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Συμφωνία συνεργασίας του Επιμελητηρίου Δράμας 
με το Ελληνο -Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Την συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 

και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας  Κωνσταντίνος Γεωργάκος

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτω-
βρίου 2015, στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Δράμας,  στα πλαίσια της 
Συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλί-
ου, η υπογραφή συνεργασίας με το Ελληνο 
-Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Την συμ-
φωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης και 
ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και απεύθυ-
νε επίσης χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας 
του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου κ. Bane 
Prelevic.

Τα οφέλη  της συμφωνίας 

Η συμφωνία προβλέπει την αναζήτηση εμπο-
ρικών συνεργατών, την διοργάνωση επιχει-
ρηματικών αποστολών, εμπορικών εκθέσε-
ων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών 
εκδηλώσεων, την   συμμετοχή σε Επιχειρη-
ματικές Συναντήσεις, την προώθηση τοπικών 
προϊόντων στη Σερβία,Μεταφραστικές Υπηρε-
σίες, WEBπροβολή, Προώθηση διαφημιστικού 
υλικού σε συνεργαζόμενους φορείς σε Ελλά-
δα και Σερβία, διάθεση χώρων για συνεδριά-
σεις και Β2Β συναντήσεις.
Σελίδα                                

Ολοκληρώθηκε η τελετή βράβευσης 
νεοφυών επιχειρηματιών από τη 

Διοίκηση του Επιμελητηρίου Δράμας
Βραβεύτηκαν οι πέντε (5) καλύτερες 

επιχειρηματικές καινοτόμες προτάσεις

Με ιδιαίτερη επισημότητα και επιτυχία 
ολοκληρώθηκε η τελετή βράβευσης νε-

οφυών επιχειρηματιών από τη Διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Δράμας καθώς και των Επι-
μελητηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
νέων ιδεών επιχειρηματικότητας και καινο-
τομίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Δράσης 4.2 Διασυνοριακά Βραβεία Επι-
χειρηματικότητας του Στρατηγικού Έργου 
“Smart Specialization”.
Σελίδα

51 επενδύσεις 
στο Ν. Δράμας 

εγκρίθηκαν 
για χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα 

LEADER
Ανακοινώθηκαν

 τα αποτελέσματα 
από την Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Δράμας
Σελίδα 4
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ιδιοκτησία 

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διΟιΚηΤιΚη επιΤρΟπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης  (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

εΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA ΥπηρεΣιΩν
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μεΤαπΟιηΤιΚΟ TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Ναζάρογλου Λάμπρος 
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Γρηγόριος Βέτος 

Την 1η Νοεμβρίου
η έναρξη της ενδιάμεσης 

«φθινοπωρινής» 
εκπτωτικής περιόδου

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της στα μέλη της, απέστειλε 
εγκύκλιο με οδηγίες και διευκρινίσεις, για την 
έναρξη της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου του 
Νοεμβρίου 2015, υπενθυμίζοντας τα κάτωθι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013, η ενδιά-
μεση «φθινοπωρινή» εκπτωτική περίοδος είναι το 
πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Οι 10 ημέρες εί-
ναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες. Κατ' ακολουθία, 
ως ημέρα έναρξης του δεκαημέρου είναι η Κυριακή, 
1 Νοεμβρίου και αντίστοιχα, τελευταία ημέρα των 
εκπτώσεων θα είναι η Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγρα-
φής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων 
και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέ-
πεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία 
ποσοστού έκπτωσης.
Παράλληλα με τα ως άνω, σύμφωνα με το άρθρο 16 
του ν. 4177/2013, τα καταστήματα κάθε είδους και σε 
όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργή-
σουν προαιρετικά την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, πρώτη 
Κυριακή της συγκεκριμένης ενδιάμεσης εκπτωτικής 
περιόδου. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τα καταστή-
ματα μπορούν να λειτουργήσουν την Κυριακή αυτή, 
από ώρα 11.00 έως ώρα 20.00 (παρ. 1 άρθρου 23 ν. 
2224/1994).
Η ΕΣΕΕ έχει ζητήσει από τους Εμπορικούς Συλλόγους 
της χώρας να ενημερώσουν το Ινστιτούτο Εμπορίου 
και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) για την επισκεψιμότητα των 
καταναλωτών και την γενικότερη ανταπόκριση που 
θα έχει στην αγορά τους η δυνατότητα προαιρετικού 
ανοίγματος την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου.

Προς νέα παράταση οδεύει
 η υποβολή του φορολογικού 

πιστοποιητικού Νομικών προσώπων

Προς νέα παράταση οδεύει η υποβολή του φορολογικού πιστοποιητικού η οποία 
προβλέπεται στις διατάξεις του τελευταίου εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ-

θρου 3 της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1124/18.6.2015. Η συγκεκριμένη προθεσμία είχε παρατα-
θεί με την ΠΟΛ.1214/2015 μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2015 λόγω της καθυστέρησης 
την έναρξης σε παραγωγικής λειτουργίας των τροποποιητικών δηλώσεων Νομικών 
προσώπων.
Μέχρι σήμερα η εν λόγω εφαρμογή δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, παρά την διαβε-
βαίωση της ΓΓΔΕ για την έναρξη αυτής μέσα στον Σεπτέμβριο, και εάν καθυστερή-
σει ακόμα μερικές ημέρες τότε υπάρχει πιθανότητα να δοθεί νέα παράταση στην 
υποβολή των φορολογικών πιστοποιητικών. [Σχετική ανακοίνωση της ΓΓΔΕ]
Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1074/1.4.2015η οποία 
ορίζει τον τύπο, το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων νομικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2014, τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές δη-
λώσεις υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά από την έντονη διαμαρτυρία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχε-
τικά με την τροποποίηση του άρθρου 67 του Ν.4174/2013 που προέβλεπε ως 

άμεσους συνεργούς των εγκλημάτων φοροδιαφυγής τους προϊσταμένους (υπεύθυ-
νους) του λογιστηρίου, η διάταξη όπως έχει ψηφισθεί στη Βουλή και δημοσιευθεί 
στο Ν.4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/17-10-2015) αντικαταστάθηκε ως εξής:
«Ο εν γνώσει υπογράφων ανακριβή φορολογική δήλωση ως πληρεξούσιος, καθώς 
και όποιος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εν γνώσει συμπράττει ή προσφέρει άμεση 
συνδρομή στην τέλεση των παραπάνω εγκλημάτων τιμωρείται ως άμεσος συνερ-
γός».
Σε ότι αφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. και συγκεκριμένα για τη διάταξη του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 
79752/30.12.2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014), όπου προβλέπεται η ηλεκτρονική 
καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. του αποδεικτικού υποβολής της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος για τις ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ. και τις ατομικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες 
εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., το ΟΕΕ ζήτησε, δεδομένου του μεγάλου όγκου εργασιών 
των λογιστών φοροτεχνικών, η οποία σημειωτέον είναι και πέραν των υποχρεώ-
σεων τους, να προβλεφθεί η τροποποίηση της παραπάνω Κ.Υ.Α., ώστε να γίνεται 
ηλεκτρονικά η ανάκτηση του σχετικού αποδεικτικού από το TAXISNET.
Επίσης ζήτησε να καταστεί σαφές στις υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. ότι τα φυσικά πρόσω-
πα τα οποία ασκούν μόνο τη δραστηριότητα του λογιστή φοροτεχνικού δεν υποχρε-
ούνται εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
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Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες 
του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ, 
η προ-δημοσίευση της πρόσκλη-
σης για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
της Ρευστότητας και Στήριξης της 
Απασχόλησης.  
Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβά-
νει δύο άξονες: ο πρώτος αφορά 
τις επιχειρήσεις που δημιούργη-
σαν νέες θέσεις εργασίας μέσα 
στο αντίξοο οικονομικό περιβάλ-
λον λόγω της γενικευμένης οι-
κονομικής κρίσης, και ο δεύτε-
ρος αφορά πρώην ανέργους που  
έκαναν έναρξη δραστηριότητας 
κατά τα δύο προηγούμενα έτη..Η 
δημοσίευση της τελικής πρόσκλη-
σης θα γίνει μετά την έκδοση της 
σχετικής Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (ΚΥΑ), η οποία αναμένεται 
να εκδοθεί εντός της προσεχούς 
εβδομάδας, και η οποία επίσης θα 
αναρτηθεί στις παραπάνω ιστοσε-
λίδες.
Το νέο πρόγραμμα αφορά στην 
επιχορήγηση σε όλη την επικρά-
τεια: 
(α) 9.000 νέων θέσεων εξηρτημέ-
νης εργασίας αορίστου χρόνου οι 
οποίες δημιουργήθηκαν από την 
1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 
31η Αυγούστου 2015, 
(β) 3.700 πρώην εγγεγραμμένων 
ανέργων οι οποίοι δημιούργησαν 
τη δική τους επιχείρηση από την 
1η Ιανουαρίου  2014 μέχρι και την 
31 Αυγούστου 2015. 
Η περιφερειακή κατανομή των 
ανωτέρω θέσεων θα προσδιορί-
ζεται στην δημόσια πρόσκληση.

Οι βασικοί άξονες του προγράμ-
ματος είναι:

ΑΞΟΝΑΣ Α) «Επιχορήγηση Εργο-
δοτών για τη Δημιουργία Νέων 
Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης»

Δικαιούχοι: Το πρόγραμμα απευ-
θύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και γενικά εργοδότες του ιδιωτι-
κού τομέα, που ασκούν οικονο-
μική δραστηριότητα καθώς και 
σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 
4019/2011) για τα μέλη τους. 
Αφορά σε επιχορήγηση νέων 
θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
αορίστου χρόνου, οι οποίες δη-
μιουργήθηκαν από 01.01.2015 
έως και 31.08.2015.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση 
στο πρόγραμμα, θα πρέπει να 
έχει προβεί στη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, σε σχέση με 
τον ανώτατο αριθμό των θέσε-
ων εργασίας που είχε το Δεκέμ-
βριο 2014, με την πρόσληψη 
πρώην ανέργων κατά το χρονι-
κό διάστημα από 1-1-2015 έως 
και 31-8-2015. 
Επιχειρήσεις οι οποίες είχαν 
αυξομειώσεις του προσωπικού 
τους κατά το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2015 έως 31-8-2015, 
σε σχέση με τον ανώτατο αριθ-
μό των θέσεων εργασίας που εί-
χαν τον Δεκέμβριο του 2014, θα 
επιχορηγηθούν για τον επιπλέ-
ον αριθμό των θέσεων εργασίας 
που έχουν δημιουργήσει οποια-
δήποτε χρονική στιγμή κατά το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα και 
διατηρούν μέχρι την υποβολή 
της αίτησης για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα και για όλη την δι-
άρκεια του προγράμματος
Οι προσληφθέντες στις νέες θέ-
σεις θα πρέπει:
α) να ήταν εγγεγραμμένοι στα μη-
τρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ανεξαρ-
τήτως χρονικής διάρκειας, κατά 
το εξάμηνο που προηγήθηκε της 
πρόσληψής τους και 
β) να μην είχαν καμία απασχόλη-
ση (εξαρτημένη ή μη) κατά την 
ημέρα που προηγήθηκε της ημε-
ρομηνίας πρόσληψής τους από 
την επιχείρηση.
Επισημαίνεται πως το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης από αυτή τη δρά-
ση δεν υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ 
για τον τομέα των μεταφορών) 
στην τριετία (τρέχον οικονομι-

κό έτος και τα δύο (2) προηγού-
μενα οικονομικά έτη) πριν από 
την ημερομηνία έγκρισης της 

αίτησης υπαγωγής. 
Ποσό επιχορήγησης: Ως ποσό 
επιχορήγησης για κάθε ημέρα 
πλήρους απασχόλησης ορίζεται 
το ποσό των 18 ευρώ την  ημέρα 
και με ανώτατο όριο τις 25 ημέρες 
ασφάλισης το μήνα. Η επιχορήγη-
ση για κάθε ημέρα μερικής απα-
σχόλησης ορίζεται στο ποσό των 
9 ευρώ την ημέρα και με ανώτατο 
όριο τις 23 ημέρες ασφάλισης το 
μήνα.
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει 
τμήμα του μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους.
Διάρκεια επιχορήγησης – Δε-
σμεύσεις: Η ανώτατη διάρκεια 
επιχορήγησης για τις νέες θέσεις 

εργασίας που δημιούργησε η 
επιχείρηση είναι έντεκα (11) μή-
νες και αφορούν το χρονικό δι-
άστημα από 01.01.2015 έως  και 
30.11.2015.
Σε περίπτωση που η νέα θέση ή 
θέσεις εργασίας που δημιούργη-
σε η επιχείρηση είναι μετά την 
1-1-2015, τότε θα λαμβάνει το 
ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί 
από την ημερομηνία πρόσληψης 
του ατόμου ή ατόμων και μέχρι 
την 30-11-2015.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
διατηρήσουν μετά τη λήξη της 
επιχορήγησης τόσο τον αριθμό 
επιχορηγούμενων όσο και των μη 
επιχορηγούμενων θέσεων εργα-
σίας για διάστημα ισόχρονο της 
διάρκειας της επιχορήγησης. 

ΑΞΟΝΑΣ Β) Ενίσχυση Νέων 
Ελεύθερων Επαγγελματιών

Δικαιούχοι: Πρώην εγγεγραμμέ-
νοι άνεργοι που έκαναν έναρξη 
δραστηριότητας κατά το χρο-
νικό διάστημα από 01.01.2014 
έως και 31.08.2015, και εξακο-
λουθούν να τη διατηρούν κατά 
την ημέρα υποβολής της αίτη-
σης υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής: Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
πληρούν συνολικά τις ακόλου-
θες προϋποθέσεις: 
1. Να είχαν την ιδιότητα 
του ανέργου για οσοδήπο-
τε χρονικό διάστημα κατά το 
εξάμηνο που προηγείται της 
έναρξης επιτηδεύματος και ταυ-
τόχρονα να μην ήταν απασχο-
λούμενοι με καθεστώς εξαρτη-
μένης ή μη απασχόλησης κατά 
την ημέρα που προηγήθηκε της 
έναρξης επιτηδεύματος
2. Να διαθέτουν αριθμό 
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
και (οι άντρες υποψήφιοι) να 
έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα 
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις. 
3. Η έναρξη δραστηρι-
ότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει 
να έχει πραγματοποιηθεί 
από 01.01.2014 έως και 
31.08.2015. 
Στο πρόγραμμα εντάσσονται 
ατομικές επιχειρήσεις, καθώς 
και μέλος (με την προϋπόθεση 
ότι μετέχει με ποσοστό τουλά-
χιστον 51% στο εταιρικό κεφά-
λαιο):
-  Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)-  
- Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), 

μόνο για το ομόρρυθμο μέλος 
της 
-  Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύ-
νης (Ε.Π.Ε.) και
-  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής 
Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
Επίσης, έχουν τη δυνατότητα 
να υπαχθούν και Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
(Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011. 
Επισημαίνεται πως το συνολικό 
ποσό των ενισχύσεων ήσσονος 
σημασίας συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης από αυτή τη δρά-
ση δεν υπερβαίνει το ποσό των 
200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ 
για τον τομέα των μεταφορών) 
στην τριετία (τρέχον οικονομι-
κό έτος και τα δύο (2) προηγού-
μενα οικονομικά έτη) πριν από 
την ημερομηνία έγκρισης της 
αίτησης υπαγωγής. 

Ποσό επιχορήγησης: Το ποσό της 
επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύ-
θερο επαγγελματία που υπάγεται 
στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ 
ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, 
σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα 
δικαιολογητικά των επιλέξιμων 
δαπανών (μη συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) 
που έχουν πραγματοποιηθεί από 
την ημερομηνία έναρξης της δρα-
στηριότητας μέχρι και την ημερο-
μηνία διεξαγωγής του επιτόπιου 
ελέγχου. 
Η καταβολή της επιχορήγησης 
θα πραγματοποιείται εφάπαξ, 
σε συνέχεια της εγκριτικής 
απόφασης της Υπηρεσίας κατό-
πιν θετικού επιτοπίου ελέγχου 
και βάσει του διοικητικού ελέγ-
χου.
Δεσμεύσεις: Οι δικαιούχοι δε-
σμεύονται για τη διατήρηση της 
λειτουργίας της επιχείρησης για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
επιπλέον μηνών από την ημερο-
μηνία της εγκριτικής απόφασης.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρό-
γραμμα θα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά στην σχετική πλατφόρ-
μα του ΟΑΕΔ η οποία θα ενεργο-
ποιηθεί για αυτό τον σκοπό εντός 
του πρώτου δεκαπενθημέρου του 
Νοεμβρίου (η ακριβής ημερομηνία 
θα ορίζεται στην τελική πρόσκλη-
ση). Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα 
εξεταστούν κατά προτεραιότη-
τα, βάσει του χρόνου υποβολής 
της αίτησης. Η αξιολόγηση θα 
είναι άμεση και οι σχετικές εγκρί-
σεις θα συνεχιστούν μέχρι εξα-
ντλήσεως του προϋπολογισμού.

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας 
και Στήριξης της Απασχόλησης

Για επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας και πρώην ανέργους 
που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά τα δύο προηγούμενα έτη
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Μετά την ολοκλήρωση της καθορισμένης (βάσει του ισχύοντος θε-
σμικού πλαισίου) διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχε-

δίων που υποβλήθηκαν κατά την 4η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. (LEADER) 
Νομού Δράμας και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που ακολού-
θησαν, ήτοι:
• την υπ’ αριθ. 4/ΠΡΑΚΤ.56/14-7-2015 απόφαση της Επιτροπής 
Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας (που είναι 
το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος) με θέμα 
«Επικύρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο πλαίσιο της 4ης πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος για 
τον Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER)»,
• την υπ’ αριθ. 3/ΠΡΑΚΤ.60/30-9-2015 απόφαση της Επιτροπής 

51 επενδύσεις στο Ν. Δράμας εγκρίθηκαν 
για χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα LEADER
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα 

από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας
Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) LEADER Νομού Δράμας (που είναι 
το αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων του προγράμματος) με θέμα 
«Επικαιροποίηση πίνακα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαί-
σιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τοπικού προγράμ-
ματος Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας», και
• την υπ’ αριθ. 18379/16-10-2015 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έκθεση δειγ-
ματοληπτικού διοικητικού ελέγχου αποτελεσμάτων αξιολόγησης», 
που αφορά στην τήρηση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου 
για την ορθή διαδικασία υλοποίησης της 4ης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος,
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ανά Υπομέτρο και ανά Δράση…
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Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό κόμβο espa.gr 
οι προδημοσιεύσεις 4 προγραμμάτων.
Τα προγράμματα χρηματοδότησης Μμε αφο-
ρούν:  
1. Στην αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών 
υφιστάμενων επιχειρήσεων
2. Στην ενίσχυση τουριστικών Μμε
3. Στη «Νεοφυή επιχειρηματικότητα»
4. Στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχι-
ούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προδημοσιεύσεις των Προγραμμάτων: 

1. Προδημοσίευση του προγράμματος 
«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστά-
μενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» από το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Και-
νοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020
Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ανα-
βάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχει-
ρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντα-
γωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 
(ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα 
ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 
31/12/2013) μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους οκτώ (8) 
στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: 
Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουρ-
γικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλ-
λον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Οι 
επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολο-
γισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 
15.000€ έως 200.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης 
ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προ-
σαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσλη-
ψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίη-
ση επίτευξης αυτού του στόχου. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις δίνονται στο κείμε-
νο της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί παρακά-
τω στα Σχετικά Αρχεία.
Σημειώνονται τα εξής:
• Πρόκειται για προδημοσίευση του προ-
γράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 
των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατη-
ρήσεων.
Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του 
προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους 
τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολο-
γητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευ-
τικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.
espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.
gr.
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με 
τη δημοσίευση της πρόσκλησης  και θα διαρκέσει 
τουλάχιστον 2 μήνες.
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής 
δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμ-
βούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
• Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες 
θεωρούνται επιλέξιμες προς χρηματοδότηση εφόσον 
πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης. 
2.  Προδημοσίευση του προγράμματος
 «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για 
τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική ανα-

βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» από το 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - 
Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020
Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενί-
σχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον 
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών" από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 
- Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα 
ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 
31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον 
Τουρισμό, στρατηγικό τομέα προτεραιότητας του 
ΕΠΑνΕΚ, και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευ-
ταία τριετία τουλάχιστον μία (1) ΕΜΕ μισθωτής ερ-
γασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν 
προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος 
π/υ) από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό 
ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατό-
τητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πι-
στοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 
Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις δίνονται στο κείμε-
νο της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί παρακά-
τω στα Σχετικά Αρχεία.
Σημειώνονται τα εξής:
• Πρόκειται για προδημοσίευση του προ-
γράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 
των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατη-
ρήσεων. 
Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του 
προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους 
τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολο-
γητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευ-
τικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.
espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.
gr
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλά-
χιστον 2 μήνες.
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής 
δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμ-
βούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
• Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες 
προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματο-
δότησης.

3. Προδημοσίευση του προγράμματος
 «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το ΕΠ 
Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινο-
τομία του ΕΣΠΑ 2014-2020
Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Νε-
οφυής Επιχειρηματικότητα" από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 
- Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα 
ενισχύσει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά 
πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν  την 1/1/1991 
στους τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  Αγρο-
διατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές 
Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
Υγεία - Φάρμακα, Υλικά - Κατασκευές. Οι επενδυτι-
κές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορη-
γούμενο π/υ έως 60.000€ και το ποσοστό ενίσχυσης 
ορίζεται στο 100%.
Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, 
τους όρους και προϋποθέσεις δίνονται στο κείμενο 
της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί παρακάτω 

στα Σχετικά Αρχεία.
Σημειώνονται τα εξής:
• Πρόκειται για προδημοσίευση του προ-
γράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 
των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατη-
ρήσεων. 
Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του 
προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους 
τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολο-
γητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευ-
τικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.
espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.
gr
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλά-
χιστον 2 μήνες.
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής 
δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμ-
βούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
• Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες 
προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν 
μετά την η
4.  Προδημοσίευση του προγράμματος 
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» από το ΕΠ Ανταγω-
νιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 
του ΕΣΠΑ 2014-2020
12/10/2015
Εκδόθηκε προδημοσίευση του Προγράμματος "Ενί-
σχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινο-
τομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα 
ενισχύσει πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/1991, για την 
έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής 
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και 
την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα 
έχουν επιχορηγούμενο π/υ από 5.000€ έως 25.000€ 
και το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100%.
Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις δίνονται στο κείμε-
νο της προδημοσίευσης που έχει αναρτηθεί παρακά-
τω στα Σχετικά Αρχεία.
Σημειώνονται τα εξής:
• Πρόκειται για προδημοσίευση του προ-
γράμματος με στόχο την καλύτερη προετοιμασία 
των ενδιαφερόμενων και την ανοικτή διαβούλευση 
προκειμένου να βελτιστοποιηθούν τα χαρακτηριστικά 
των δράσεων από τη συλλογή απόψεων και παρατη-
ρήσεων. 
Όταν πραγματοποιηθεί  η οριστική προκήρυξη του 
προγράμματος, η Πρόσκληση που θα περιέχει τους 
τελικούς όρους και προϋποθέσεις, και τα δικαιολο-
γητικά θα αναρτηθεί με όλα τα απαραίτητα συνοδευ-
τικά αρχεία  στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ www.
espa.gr και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.
gr
Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλά-
χιστον 2 μήνες.
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων ο χρόνος υποβολής 
δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα, ενώ στην πα-
ρούσα φάση δεν υπάρχει λόγος προσφυγής σε συμ-
βούλους ειδικευμένους στην κατάθεση αιτήσεων.
• Τέλος, οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες 
προς χρηματοδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματο-
δότησης.

Ανοίγουν 4 Νέα Προγράμματα 
Χρηματοδότησης Μμε από το ΕΣΠΑ
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας,  στα πλαίσια 
της Συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, η υπογρα-
φή συνεργασίας με το Ελληνο -Σερβικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας. Την συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος του Ελληνο-
Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος. 
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και απεύθυνε επίσης χαιρετι-
σμό, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου 
κ. Bane Prelevic.

Αρωγός στην συνεργασία 
των δύο Επιμελητηρίων
το Προξενείο της Σερβίας

Την υπογραφή της Συμφωνίας  επισφράγισε  ο Πρόξενος της 
Δημοκρατίας της Σερβίας κ. Sinisa Pavic, ο οποίος στον χαιρε-
τισμό του τόνισε τους παραδοσιακούς ιστορικούς φιλικούς δε-
σμούς των δύο χωρών και την βούληση της Σερβίας για αύξηση 
των εμπορικών –επιχειρηματικών συναλλαγών. Όπως επεσήμα-
νε το Προξενείο θα σταθεί αρωγός στην συνεργασία των δύο 
Επιμελητηρίων, που στοχεύουν στην προώθηση της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων και των τοπικών οικονομιών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και χαιρέτισαν, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης, ο αντι-
δήμαρχος προγραμματισμού  του Δήμου Δράμας κ. Δημήτριος 
Καραμπατζάκης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Παρανεστίου κ. Ανα-
νιάδης και ο εκπρόσωπος του Δήμου Δοξάτου κ. Γρηγόριος Βέ-
τος . Συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας.  

Τα οφέλη  της συμφωνίας 

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος, 
ενημέρωσε για τις δυνατότητες συνεργασίας καθώς και τον 
προγραμματισμό των επόμενων κοινών δράσεων με το Επιμε-
λητήριο Δράμας. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας τόνισε 
την προσπάθεια του φορέα για προώθηση της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων με την προώθηση των τοπικών προϊόντων 
ενώ  αναφέρθηκε και στο περιεχόμενο της Συμφωνίας. Στην 
συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των 
συμβούλων του ΔΣ του Επιμελητηρίου Δράμας και της Σερβικής 
αποστολής.       
Η συμφωνία προβλέπει την αναζήτηση εμπορικών συνεργα-
τών, την διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, εμπορικών 
εκθέσεων, σεμιναρίων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, 
την   συμμετοχή σε Επιχειρηματικές Συναντήσεις, την προώ-
θηση τοπικών προϊόντων στη Σερβία,Μεταφραστικές Υπηρεσί-
ες, WEBπροβολή, Προώθηση διαφημιστικού υλικού σε συνερ-
γαζόμενους φορείς σε Ελλάδα και Σερβία, διάθεση χώρων για 
συνεδριάσεις και Β2Β συναντήσεις.
Το αμέσως επόμενο διάστημα το Επιμελητήριο Δράμας κλήθηκε 
να συμμετέχει με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μέλη του, σε 
οικονομικό φόρουμ που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη με την 
συμμετοχή Σέρβων επιχειρηματιών.

Συμφωνία συνεργασίας του Επιμελητηρίου Δράμας 
με το Ελληνο -Σερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Την συμφωνία υπέγραψαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 

και ο Πρόεδρος του Ελληνο-Σερβικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  Κωνσταντίνος Γεωργάκος
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Με ιδιαίτερη επισημότητα και 
επιτυχία ολοκληρώθηκε η 

τελετή βράβευσης νεοφυών επι-
χειρηματιών από τη Διοίκηση 
του Επιμελητηρίου Δράμας κα-
θώς και των Επιμελητηρίων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας στο πλαίσιο του διαγω-
νισμού νέων ιδεών επιχειρημα-
τικότητας και καινοτομίας που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της Δράσης 4.2 Διασυνοριακά 
Βραβεία Επιχειρηματικότητας 
του Στρατηγικού Έργου “Smart 
Specialization”. Το έργο “Smart 
Specialization” συγχρηματοδο-
τείται από το Πρόγραμμα Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-
2013».

Το Επιμελητήριο Δράμας, σε συ-
νεργασία με τα Επιμελητήρια της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας και την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας, διοργάνωσε το 
Διαγωνισμό Νέων Καινοτόμων 
Επιχειρηματικών Ιδεών, απευ-
θυνόμενο προς κάθε νέο επιχει-
ρηματία και ερευνητή (φυσικό 
πρόσωπο ή εταιρεία), με θεμε-
λιώδες κριτήριο την κάλυψη των 
στόχων της Στρατηγικής για 
την Έξυπνη Εξειδίκευση στην 
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακε-
δονίας, όσο και των στόχων της 
οικονομικής ανάπτυξης για την 
Διασυνοριακή Συνεργασία Ελλά-
δας – Βουλγαρίας. 
Στον διαγωνισμό συμμετείχε 

ένας μεγάλος αριθμός νέων επι-
χειρηματικών ιδεών, άνω των 
40 από την Περιφέρεια της Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Η Επιτροπή 
Διενέργειας του Διαγωνισμού,  
επέλεξε τις πέντε (5) καλύτερες 
επιχειρηματικές καινοτόμες προ-
τάσεις, με κριτήρια την έξυπνη 
εξειδίκευση και την καινοτομία, 
οι οποίες και βραβεύτηκαν. Οι 

νέοι που έλαβαν την τιμητική 
διάκριση για τις καινοτόμες και 
πρωτότυπες ιδέες τους είναι οι:

1) Βασίλης Σούλιος & Τά-
νυα Κυριακίδου, Δ. για την επι-
χειρηματική  ιδέα «ATHLETIC 
BARBERS» 
2) Πάμπαλος Παναγιώτης 
&  Χασιλτζόγλου Γεώργιος για 
την επιχειρηματική  ιδέα «HAM 
(Home Automation and More)»  
3) Αμαλία Χατζησταύρου 
για την επιχειρηματική  ιδέα  
«RECO+»
4) Διδάγγελος Βασίλης για 
την επιχειρηματική  ιδέα  «MED 
TRIP»
5) Θεμιστοκλής Τσούφης  
για την επιχειρηματική  ιδέα  
«SMART HOTEL»

Την τελετή βράβευσης χαιρέτησε 
ο κ. Αλέξανδρος Θάνος, Εντε-
ταλμένος Σύμβουλος της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
ο 1ος Αντιπρόεδρος του Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Θεσσαλονίκης κ. Εμμα-
νουήλ Βλαχογιάννης, καθώς και 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
και ο υπεύθυνος Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων κ. Άλκης Παπα-
δημητρίου, ο οποίος είχε και τον 
γενικότερο συντονισμό της εκδή-
λωσης βράβευσης. 
Την εκδήλωση παρακολούθη-
σαν αρκετοί συμμετέχοντες, 
ενώ παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
του Υπουργείου Μακεδονίας και 
Θράκης, όλων των Επιμελητη-
ρίων της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας,  του Επιμελητηρίου 
Δράμας, της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, οι εταίροι 
του έργου και πλήθος φορέων 
και συγγενών και φίλων των 
βραβευθέντων νικητών. Επίσης, 
παρευρέθηκε ο κ. Ιωάννης Βερ-
γίνης, Επίτιμος Πρόξενος του 
Μεγάλου δουκάτου του Λουξεμ-
βούργου, ο οποίος βράβευσε και 

κάποιους από τους νικητές. 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργι-
άδης, στον χαιρετισμό του δή-
λωσε πως «είμαστε υπερήφανοι 
στη Δράμα που έχουμε ένα τόσο 
δυναμικό και καινοτόμο ανθρώ-
πινο παράγοντα ο οποίος μπορεί 
να μεταφέρει την επιχειρημα-
τικότητα της περιοχής μας στη 
σύγχρονη εποχή». Επίσης ο κ. 
Γεωργιάδης προανήγγελλε την 
πιθανότητα  δημιουργία «εκκο-
λαπτηρίου νεοφυών ιδεών» στο 
Επιμελητήριο Δράμας κάτι που 
σημαντικά θα υποστηρίξει πα-
ρόμοιες προσπάθειες να «φύ-
γουν από το χαρτί» και να γίνουν 
πραγματικά επιχειρηματικά σχέ-
δια. Στην απονομή των βραβείων 
συμμετείχαν φίλοι και συγγενείς 
των βραβευθέντων. 

Ολοκληρώθηκε η τελετή βράβευσης νεοφυών επιχειρηματιών 
από τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Δράμας

Βραβεύτηκαν οι πέντε (5) καλύτερες επιχειρηματικές καινοτόμες προτάσεις
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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 & ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  

  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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