεων.

διαδικασίες Ελέγχων 
- πιστοποίηση παραβάσεων

1.Οι αρμόδιες Αρχές μέσω των 
Οργάνων Ελέγχου τους διενερ-
γούν ελέγχους για τη διαπίστω-
ση παραβάσεων των διατάξεων 
του νομοθετικού και κανονιστι-
κού πλαισίου κατά του καπνί-
σματος.
Τακτικοί έλεγχοι και έκτακτοι 
έλεγχοι διενεργούνται οποιαδή-
ποτε ώρα της ημέρας ή της νύ-
χτας από τα ελεγκτικά όργανα: 
α. Τακτικοί έλεγχοι διεξάγονται 
σε μηνιαία, ή διμηνιαία βάση με 
κριτήρια όπως:
 i) ανάλογα με τον αριθμό των 
καταγγελιών,
 ii) ανάλογα με τη συχνότητα 
παραβάσεων ανά περιοχή και 
iii) ανάλογα με το εύρος της πε-
ριοχής ελέγχου. 
β. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργού-
νται δίνοντας προτεραιότητα σε 
χώρους στους οποίους έχουν ήδη 
διαπιστωθεί επαναλαμβανόμενες 
παραβάσεις. Σε περίπτωση κα-
ταγγελιών κινητοποιείται η δια-
δικασία έκτακτου ελέγχου. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 
παράβαση, συντάσσεται από 
τα ελεγκτικά όργανα Πράξη 
Επιβολής Προστίμου, βάσει του 
υποδείγματος του Παραρτή-
ματος που επισυνάπτεται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της, στην οποία 
καταχωρούνται τα στοιχεία του 
παραβάτη και υποχρεωτικά ο 
ΑΦΜ ή/και ο Αριθ. Αστυνομικής 
Ταυτότητας / Διαβατηρίου, περι-
γράφεται η διαπιστωθείσα παρά-

βαση και αιτιολογείται το ύψος 
του επιβαλλόμενου προστίμου, 
στο πλαίσιο του άρθρου 6 του 
ν.3730/2008, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει. Αντίτυπο της 
Πράξης αυτής επιδίδεται στον 
παραβάτη επιτόπου Για περιπτώ-
σεις καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ή επιχειρήσεων ή 
Οργανισμών / Φορέων αντίτυπο 
της Πράξης Επιβολής Προστίμου 
επιδίδεται στον υπεύθυνο του 
χώρου και σε περίπτωση άρνη-
σης παραλαβής κοινοποιείται 
στη διεύθυνση της επιχείρησης 
ή του Φορέα ή θυροκολλείται. 
Εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από την επίδοση της 
Πράξης Επιβολής Προστίμου, ο 
ελεγχόμενος δύναται να διατυ-
πώσει γραπτώς τις αντιρρήσεις 
του στον Προϊστάμενο της υπη-
ρεσίας ή της Αρχής στην οποία 
ανήκει το όργανο το οποίο διαπί-
στωσε την παράβαση.

 Για κάθε παράβαση που δια-
πιστώνεται σε χώρο δημόσιας 
υπηρεσίας όπως αυτό ορίζεται 
στην παρ. 11 του άρθρου 17 του 
ν.3868/2010, όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, προβλέπονται 
συγκεκριμένα πρόστιμα. 
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα δεν 
μπορεί να είναι κατώτερα των 
αναφερόμενων στον Πίνακα 1 
της παρούσης.

 Για το ύψος του προστίμου
 κριτήρια αποτελούν: 

Α. O χώρος εντός του οποίου 
διαπιστώνεται η παράβαση κατά 
σειρά προτεραιότητας ως ακο-
λούθως: 
1. νοσηλευτικά – προνοιακά 
ιδρύματα όλων των ειδών και 
των βαθμίδων, χώροι παροχής 
υπηρεσιών υγείας, 
2. εκπαιδευτικά ιδρύματα, παι-
δικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δη-
μοτικά σχολεία, ειδικά σχολεία, 
χώροι δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης όλων των τύπων, χώροι 

παροχής παντός τύπου ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, κέντρα δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών, παι-
δότοποι, 
3. πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκ-
παιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης, χώροι παροχής 
κάθε είδους τεχνικής εκπαίδευ-
σης, χώροι παροχής παντός τύ-
που ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
4. χώροι αθλητικών εγκαταστά-
σεων, κλειστοί και υπαίθριοι 
χώροι διεξαγωγής αθλοπαιδιών, 
ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης 
ανηλίκων, κλειστοί χώροι ομα-
δικών αθλημάτων και κλειστοί 
χώροι αθλητικών εκδηλώσεων, 
5. καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, ίντερνετ-καφέ, 
θέατρα, κινηματογράφοι, καζίνο, 
καταστήματα τυχερών παιγνίων, 
6. κέντρα διασκέδασης. 
Β. Η μη ανάρτηση σήματος για 
την απαγόρευση του καπνίσμα-
τος. Οι υπεύθυνοι των χώρων 
εργασίας ή καταστημάτων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος ή κάθε 
αρμόδιος θα πρέπει να φροντίζει 
για την ανάρτηση απαγορευτι-
κού σήματος στο χώρο ευθύνης 
του και μάλιστα σε εμφανή ση-
μεία αυτού και να επαναλαμβάνει 
τη σήμανση για κάθε δεκαπέντε 
τετραγωνικά μέτρα του χώρου, 
καθώς και για τη λήψη μέτρων 
αποτροπής των παραβάσεων, 
όπως ενδεικτικά η μη απομά-
κρυνση των σταχτοδοχείων. 
Γ. Η έλλειψη ανταπόκρισης του 
υπεύθυνου λειτουργίας του κα-
ταστήματος σε διαμαρτυρία για 
την πραγματοποίηση παράβα-

αντικαπνιστικός νόμος: Τι ισχύει για τα  καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ποια η διαδικασία ελέγχου 

και ποια τα πρόστιμα για τους παραβάτες
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σης, η παράλειψη πραγματοποίη-
σης συστάσεων στους παραβάτες 
και η παράλειψη κλήσης των αρ-
μοδίων οργάνων, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 7 από 18 Δ. 
Η απουσία συνεργασίας του 
υπεύθυνου της επιχείρησης με τα 
αρμόδια όργανα κατά τη διεξα-
γωγή του ελέγχου. Ε. Η υποτρο-
πή, ήτοι η επανάληψη της παρά-
βασης στον ίδιο χώρο. Για την 
παρούσα ως επαναλαμβανόμενη 
παράβαση ή υποτροπή νοείται 
η επανάληψη της ίδιας παράβα-
σης σε μεταγενέστερο χρόνο ή η 
πλέον της μίας παράβασης των 
διατάξεων του ν.3868/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, που 
βεβαιώνεται από τις αρμόδιες 
αρχές στον ίδιο δημόσιο ή ιδιω-
τικό χώρο ή στο ίδιο κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
7. Τυχόν κυρώσεις που προβλέ-
πονται από άλλους νόμους δεν 
θίγονται από τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου.

Επιβολή προστίμων 

1. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται 
ανά περίπτωση είναι: 
Α. Σε όσους καπνίζουν ή κατα-
ναλώνουν καπνικά προϊόντα 
κατά παράβαση του ν.3730/2008, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε 
παράβαση, όπως εξειδικεύεται 
στον πίνακα 1 της παρούσας, 
που επισυνάπτεται και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της.
Β. Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρι-
σης και λειτουργίας των χώρων 
της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 3 του ν.3730/2008 ή σε 
όποιον παραβιάζει τις διατάξεις 
άρθρου 2 του ν.3730/2008, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος 
του οποίου είναι από 500 έως 
10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, 
όπως εξειδικεύεται στον πίνακα 1 
της παρούσας, που επισυνάπτε-
ται και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της. 
Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 
του ν.3730/2008, όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 
16 του ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 
Α/16.10.19), απαγορεύεται 

πλήρως το κάπνισμα και η κα-
τανάλωση προϊόντων καπνού 
στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, 
ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, 
όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω 
των 12 ετών. Σύμφωνα με την 
ανωτέρω διάταξη, για την ως 
άνω παράβαση επιβάλλεται δι-
οικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ στον 
επιβαίνοντα που καπνίζει ανε-
ξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ 
διπλασιάζεται το πρόστιμο στο 
ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδη-
γεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. 
Επιπλέον στους οδηγούς των 
οχημάτων αυτών επιβάλλεται η 
αφαίρεση της άδειας ικανότητος 
οδήγησης για διάστημα ενός (1) 
μηνός για κάθε παράβαση έστω 
και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την 
παράβαση, αλλά πρόσωπο που 
επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η δι-
απίστωση της παράβασης και η 
επιβολή των προαναφερόμενων 
διοικητικών ποινών γίνεται από 
τα αστυνομικά όργανα. Για τη δι-
αδικασία είσπραξης των προστί-
μων και τη διάθεση των εσόδων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παρούσας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8 από 18 Δ. 
Σύμφωνα με την περίπτωση 
στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν.3730/2008, όπως ισχύ-
ει, καθώς και με το άρθρο 17 
του ν.4633/2019 (ΦΕΚ 161 
Α/16.10.19), απαγορεύεται η κα-
τανάλωση προϊόντων καπνού σε 
κλειστούς και υπαίθριους χώρους 
διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχα-
γωγίας και συγκέντρωσης ανηλί-
κων, σε κλειστούς χώρους ομα-
δικών αθλημάτων και κλειστούς 
χώρους αθλητικών εκδηλώσεων.
 Για κάθε παράβαση της πα-
ρούσας διάταξης επιβάλλεται 
πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) 
ευρώ στους καπνίζοντες και 
πεντακοσίων (500) ευρώ στους 
υπεύθυνους διαχείρισης των πα-
ραπάνω χώρων. 
2. Για τα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος, η παρά-
βαση βεβαιώνεται σε «Βιβλίο 
Αναφοράς του ν.3868/2010 και 
4633/2019», το οποίο οφείλει 
να προμηθευτεί και να τηρεί ο 
υπόχρεος. Πρόκειται για κοινό 

100φυλλο βιβλίο αναφορών με 
χοντρό εξώφυλλο και με αριθμη-
μένες σελίδες, ριγέ, μεγέθους Α4, 
θεωρημένο από την αδειοδοτού-
σα αρχή.
 Σε περίπτωση διαπίστωσης τέ-
ταρτης παράβασης σε χώρο ή 
κατάστημα, κατόπιν διενέργειας 
τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή 
και ελέγχου κατόπιν καταγγελίας 
από τα αρμόδια Όργανα Ελέγ-
χου, η αρμόδια Αρχή Ελέγχου 
πέραν του νέου προστίμου που 
θα επιβάλλει, κοινοποιεί εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών την 
Πράξη Επιβολής Προστίμου στην 
ΕΑΔ για ενημέρωσή της και στις 
αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, που είναι αρμόδιες για την 
έκδοση της άδειας λειτουργίας 
του καταστήματος, προκειμένου 
με σχετική απόφαση τους εντός 
διαστήματος δέκα (10) εργάσι-
μων ημερών από τη μέρα που 
θα ενημερωθούν, να προβούν σε 
προσωρινή σφράγιση του κατα-
στήματος για χρονικό διάστημα 
δέκα (10) ημερών. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης 
πέμπτης παράβασης, η αρμό-
δια ελεγκτική αρχή πέραν του 
προστίμου, που θα επιβάλλει, 
κοινοποιεί εντός δέκα (10) ερ-
γάσιμων ημερών την Πράξη 
Επιβολής Προστίμου στην ΕΑΔ 
για ενημέρωσή της και στις αρ-
χές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που είναι αρμόδιες για την έκ-
δοση της άδειας λειτουργίας του 
καταστήματος, προκειμένου με 
σχετική απόφαση τους εντός δι-
αστήματος δέκα (10) ΑΝΑΡΤΗ-
ΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 9 από 18 
εργάσιμων ημερών από τη μέρα 
που θα ενημερωθούν, να προ-
βούν σε οριστική ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας και οριστική 
σφράγιση του καταστήματος. 
3. Ο παραβάτης υποχρεούται 
να δώσει στο Όργανο Ελέγχου 
οποιοδήποτε από τα προσωπικά 
του στοιχεία ή τα στοιχεία της 
επιχείρησης ζητηθούν, όπως: 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΦΜ επιχείρησης, 
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας 
(ΑΔΤ) ή Αριθμό Διαβατηρίου, 
διεύθυνση κατοικίας και να προ-
σκομίσει στο πλαίσιο του ελέγ-
χου, αν πρόκειται για κατάστημα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
την άδεια λειτουργίας του κα-
ταστήματος ή τη γνωστοποίηση 
λειτουργίας του ή οποιοδήποτε 
έγγραφο δημόσιας αρχής εκ του 
οποίου προκύπτει η επιφάνειά 
του. Σε περίπτωση που ο παρα-
βάτης αρνηθεί να δώσει οποιο-
δήποτε από τα προαναφερθέντα 
στοιχεία, τότε το Όργανο Ελέγ-
χου δύναται να ζητήσει άμεσα 
τη συνδρομή της αστυνομίας. Οι 
αστυνομικές αρχές υποχρεούνται 
να παρέχουν άμεσα τη συνδρομή 
τους προκειμένου να συμπλη-
ρωθεί άρτια η Πράξη Επιβολής 
Προστίμου. 
4. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα 
του Πίνακα 1 δεν μπορούν να 
υπερβούν τα οριζόμενα κατά πε-
ρίπτωση ανώτερα ποσά. 
5. Οι Διοικήσεις των φορέων 
της Γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, 
ΝΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ και των φορέων 
εκείνων που ανήκουν στον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα οφείλουν 
να καταρτίσουν εντός μηνός από 
τη δημοσίευση της παρούσας 
σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος 
εντός του φορέα και να ορίσουν 
υπεύθυνο/ους για την εφαρμογή 
του. 6. 

Στους υπεύθυνους των ανωτέρω 
Φορέων επιβάλλεται πρόστιμο 
500 € σύμφωνα με τα κατωτέρω 
αναλυτικά εκτιθέμενα (πινα-
ΚαΣ 1) για παραβάσεις όπως : 
i. Μη Κατάρτιση Σχεδίου Απο-
τροπής Καπνίσματος και ορισμό 
υπευθύνων.
 ii. Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης 
και λήψης λοιπών μέτρων απο-
τροπής (απομάκρυνση σταχτο-
δοχείων). 
iii. Απουσία ανταπόκρισης του 
υπευθύνου σε διαμαρτυρία για 
την πραγματοποίηση της παρά-
βασης.
 iv. Παράλειψη κλήση των αρμό-
διων Οργάνων Ελέγχου. 
v. ‘Έλλειψη συνεργασίας με τα 
Όργανα Ελέγχου.
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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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