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Σελίδες 4, 5

Σελίδα 7

Τα περίπτερα του Επιμελητηρίου 
και των επιχειρήσεων της Δράμας 

πόλος έλξης των επισκεπτών στην 84η ΔΕΘ

Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή 
του Επιμελητηρίου Δράμας και των δραμινών 
επιχειρήσεων στην 84η ΔΕΘ. Στο Hall 3 stand 7,  

η Δράμα είχε παρουσία με 70 τμ καλαίσθητων περιπτέ-
ρων.  Προϊόντα όπως ο οίνος, η μπύρα, ο χυμός ρόδι, 
οι πατάτες Νευροκοπίου, ζυμαρικά & άλλα προϊόντα 
βρέθηκαν στο επίκεντρο ενδιαφέροντος πολύ μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών. Πολύ ξεχωριστή και σημαντική 
παρουσία ήταν της εταιρείας startup «Code Seed» με 
υπηρεσίες πληροφορικής που είναι μέλος του Επιμελη-
τηρίου μας   και αυτό δείχνει ότι η Δράμα μπορεί και 
είναι παρούσα την επόμενη μέρα. 

Ομιλία του Προέδρου Επιμελητηρίου Δράμας
 Στέφανου Γεωργιάδη στην εκδήλωση 

της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών
 Επενδύσεων και ΣΔΙΤ στην 84η ΔΕΘ

To ΒΙ.ΠΑ.του Δήμου 
Προσοτσάνης  

συμπεριλαμβάνεται 
στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης, για Ανάπτυ-
ξη Επιχειρηματικών 
Πάρκων που κατατέ-
θηκε από την Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητη-

ρίων Ελλάδος

Επίσκεψη κλιμακίου 
των βουλευτών της Ν.Δ. 
στο Επιμελητήριο Δράμας

O δρόμος Δράμα-
Αμφίπολη μια από 

τις δέκα προτεραιότητες 
της κυβέρνησης

Σελίδα 7

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
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμημα ΥπηρΕΣιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

 

Την Παρασκευή 30 Αυγού-
στου 2019 και ώρα 10:30 

πμ έως 12:00, πραγματοποι-
ήθηκε η ευρεία ενημερωτική 
σύσκεψη  των Επιμελητηρί-
ων της Μακεδονίας & Θρά-
κης με τον Πρωθυπουργό κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Την πρόσκληση απηύθυνε ο 
Υφυπουργός Εσωτερικών/
Μακεδονίας Θράκης κ. Θεό-
δωρος Καράογλου  που είχε 
και την ευθύνη της διοργά-
νωσης της σύσκεψης, ενό-
ψει της 84η ΔΕΘ.
Στην σύσκεψη εκ μέρους 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
ο Πρόεδρος κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης παρέδωσε 
στον Πρωθυπουργό μια 
σειρά από Υπομνήματα  
που περιλαμβάνουν προτά-
σεις για: 1) συγκεκριμένες 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις 
σε επίπεδο ΠΕ Δράμας, 2)
Βελτίωση επιχειρηματικού 
κλίματος 3) Βελτίωση της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσί-
ας. 4) Ενίσχυση του ρόλου 
της Μακεδονίας & Θράκης, 
στην αναπτυξιακή προοπτι-
κή της χώρας, με συγκεκρι-

μένο αναπτυξιακό σχεδια-
σμό και άμεσες αναγκαίες 
παρεμβάσεις καθώς και 5) 
την επικαιροποιημένη μελέ-
τη διαχρονικής αποτύπωσης 
των Οικονομικών & Κοινω-
νικών Δεικτών – Μελέτη των 
Τάσεων και των αναγκαίων 
Παρεμβάσεων για κρίσιμους 
κλάδους της Οικονομίας της 
ΠΕ Δράμας, που εκπονεί 
ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα το Επιμελητήριο. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας μεταξύ άλλων, 
ανέδειξε ως πρωτεύων αί-

τημα για τις υποδομές, την 
υλοποίηση του έργου κατα-
σκευής του άξονα σύνδεσης 
της Δράμας με την Εγνατία 
Οδό στον κόμβο της Αμφί-
πολης.  Όπως χαρακτηρι-
στικά είπε : «κύριε Πρωθυ-
πουργέ,  κατά την επίσκεψη 
σας  στο Επιμελητήριο Δρά-
μας ως αρχηγός της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, 
όσο και στην  ομιλία σας 
στην προηγούμενη ΔΕΘ, εί-
χατε αναγνωρίσει την ανα-
γκαιότητα της κατασκευής 
του άξονα σύνδεσης με την 

Σύσκεψη  των Επιμελητηρίων της Μακεδονίας & 
Θράκης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Εγνατία Οδό (Δράμα –Αμφί-
πολη) και είχατε δηλώσει 
ότι θα υποστηρίξετε την κα-
τασκευή του συγκεκριμένου 
έργου εντάσσοντας το μέσα 
στις δέκα προτεραιότητες 
έργων. Τώρα νομίζουμε 
ότι ήρθε η ώρα να υλοποι-
ηθεί αυτή η εξαγγελία με 
την ολοκλήρωση όλων των 
αναγκαίων ενεργειών και 
την γενναία χρηματοδότη-
ση από δημόσιους πόρους, 
λόγω του μεγέθους του»
Η σύσκεψη των Επιμελητη-
ρίων με τον Πρωθυπουργό, 
ήταν ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική και σε θετικό κλί-
μα συνεργασίας και κοινής 
προσπάθειας, τόσο για την 
ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας, κυρίως των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, 
όσο και γενικότερα για την 
ανάπτυξη της Μακεδονίας-
Θράκης. 
Τα Υπομνήματα έχουν 
αναρτηθεί στις ανακοινώ-
σεις του portal του Επι-
μελητηρίου Δράμας www.
dramanet.gr 
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Τον Δήμαρχο Δράμας 
Χριστόδουλο  Μαμσά-
κο και το Επιμελητήριο 
Δράμας επισκέφθηκε 
κλιμάκιο βουλευτών της 
της Ν.Δ.την Δευτέρα 2 
Αυγούστου  εν όψει της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης.
Το κλιμάκιο αποτελού-
νταν από τους:
Χατζηβασιλείου Ανα-
στάσιο, Βουλευτή Ν. 
Σερρών, Μελά Ιωάννη 
Βουλευτή Α Πειραιώς και 
Φόρτωμα Φίλλιπο Βου-

λευτή Κυκλάδων.
Το κλιμάκιο συνόδευαν 
ο Βουλευτής Δράμας  κ. 
Κωνσταντίνος Μπλούχος,  
ο Πρόεδρος της ΝΟΔΕ κ. 
Γεωργιάδης Αλέξανδρος, 
ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ 
κ. Μιχαήλ Αμανατίδης, 
καθώς επίσης,  και μέλη 
της ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ.

Στη συνάντηση ο Δή-
μαρχος Δράμας κ. Χρι-
στόδουλος Μαμσάκος 
αναφέρθηκε στα προ-
βλήματα του Νομού μας 
και επισήμανε ιδιαίτερα 
την αναγκαιότητα οριστι-
κής επίλυσης του Κάθε-
του Άξονα της Εγνατίας 
Οδού, που ταλανίζει το 
Νομό μας χρόνια τώρα, 

Επίσκεψη κλιμακίου των βουλευτών της Ν.Δ. στο Δήμαρχο
 και στο Επιμελητήριο Δράμας

O δρόμος Δράμα-Αμφίπολη μια από τις δέκα προτεραιότητες της κυβέρνησης

τις ενέργειες  που έγιναν 
σχετικά με τη Σχολή Κινη-
ματογράφου στη Δράμα, 
τις επιδοτήσεις των Δή-
μων και θέματα που αφο-
ρούν τη Διαχείριση των 
Απορριμμάτων

Στη συνέχεια οι βουλευ-
τές της Νέας Δημοκρα-
τίας πραγματοποίησαν 

συνάντηση εργασίας 
με τον πρόεδρο του 
Επιμελητήριου Δράμας 
Στέφανο Γεωργιάδη και 
τα μέλη του Διοικητικού 
συμβούλιου κατά τη δι-
άρκεια της οποίας τέθη-
καν θέματα που άπτονται 
τόσο της επιχειρηματικό-
τητας όσο και των ανα-
γκαίων υποδομών στο 
νομό Δράμας.
Να σημειωθεί, ότι ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας προέταξε το θέμα 
της σύνδεσης της Δράμας 
με την Εγνατία οδό ενώ 
ο βουλευτής Γιάννης Με-
λάς παίρνοντας τον λόγο 
επανέλαβε τη δέσμευση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη 
για το δρόμο Δράμα-Αμ-
φίπολη σημειώνοντας ότι 
είναι 1 από τις 10 προτε-
ραιότητες της κυβέρνη-
σης. 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το απόγευμα της 
Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου, στο Περίπτερο  του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην 84η 
ΔΕΘ (pavillon 13), μια ξεχωριστή εκδήλωση της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, με θέμα την «Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα για την ενίσχυση της  Βιώσιμης Τοπι-
κής Ανάπτυξης». 

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ κ. Νι-
κόλαος Ματζούφας που ανέπτυξε το θέμα της Τοπι-
κής Ανάπτυξης και των ανθεκτικών υποδομών ΣΔΙΤ, 
παρουσιάζοντας τα έργα που υλοποιήθηκαν, καθώς 
και στοιχεία που τεκμηριώνουν την πολλή καλή πο-
ρεία αυτής της μορφής των επενδύσεων στην χώρα 
μας. Κάλεσε δε σε συνεργασία τους φορείς και τους 
επενδυτές να καταθέσουν  στην Γενική Γραμματεία 
τις ιδέες τους, ώστε να δούμε να υλοποιούνται έργα 
προστιθέμενης αξίας για την ελληνική κοινωνία.       

Ομιλητής ήταν επίσης ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Δρά-
μας και υπεύθυνος Εξωστρέ-
φειας και την Διεθνών Σχέσεων 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος, κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης,  ο οποίος αναφέρ-
θηκε στον ρόλο των ιδιωτικών 
φορέων στην Τοπική Ανάπτυξη 
και τα σχήματα συνεργασίας 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τα κύρια σημεία της ομιλίας 
του εστίασαν  στην δημιουργία 
ενός πιο ευέλικτου πλαισί-
ου συνεργασίας των ιδιωτών 
επενδυτών ή φορέων που εκ-
προσωπούν ιδιώτες με τους ΟΤΑ, στην αξιοποίηση 
των εγκαταλελειμμένων ακινήτων που έχουν στην 
κατοχή τους οι Δήμοι, η εξ’ αρχής συμμετοχή των 
ιδιωτών επενδυτών στον σχεδιασμό των έργων ΣΔΙΤ 
των  ΟΤΑ, οι έξυπνες επενδύσεις για την δημιουργία 
έξυπνων πόλεων, τα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
την στήριξη των επενδύσεων ΣΔΙΤ & ειδικά στην νέα 
προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

Ομιλία του Προέδρου Επιμελητηρίου Δράμας
 Στέφανου Γεωργιάδη στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας 

Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ στην 84η ΔΕΘ

O Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαβός 
υπεύθυνος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

ο οποίος εξήρε την ποιότητα των δραμινών κρασιών 
μας αλλά επίσης συνεχάρη και την start up
 πληροφορικής με την επωνυμία Code Seed

Ακολούθησε επίσης η ομιλία, για την θεματική της 
έξυπνης εξειδίκευσης – επιχειρηματικής ανακάλυψης 
στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύ-
σεων – Bιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒAA) που 
ανέπτυξε η κα Τασία Λαγουδάκη, Πολεοδόμος Χωρο-
τάκτης, ενώ το πλαίσιο της χωρικής ανάπτυξης την 
προγραμματική περίοδο 2021-2027, αποτέλεσε το 
αντικείμενο της εισήγησης της Αναπληρώτριας Προϊ-
σταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας, Συντονισμού, Στρα-
τηγικής και Αξιολόγησης του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κας Μαρίας Κωστοπούλου.
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Ομιλία του Προέδρου Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανου Γεωργιάδη στην εκδήλωση
 της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ στην 84η ΔΕΘ

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Νίκος Παναγιωτόπουλος τίμησε 

με την παρουσία του το περίπτερο 
του ΑΣΟΠ και του Επιμελητηρίου μας 
δοκιμάζοντας τον καλύτερο χυμό Ρόδι
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Με επιτυχία και την 
παρουσία πλήθους 
κόσμου πραγματο-

ποιήθηκε την Τετάρτη 4 
Σεπτεμβρίου στον κινημα-
τογράφο «Ολύμπιον» στη 
Θεσσαλονίκη η προβολή 
του ιστορικού ντοκιμαντέρ 
με τίτλο «Ισνάφ» με αφορ-
μή τη συμπλήρωση των 
100 χρόνων από την ίδρυ-
ση της ΓΣΕΒΕΕ. 
Το ντοκιμαντέρ προλόγισε 
ο ηθοποιός Ρένος Χαραλα-
μπίδης. 

Στην εκδήλωση έδωσαν 
το παρόν ο Πρόεδρος της 
Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας, κ. 
Όθων Μουρμούρης, ο Αντι-
πρόεδρος, κ. Αντώνιος Στά-
ικος και ο Γεν. Γραμματέας, 
κ. Μιχαήλ Δρουγούτης, 
καθώς και οι πρόεδροι των 
Ο.Ε.Β.Ε. Ανατ. Μακεδονίας 
& Θράκης. 

Όπως τόνισε στον χαιρε-
τισμό του ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καβ-
βαθάς: «Τον Ιανουάριο του 
2019 η Γενική Συνομοσπον-
δία Επαγγελματιών,  Βιοτε-
χνών και Εμπόρων Ελλάδας 
συμπλήρωσε εκατό χρόνια 
παρουσίας και δράσης για 
την υπεράσπιση των συμ-

φερόντων, την ικανοποίηση 
των αναγκών, την παρου-
σίαση των θέσεων και την 
προώθηση των επαγγελμα-
τοβιοτεχνών και εμπόρων, 
και γενικότερα όλων των 
μικρών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα. 
Εκατό χρόνια κατά τα 
οποία η χώρα μας έζησε νί-
κες και ήττες, επιτεύγματα 
και καταστροφές, πόλεμο 
και ειρήνη, πολιτικές και 
κοινωνικές αναστατώσεις 

και αλλαγές, περιόδους 
οικονομικής ανάπτυξης 
και βαθιές κρίσεις. Εκατό 
χρόνια που ισοδυναμούν με 
κάτι περισσότερο από τρείς 
γενιές επιχειρηματικότητας 
στον νότο της Ευρώπης 
όπου ο ρόλος και η σημα-
σία των επιχειρήσεων ήταν 
και παραμένει ακόμη ιδιαι-
τέρως σημαντικός για την 
οικονομία και την κοινωνι-
κή συνοχή. 
Θέλοντας να αποδώσουμε 
φόρο τιμής σε όλους τους 
επαγγελματοβιοτέχνες και 
εμπόρους που συνέβαλαν 
ενεργητικά στη διαμόρ-
φωση αυτής της πορείας 
των 100 χρόνων συνδικα-
λισμού και επιχειρηματι-

κότητας μικρής κλίμακας, 
προβήκαμε στην επίσημη 
ανακήρυξη του «2019» ως 
έτος εορτασμού των 100 
χρόνων ΓΣΕΒΕΕ, οργανώ-
νοντας σειρά εκδηλώσεων 
και πρωτοβουλιών σε όλη 
την Ελλάδα. Στο πλαίσιο 

αυτό δημιουργήθηκε το 
ιστορικό ντοκιμαντέρ με 
τίτλο «Ισνάφ (το Συνάφι, 
η Συντεχνία, η Ένωση): Η 
Ιστορία μας είναι η Ιστορία 
της Χώρας μας!».

Παρουσίαση ντοκιμαντέρ για τη συμπλήρωση 
100 χρόνων από την ίδρυση της ΓΣΕΒΕΕ
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Κατατέθηκε από την Κε-
ντρική Ένωση Επιμελητηρί-
ων Ελλάδος η μελέτη με το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
τα επιχειρηματικά πάρκα 
που πρέπει να αναπτυχθούν 
στην ελληνική επικράτεια. 
Στη Μελέτη – Έρευνα, 
που εκπονήθηκε από την 
ReDePlan AE Consultants, 
για λογαριασμό της ΚΕΕΕ, 
καταγράφεται το πλήθος, 
το μέγεθος και το είδος των 
Επιχειρηματικών Πάρκων 
που πρέπει να αναπτυχθούν 
στην ελληνική επικράτεια, 
όπως αυτά αξιολογήθηκαν 
με βάση κριτήρια και στοι-
χεία χωροταξίας και οικο-
νομικής βιωσιμότητας, καθ’ 
υπόδειξη των επιχειρήσεων 
και των Επιμελητηρίων. Το 
Εθνικό Σχέδιο αποτελεί τη 
φυσική συνέχεια αντίστοι-
χης μελέτης της ΚΕΕΕ, που 
είχε εκπονηθεί το 2012, οι 
προτάσεις της οποίας δυ-
στυχώς δεν υιοθετήθηκαν 
από τις κυβερνήσεις  που 
ακολούθησαν.
Έχουν επιλεγεί 88 περιοχές 
στην Ελληνική Επικράτεια, 
για οργάνωση – πολεοδό-
μηση. Τα 55 εξ αυτών εί-
ναι άτυπες συγκεντρώσεις 
και προορίζονται για την 
ανάπτυξη Επιχειρηματικών 
Πάρκων Εξυγίανσης, ενώ 
προτείνονται 33 Επιχειρη-
ματικά Πάρκα σε αδόμητες 
εκτάσεις. Ο προϋπολογι-
σμός του Εθνικού Σχεδίου 
ανέρχεται στα 730 εκ. € (δη-
μόσια και ιδιωτική συμμετο-
χή) και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης διαρκεί έως το 
2040. Για την υλοποίηση 
του, εφόσον εξασφαλιστεί 
η αναγκαία πολιτική βού-
ληση και η συγχρηματοδό-

τηση, απαιτείται δημόσια 
δαπάνη ύψους 12 εκ. € το 
χρόνο μόνο, μέχρι το 2040. 
 
Στη λίστα με τις άτυπες 
βιομηχανικές συγκεντρώ-
σεις σε διάφορες περιοχές 
της Ελλάδας, που προορί-
ζονται για την ανάπτυξη 
Επιχειρηματικών Πάρκων 
Εξυγίανσης, συμπεριλαμ-
βάνονται από την Δράμα το 
ΒΙΠΑ του Δήμου Προσοτσά-
νης και το γεγονός αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
για την περιοχή μας.    
Στο πλαίσιο επίσης της Με-
λέτης – Έρευνας ανεδείχθη-
σαν και τα σημαντικά προ-
βλήματα και οι αποκλίσεις 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου 
(ΕΣ) για την ανάπτυξη Επι-
χειρηματικών Πάρκων στην 
Ελληνική Επικράτεια που 
εκπονήθηκε για λογαριασμό 
της ΓΓΒ και θεσμοθετήθηκε 
με την υπ΄ αριθ. 82/2018 
απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ (ΦΕΚ 
2231Β). Οι εν λόγω αποκλί-
σεις από τα πραγματικά χω-
ρικά και θεσμικά στοιχεία 
χωροθέτησης των επιχειρή-
σεων στην ελληνική επικρά-
τεια, στοιχειοθετούν τη συ-
ντριπτικά αρνητική στάση 
των Επιμελητηρίων σε αυτό 
(στο ΕΣ) και θεμελιώνουν 
την ανάγκη απόσυρσης και 
πλήρους αναθεώρησης του.
Σε κάθε περίπτωση η μελέ-
τη αποτελεί ουσιαστικά το 
εργαλείο για την ανάπτυξη 
των επιχειρηματικών πάρ-
κων στην χώρα και πρέπει 
να υιοθετηθεί από τα αρμό-
δια Υπουργεία. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

To ΒΙ.ΠΑ.του Δήμου Προσοτσάνης  
συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης, για Ανάπτυξη  
Επιχειρηματικών Πάρκων  

που κατατέθηκε από την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Δήλωση του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Δράμας Στέφανου Γεωργιάδη

Τα περίπτερα του Επιμελητηρίου 
και των επιχειρήσεων της Δράμας πόλος 

έλξης των επισκεπτών στην 84η ΔΕΘ
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι το γεγονός που σηματοδοτεί 
πολλά χρόνια τώρα την παρουσία της Βόρειας Ελλάδας στην ανά-
πτυξη της χώρας. Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει  μαζί με όλα 
τα Επιμελητήρια της επικράτειας ανελλιπώς τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια και με την υποστήριξη της ΚΕΕΕ. 
Έτσι και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Δράμας και των δραμινών επιχειρήσεων στην 84η ΔΕΘ. 
Στο Hall 3 stand 7,  η Δράμα είχε παρουσία με 70 τμ καλαίσθητων 
περιπτέρων.  Προϊόντα όπως ο οίνος, η μπύρα, ο χυμός ρόδι, οι πατά-

τες Νευροκοπίου, ζυμαρικά & άλλα προϊόντα βρέθηκαν στο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος πολύ μεγάλου αριθμού επισκεπτών. Πολύ ξεχωριστή 
και σημαντική παρουσία ήταν της εταιρείας startup «Code Seed» με 
υπηρεσίες πληροφορικής που είναι μέλος του Επιμελητηρίου μας   και 
αυτό δείχνει ότι η Δράμα μπορεί και είναι παρούσα την επόμενη μέρα. 
Ειδικότερα το περίπτερο μας, τίμησαν με την επίσκεψη και την παρου-
σία τους και τους ευχαριστώ θερμά, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος 
Παναγιωτόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών Υπεύθυνος για χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα κ. Γιώργος Ζαβός, ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης. Ευχαριστώ επίσης τους βουλευτές, τους εκπρο-
σώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Προέδρους των Επιμελητη-
ρίων της χώρας και όλους όσους μας επισκέφθηκαν. Ευχαριστώ θερμά 
όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν με τα προϊόντα τους.  Επίσης 
οφείλω να ευχαριστήσω όλους του συντελεστές της επιτυχίας και ιδι-
αίτερα τον Λευτέρη Σαμαρά μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, 
ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στην διαμόρφωση και διαχείριση του 
περιπτέρου μας.
Παράλληλα θέλω να τονίσω την σημαντική παρουσία του Επιμελητη-
ρίου Δράμας σε παράλληλες εκδηλώσεις στα πλαίσια της ΔΕΘ, όπως 
η συμμετοχή μου ως ομιλητή στην εκδήλωση της Γενικής Γραμματεί-
ας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με τον Γενικό Γραμματέα κ. Νίκο 
Μαντζούφα και τον οποίο ευχαριστώ για την τιμή που μας έκανε, η 
παρουσία μας στην εκδήλωση της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Επεν-
δύσεων & ΕΣΠΑ με τον Γενικό Γραμματέα κ. Δημήτρη Σκάλκο, καθώς 
επίσης και η σύσκεψη των Επιμελητηρίων με το Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα για το 
θέμα των αγροτικών τμημάτων στα Επιμελητήρια. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Συνάντηση με τον υπουρ-
γό Προστασίας του Πο-

λίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
πραγματοποίησε στις 3 Σε-
πτεμβρίου αντιπροσωπεία 
της Διοικητικής Επιτροπής 
της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων Ελλάδος, απο-
τελούμενη από τον Πρόεδρο, 
κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον 
Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Ιωάννη 
Μασούτη, τον Β’ Αντιπρόε-
δρο, κ. Παύλο Ραβάνη, τον 
Γ’ Αντιπρόεδρο, κ. Ιορδάνη 
Τσώτσο, το Γενικό Γραμμα-
τέα, κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, 
τον Οικονομικό Επόπτη, κ. 
Φώτιο Δαμούλο, τον Υπεύ-
θυνο Εξωστρέφειας και Διε-
θνών Σχέσεων, κ. Στέφανο 
Γεωργιάδη, ενώ παραβρέθη-
κε και ο Γ΄ Αντιπρόεδρος του 
ΕΒΕΑ κ. Μιχάλης Σιαμίδης. 
Κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, η αντιπροσωπεία της 
ΚΕΕ παρέδωσε στον υπουρ-
γό, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, υπό-
μνημα με τις θέσεις και τις 
προτάσεις των Επιμελητηρί-
ων στα θέματα αρμοδιότητάς 
του. 

Αναλυτικά, στο υπόμνημα 
αναφέρονται τα εξής:

«Βασική προτεραιότητα της 
Πολιτείας οφείλει να είναι 
η εμπέδωση του αισθήμα-
τος ασφαλείας των πολιτών. 
Πρόκειται για ένα ζήτημα 
που η επιχειρηματική κοινό-
τητα αναδεικνύει σταθερά 
τα τελευταία χρόνια, καθώς 
σχετίζεται άμεσα με την προ-
σπάθεια διαμόρφωσης μιας 
νέας «κανονικότητας» στην 
Ελλάδα μετά την κρίση, με 
καλύτερες προϋποθέσεις για 
ανάπτυξη και ευημερία.
Κάθε οργανωμένο κράτος 
έχει την υποχρέωση να δι-
ασφαλίζει την τήρηση των 
νόμων, να προστατεύει τη 
ζωή και την περιουσία των 
πολιτών, αλλά και βασικά δι-

καιώματα: το δικαίωμα στην 
εργασία και στην άσκηση της 
επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, το δικαίωμα στη μετα-
κίνηση.  
Νομιμότητα – ομαλή λει-
τουργία των αγορών στις 
πόλεις: Είναι γεγονός ότι, 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
έφθασαν πλέον αντιμετωπί-
ζονται ως ζήτημα ρουτίνας 
τα περιστατικά επιθέσεων σε 
επιχειρήσεις και καταστήμα-
τα, οι βανδαλισμοί και οι κα-
ταστροφές δημόσιας περιου-
σίας. Παράλληλα, σημειώθη-
κε έξαρση της εγκληματικό-
τητας και των ληστειών στις 
γειτονιές και στα καταστήμα-
τα.  Ποιος μπορεί, όμως, να 
εμπιστευθεί κεφάλαια και να 
αναλάβει πρωτοβουλίες, σε 
μια πόλη όπου κοινοί εμπρη-
στές μπορούν να δρουν χω-
ρίς καμία επίπτωση, όπου οι 
δημόσιοι χώροι καταλαμβά-
νονται από τον οποιονδήπο-
τε, όπου το δικαίωμα στην 
κυκλοφορία και στην ελεύθε-
ρη μετακίνηση παραβιάζεται 
καθημερινά από την εκάστο-
τε διαμαρτυρόμενη ομάδα; 
Αυτή η ιδιότυπη ανοχή, που 
καλλιεργήθηκε τις προηγού-
μενες δεκαετίες, πρέπει να 
τελειώσει. Το κράτος πρέπει, 
επιτέλους, να κάνει τη δου-
λειά του. 
Οι πολίτες πρέπει να νοιώ-
θουν σιγουριά και ασφάλεια 
στα σπίτια τους, στη δουλειά 
τους, στις καθημερινές με-

τακινήσεις και δραστηριότη-
τες τους και οι επιχειρήσεις, 
βέβαια, να μπορούν να λει-
τουργήσουν μέσα σε κλίμα 
ασφάλειας. 
Η δημοκρατία δεν απειλείται 
από την ύπαρξη κανόνων, 
αλλά από την ανυπαρξία ή τη 
διαρκή παραβίασή τους. 
Καμία δημοκρατική χώρα δεν 
μπορεί να λειτουργήσει χω-
ρίς ασφάλεια και σεβασμό 
στο νόμο:
o Η Πολιτεία πρέπει και 
οφείλει να στηρίξει την ομάδα 
ΔΕΛΤΑ και την Ομάδα ΔΙΑΣ.  
Να ενισχύσει τις περιπολίες 
στις πόλεις και στις γειτονιές 
με ένστολη αστυνόμευση σε 
όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 
Να ενισχύσει τον εξοπλισμό 
προστασίας και να φροντίζει 
για την διαρκή εκπαίδευση 
του αστυνομικού. Να εμπο-
δίσει νομοθετικά την μαζική 
απελευθέρωση καταδικασμέ-
νων για βαρύτατα ποινικά 
αδικήματα. Να εφαρμόσει 
αυστηρά τη νομοθεσία για τη 
φθορά της δημόσιας περιου-
σίας ώστε να σταματήσουν οι 
βανδαλισμοί στο μετρό, τα 
λεωφορεία, τα δημόσια κτί-
ρια, την ιδιωτική περιουσία.

Παράνομη μετανάστευση: Η 
κατάσταση που διαμορφώθη-
κε τα τελευταία χρόνια απο-
τελεί συνέπεια της έλλειψης 
προετοιμασίας και σχεδίου 
από την πλευρά του κρά-
τους, αλλά και αβελτηρίας 
στη μετέπειτα διαχείριση του 
προβλήματος. Η διαμόρφω-

ση μιας νέας, συγκροτημένης 
μεταναστευτικής πολιτικής 
αποτελεί ζήτημα επιβίωσης 
για όλη τη χώρα. Ζήτημα οι-
κονομικής σταθεροποίησης, 
ζήτημα προστασίας της κοι-
νωνικής ειρήνης και της ομα-
λότητας.

Παρεμπόριο: Η ασύδοτη 
δράση κυκλωμάτων του πα-
ρεμπορίου συνεχίζεται,  ανε-
νόχλητη, την ώρα που χιλιά-
δες επιχειρήσεις έδιναν και 
δίνουν αγώνα για να διατη-
ρήσουν τους τζίρους τους και 
να ανταποκριθούν στις υπο-
χρεώσεις τους. 
Σχετικά με το θέμα της κατα-
πολέμησης του παρεμπορίου:
o Ως Επιμελητήρια ανα-
δεικνύουμε συστηματικά το 
πρόβλημα από το 2006, με 
σχετικές μελέτες, με υπο-
μνήματα και προτάσεις προς 
τους αρμόδιους φορείς, με 
ειδική εκστρατεία ενημέρω-
σης των καταναλωτών, αλλά 
και μια δέσμη συγκεκριμένων 
προτάσεων αντιμετώπισης. 
o Δυστυχώς, μέχρι σή-
μερα δεν έχει γίνει τίποτα. 
Το παραεμπόριο εξακολουθεί 
να  στερεί έσοδα τουλάχιστον 
6 δισ. ευρώ από τα δημόσια 
ταμεία και διαφυγόντα τζίρο 
25 δισ. ευρώ από την αγορά. 
Επανερχόμαστε, λοιπόν, και 
ζητάμε για μια ακόμη φορά:
	 Σύσταση του Ειδικού 
Σώματος Δίωξης Παραεμπο-
ρίου.
	 Εντατικοποίηση της 
αστυνόμευσης στις περιο-
χές όπου ανθεί η παράνομη 
εμπορική δραστηριότητα
	 Συντονισμό μεταξύ 
των διαφόρων αρμοδίων ελε-
γκτικών οργάνων και πλήρη 
αποσαφήνιση της αποστολής 
τους.
	 Αυστηρή εποπτεία 
και δικλείδες ενάντια στη 
διαφθορά και τη συναλλαγή 
ανάμεσα σε κυκλώματα και 
επίορκους κρατικούς λει-
τουργούς». 

Συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
πραγματοποίησε στις 3 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία της Διοικητικής 

Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης 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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