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Έχεις ή δεν έχεις ιδέα
Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα

• Υλοποίησε την επιχειρηματική σου ιδέα
• Κτίσε την ομάδα σου ή συμμετείχε σε νεοφυή         

ομάδα
• Πάρε συμβουλές, τεχνογνωσία και δικτυώσου
• Διεκδίκησε  χρηματοδότηση από επενδυτές
• Επωφελήσου από τις ευκαιρίες του προγράμματος

Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με το Innovation Farm και 
το PJ TECH Catalyst Fund σας προσκαλούν στον Stage One Business 
Accelerator (επιταχυντή νεοφυών ομάδων και επιχειρήσεων). Το 
Επιμελητήριο Δράμας προσφέρει υποτροφίες σε ομάδες καλύπτοντας το 
κόστος συμμετοχής.  
Σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και για την αποστολή αιτήσεων μπο-
ρείτε να πληροφορηθείτε στα www.stageone.innovationfarm.eu / 
skalfa@innovationfarm.eu / 6977323638 (Κα Κάλφα)
Η επιτάχυνση  ξεκινάει στις 24 Φεβρουαρίου και οι συναντήσεις θα 
πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο Δράμας 17:30 έως τις 22:30 για 10 εβδομάδες. 

Πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Δράμας 
η ενημερωτική  ημερί-
δα για την αξιοποίηση 

των προγραμμάτων
 του Εθνικού Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας 

και Ανάπτυξης 
Σελ.2

Το Επιμελητήριο 
Δράμας 

σε συνεργασία 
με τον Εμπορικό 
Σύλλογο Δράμας
Υλοποιεί δράση  

με 3 Εξειδικευμένα 
σεμινάρια  για τον 

επιχειρηματικό κόσμο

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε στην  τελευταία διαβούλευση που 
έγινε στην Ξάνθη σχετικά με την διέλευση του αγωγού TAP ο οποίος δι-
έρχεται από τα Τενάγη των Φιλίππων. Παρά τις διαφωνίες μας για την 
συγκεριμένη επιλογή διέλευσης η οποία στηρίζεται και στις θέσεις των 
επιστημονικών φορέων (ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ) η απόφαση της πολιτείας  και 
της κατασκευάστριας εταιρείας είναι ο αγωγός να διέλθει τελικά από την 
στγκεριμένη περιοχή. Για τον λόγο αυτό εκδώσαμε  ως φορέας ψήφισμα 
με συγκεκριμένη αιτιολογία η οποία συμφωνεί με τους υπόλοιπους φο-
ρείς.

Σελ.7

Δημιουργία 
δικτύου

 «μεντόρων»
 για την ενίσχυση 
της «μικρο-επιχει-
ρηματικότητας» 

Σελ.4

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ
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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.
Μιλτιάδης Κιάκος - 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
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Μιλτιάδης Κιάκος
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

Πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 
2014 στο Συνεδριακό 

Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Δράμας η ημερίδα με θέμα της 
δυνατότητες χρηματοδότη-
σης των επιχειρήσεων με την 
αξιοποίηση των προγραμμάτων 
του Εθνικού Ταμείου Επιχει-
ρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ).
Στην ημερίδα συμμετείχε 
μεγάλος αριθμός επιχειρημα-
τιών της περιοχής καθώς και 
εκπρόσωποι των Τραπεζικών 
ιδρυμάτων.  
Επίσημος ομιλητής ήταν ο Πρό-
εδρος και Διευθύνοντας Σύμ-
βουλος του ΕΤΕΑΝ  κ. Γεώργιος 
Γεροντούκος  ο οποίος παρουσί-
ασε τα προγράμματα του Ταμεί-
ου. Ακολούθησαν ερωτήσεις και 
συζήτηση των παρευρισκομένων, 
όπου αναδείχθηκε η αναγκαιότη-
τα αξιοποίησης των προγραμμά-
των με στόχο την βελτίωση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων 
τόσο για τις επενδύσεις όσο 
και για τα αναγκαία κεφάλαια 
κίνησης. Ταυτόχρονα επισημάν-
θηκε η ανάγκη πληροφόρησης σε 
συνδυασμό με την βελτίωση των 
σχέσεων των επιχειρήσεων με τα 
τραπεζικά ιδρύματα. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
επεσήμανε την αναγκαιότητα 

παρέμβασης της πολιτείας προς 
τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να 
υπάρξει ταχύτερη και ουσιαστική 
αξιοποίηση των προγραμμάτων, 
χωρίς στρεβλώσεις και ερμηνείες 
οι οποίες δεν συνάδουν με την 
πολιτική παροχής ρευστότη-
τας προς τις επιχειρήσεις, που 
αγωνίζονται μέσα στο δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον.

Τέλος ενημερώνουμε ότι τα 
προγράμματα του ΕΤΕΑΝ έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.
etean.com  καθώς επίσης και το 
Επιμελητήριο Δράμας είναι έτοι-
μο να δεχθεί τα ερωτήματα των 
επιχειρήσεων. Ενημερώνουμε 
επιπρόσθετα ότι τα προβλήματα 
που προκύπτουν στην κατάθεση 
αιτήσεων προς τα συμβεβλημένα 
τραπεζικά ιδρύματα  και εφόσον 

είναι βάσιμα, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να τα προωθούν  προς 
το ΕΤΕΑΝ, ώστε να διευκολύνετε 
η επίλυση τους, πράγμα για το 
οποίο δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος κ. 
Γεροντούκος.  

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας 
η ενημερωτική  ημερίδα για την αξιοποίηση των προγραμμάτων

 του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
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Την άμεση απόσυρση των 
διατάξεων της φορολο-
γικής νομοθεσίας, που 
επιβαρύνει υπέρμετρα 

τις επιχειρήσεις, την προώθηση 
νέων ρυθμίσεων για τις ληξιπρό-
θεσμες ασφαλιστικές εισφορές 
των επιχειρήσεων, καθώς και την 
άρση των διατάξεων που οδηγούν 
σε απαξίωση τον επιμελητηριακό 
θεσμό ζητεί από την κυβέρνηση η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος.
Τα μέλη της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, σε 
έκτακτη συνάντησή τους μετά 
από πρόσκληση του προέδρου 
της κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου την 
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, 
προέβησαν στην έκδοση τριών ψη-
φισμάτων τα οποία και απέστειλαν 
στους συναρμόδιους υπουργούς. 
Με το πρώτο ψήφισμα, η ΚΕΕ ζητά 
από την κυβέρνηση να προχωρή-
σει άμεσα στη σωστή αναμόρφωση 
του φορολογικού συστήματος 
της χώρας, στην άμεση διαγραφή 
όλων των διατάξεων και ρυθμίσε-
ων, που έχουν σαφώς εισπρακτικό 
χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνο-
νται στη φοροδοτική ικανότητα 
κάθε επιχειρηματικού φορέα, και 
στη θέσπιση ενός νέου δίκαιου, 
απλού και αποτελεσματικού φο-
ρολογικού πλαισίου με κεντρικό 
άξονα την εθνική οικονομική ανά-
πτυξη, την ενίσχυση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας, περιλαμβα-
νομένων και των εξαγωγών, και 
την προώθηση κάθε επενδυτικού 
και αναπτυξιακού μέτρου. 
Με το δεύτερο ψήφισμα, η Κεντρι-
κή Ένωση επαναφέρει την πρό-
τασή της προς την Πολιτεία, μετά 
και την αποδεδειγμένη αποτυχία 
των υφιστάμενων ρυθμίσεων, για 
κεφαλαιοποίηση όλων των οφει-
λών των επιχειρήσεων προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία και τη σταδια-
κή αποπληρωμή τους για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον έξι ετών 
και μετά από περίοδο χάριτος 
ενός έτους, κατά τη διάρκεια του 
οποίου θα καταβάλλονται μόνο οι 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 
Τέλος, με το τρίτο ψήφισμα, η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
καλεί την κυβέρνηση να αποσύ-
ρει τον μνημονιακό νόμο για την 
άρση της υποχρεωτικότητας της 
εγγραφής των επιχειρήσεων στα 
Επιμελητήρια και να καταργήσει 
άμεσα τις διατάξεις των νόμων 
4179/2013 (άρθρο 21) και το 
άρθρο 25 του νόμου «Ενιαία Αρχή 
Συντονισμού Πτήσεων και άλλες 
διατάξεις». Με τις δύο αυτές δια-
τάξεις επιχειρείται η πολυδιάσπα-

ση του επιχειρηματικού κόσμου, 
που οδηγεί στην πλήρη αποδυνά-
μωση του φυσικού τους φορέα, 
που είναι τα εμπορικά, βιομηχανι-
κά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά 
επιμελητήρια, καθώς δίνεται η 
δυνατότητα σε εμπορικές αλλά και 
τεχνικές επιχειρήσεις να εγγρά-
φονται στο Ξενοδοχειακό και στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο αντίστοιχα. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΕ 
κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος «ο επι-
μελητηριακός κόσμος σύσσωμος 
καλεί την κυβέρνηση να κατανοή-
σει ότι, πρώτον, με το νέο φορο-
λογικό καθεστώς δεν πρόκειται σε 
καμιά περίπτωση να επιτευχθεί ο 
στόχος της αύξησης των δημοσιο-
νομικών εσόδων. Ενώ, παράλλη-
λα, οι επιχειρήσεις θα οδηγηθούν 

σε λουκέτο, αφού το ύψος των 
φόρων αλλά κυρίως των εξω-
πραγματικών προστίμων όχι μόνο 
δεν μπορούν να πληρωθούν αλλά 
ούτε καν να προφερθούν από τους 
επιχειρηματίες.
 Δεύτερον, όσον αφορά τις οφει-
λές των επιχειρήσεων στα ασφαλι-
στικά ταμεία, η ισχύουσα ρύθμιση 
δε διευκολύνει αλλά τιμωρεί τις 
επιχειρήσεις. Οι επαπειλούμενες 
κατασχέσεις, εφόσον δε ρυθμιστεί 
η οφειλή εντός δέκα ημερών, και 
η αποστέρηση κάθε ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης σε όσους 
καθυστερούν τις πληρωμές, 
ιδιαίτερα σε αυτή τη δυσμενέστατη 
οικονομική συγκυρία, οδηγούν τις 
επιχειρήσεις και τους επιχειρημα-
τίες σε ολοσχερή καταστροφή και 
εξαθλίωση. 

Τέλος, αδιαπραγμάτευτες θέ-
σεις της ΚΕΕ είναι η διατήρηση 
του καθεστώτος του δημόσιου 
χαρακτήρα των Επιμελητηρίων, 
με παράλληλη επαναφορά της 
υποχρεωτικότητας της εγγραφής 
των επιχειρήσεων ως μέλη τους, 
καθώς και η διατήρηση του υφι-
σταμένου αριθμού των 59 Επιμελη-
τηρίων στη χώρα». 

‘‘Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τρόϊκα καταργούν
 την λογική της φορολογικής συμμόρφωσης και 

της δημιουργίας φορολογικής συνείδησης εφαρμόζοντας 
πολιτικές εξόντωσης και της αντι-ανάπτυξης’’

Ο νόμος για την φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου που τίθεται σε εφαρμογή από φέτος επιβαρύ-
νει όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους και για ακόμη μια φορά οι βασικές αρχές περί δικαίου, 
περί φοροδοτικής ικανότητας, σταθερότητας, απλοποίησης και ανάπτυξης δεν τηρούνται. 
Ειδικότερα τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα φυσικά πρόσωπα βρίσκονται αντιμέτωποι με την χειρό-
τερη στην ιστορία της χώρας φορολογική εξόντωση, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ την λογική της 
εισπρακτικής πολιτικής των τελευταίων ετών. 
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Τρόϊκα στην ουσία καταργούν την λογική της φορολογικής συμ-
μόρφωσης και της δημιουργίας φορολογικής συνείδησης εφαρμόζοντας πολιτικές εξόντωσης και της 
αντι-ανάπτυξης. Είναι πλέον δεδομένο ότι η ύφεση και το αποεπενδυτικό κλίμα θα συντηρηθεί και θα 
αυξηθεί περεταίρω εξαιτίας ακριβώς της συγκεκριμένης φορολογικής πολιτικής.   Μοιραία η ανεργία 
θα αυξηθεί και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται στο λουκέτο. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η λογική των εξωπραγματικών προστίμων σύμφωνα με τον νόμο 4174/13 
για τις καθυστερήσεις καταβολής φόρων των επιχειρήσεων για ΦΠΑ και ΦΜΥ προκαλούν βαρύτατες 
ποινές. Έτσι η αμέλεια καταβολής της υποχρέωσης έστω και για μια ημέρα οδηγεί σε πρόστιμο 1.000 
ευρώ σε εταιρείες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 2.500 σε όσες τηρούν διπλο-
γραφικό,ενώ σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε δεύτερη 
υποτροπή τετραπλασιάζεται.  Ταυτόχρονα επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 8,76% για ληξιπρόθεσμα χρέη 
στο δημόσιο. 
Το Επιμελητήριο Δράμας όπως και άλλα Επιμελητήρια της χώρας είχαν αντιδράσει εντονότατα στις 
λογικές της Τρόικας και του Υπουργείου Οικονομικών καθώς επίσης είχαν επισημάνει ότι το συγκε-
κριμένο εξοντωτικό νομοσχέδιο έπρεπε να μην περάσει από την Βουλή των Ελλήνων, πράγμα που 
τελικά δεν επιτεύχθηκε. 
Όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήρωσαν βαρύ «φόρο αίματος» με 
εκατοντάδες επιχειρήσεις που κλείσανε, χιλιάδες ανέργους από τον ιδιωτικό τομέα. Δυστυχώς με τον 
συγκεκριμένο φορολογικό νόμο  όσες επιχειρήσεις αντέξανε και επιβιώσανε μέσα στην δίνη της κρί-
σης δέχονται πλέον την χαριστική βολή μιας παράλογης υπερφορολόγησης και εξοντωτικής επιβολής 
προστίμων.
Τονίζουμε επιπλέον ότι οι επιχειρήσεις ούτε  μπορούν να πληρώσουν άλλους φόρους, ούτε έχουν 
δυνατότητα καταβολής των εξοντωτικών προστίμων.   

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος ζητά 
από την κυβέρνηση την άμεση  απόσυρση των 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας
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Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει ως εταίρος στην Αστική 
Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) Στοχευμένης  Στήριξης 
της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας με διακριτικό τίτλο «Συν-

εργασία για τη Δράμα» που είναι μια πρωτοβουλία για την υλοποί-
ηση ενός εγκεκριμένου σχεδίου για το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρό-
γραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) στο Δήμο Δράμας. Το 
σχέδιο θα αποτελέσει συμπληρωματική δραστηριότητα στήριξης της 
απασχόλησης και της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμι-
κού της περιοχής σε σχέση με τις ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό 
και τη βιωσιμότητα του τοπικού παραγωγικού συστήματος με βάση 
τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Το πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-
κού» 2007-2013» 

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Επιμελητήριο Δράμας 
συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία ενός δικτύου «μεντόρων» για 

την ενίσχυση της «μικρο-επιχειρηματικότητας». Η δράση αφορά 
στην επιλογή και  παροχή υποστήριξης από 10 μέντορες προς τους 
υποψήφιους επιχειρηματίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα 
σχέδια των τελευταίων για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ως 

διέξοδο στις ανησυχίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Κάθε 
μέντορας θα αναλάβει για ένα χρονικό διάστημα να υποστηρίξει έναν 
υποψήφιο επιχειρηματία με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας του. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στην έδρα του μέντορα ή στην 
έδρα της νεοσύστατης επιχείρησης συζητιούνται προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο ωφελούμενος με στόχο την έγκαιρη επίλυσή τους, 
ενώ ο μέντορας υποδεικνύει τρόπους ανάπτυξης και βέλτιστης λει-
τουργίας της επιχείρησης.

Η παρουσία σας στη δράση κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουμε 
κι εμείς σαν μέλη της κοινωνίας της Δράμας να υποστηρίξουμε τις 

προσπάθειες που γίνονται μέσα από τα προγράμματα της «κοινωνι-
κής οικονομίας» για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας σε μια περι-
οχή που η κοινωνική μάστιγα της ανεργίας έχει φτάσει σε αφάνταστα 
υψυλά επίπεδα. 

Το Επιμελητήριο Δράμας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στη δράση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  

με ηλεκτρονικό μήνυμα pap@dramanet.gr ή τηλεφωνικά επικοινω-
νώντας με τον κύριο Αλκη Παπαδημητρίου στο 25210-55160. 

Στοχεύει στην ανάπτυξη 
μιας ενεργητικής πολιτικής 

υποστήριξης και κοινωνικής 
επανένταξης 85 ανέργων που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
του Νομού Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας είναι 
εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύ-
μπραξη «ΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΜΚΕ» η οποία 
αποτελείται από διάφορους φο-
ρείς με στόχο την υλοποίηση μιας 
δράσης στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ 
(Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες). 
Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 
2014 πραγματοποιήθηκε στο Επι-
μελητήριο Δράμας η προγραμμα-
τισμένη συνάντηση των εταίρων 
για την εξέταση της πορείας 
υλοποίησης του έργου «Με Στόχο 
τη Δουλειά» που σαν κύριο στόχο 
έχει να προετοιμάσει το έδαφος 
για την ανάπτυξη και τη διάδοση 
νέων τρόπων για την εφαρμογή 
πολιτικών στον τομέα της παρο-
χής συμβουλευτικών, υποστη-
ρικτικών υπηρεσιών, αλλά και 
της απασχόλησης, προκειμένου 
να αντιμετωπισθεί κάθε μορφή 
διακρίσεων και ανισοτήτων, που 
βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβα-
ση στην αγορά εργασίας. 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη 
μιας ενεργητικής πολιτικής υπο-
στήριξης και κοινωνικής επανέ-
νταξης 85 ανέργων που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες του Νομού 
Δράμας, η επιτυχία της οποίας 
όμως εξαρτάται από δύο βασικές 
προϋποθέσεις: Την προώθηση 

συνοδευτικών και υποστηρικτι-
κών πολιτικών σε άλλους τομείς, 
όπως στις εργασιακές σχέσεις, 
στη βιομηχανική πολιτική και 
στην πολιτική κοινωνικής πρό-
νοιας και ασφάλισης, αλλά κυρί-

ως στην υποστήριξη μιας “κουλ-
τούρας αλλαγής νοοτροπίας στα 
θέματα απασχόλησης” με απαξί-
ωση των παραδοσιακών στερεο-
τύπων. Η παρέμβαση στοχεύει σε 
συνολικά 85 ωφελούμενους εκ 
των οποίων εκτιμάται πως:

•  61 ωφελούμενοι θα αποκτή-
σουν εργασιακή εμπειρία  
•  12 θα προετοιμαστούν για την 
ένταξη σε προγράμματα επιχο-
ρήγησης, επιδότησης ή άλλο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα

Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ: Πραγματοποιήθηκε 
η Συνάντηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Εργασία – ΑΜΚΕ»στο Επιμελητήριο Δράμας

•  12 ωφελούμενοι θα προετοι-
μαστούν για να συμμετάσχουν 
σε συνεταιριστικές κοινωνικές 
επιχειρήσεις με βάση τις μνείες 
του Ν.4019 για την κοινωνική 
οικονομία

Εταίροι του προγράμματος εί-
ναι: (α) Συντονιστής: Εμπορικός 
Σύλλογος Δράμας, (β) Επιμελη-
τήριο Δράμας, (γ) Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Καβάλας, 
(δ) Σύνδεσμος Νέων Επιχειρημα-
τιών και Επιστημόνων Δράμας, 
(ε) Εκπαιδευτικός Οργανισμός 
Eurotraining, (στ) Αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρεία ΦΟΡ 
ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS) (ι) 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και 
Παιδιού (ΚΜΟΠ) (ζ) Α.Μπουζού-
δης& Σία Ε.Ε.

Ηδη, τα άτομα που θα συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα έχουν 
επιλεγεί κι έχουν λάβει την 
κατάλληλη συμβουλευτική υπο-
στήριξη για να συνεχίσουν με την 
εξειδικευμένη κατάρτιση και μετά 
με την διαδικασία ένταξης στην 
αγορά εργασίας. 

Δημιουργία δικτύου «μεντόρων»
 για την ενίσχυση της «μικρο-επιχειρηματικότητας»
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
συμμετέχει στο πρόγραμμα 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστι-
κής Αναγέννησης» (ΟΣΑΑ) του 
Δήμου Δράμας. Ένα πρόγραμμα 
που σαν στόχο έχει να αναβαθ-
μίσει την πόλη μας και να δη-
μιουργήσει μια ολοκληρωμένη 
σχέση ανάπτυξης μεταξύ του 
Δήμου και διαφόρων φορέων 
της. Το πρόγραμμα χρηματοδο-
τείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο 
του ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη 
2007 – 20013.
Σε συνεργασία με τον Εμπορικό 
Σύλλογο Δράμας  θα υλοποιή-
σουμε μια δράση με τίτλο “Ικα-
νότητες στο Εμπόριο»  που σαν 
κύριο στόχο έχει να ενισχύσει τις 
επιχειρηματικές ικανότητες των 
εμπόρων της περιοχής με την 
ενημέρωση πάνω σε σύγχρονα 
θέματα εμπορικής δράσης όπως 
έχουν αναπτυχθεί με την έντονη 
διεθνοποιημένη δραστηριότητα 
των τελευταίων χρόνων. Η δρά-
ση θα υλοποιηθεί με τρία εξειδι-

κευμένα σεμινάρια αλλά και με 
προσωπική υποστήριξη προς την 
επιχείρησή σας σε ατομική βάση 
σε θέματα επιχορηγήσεων, μάρ-
κετινγκ, σύγχρονες πωλήσεις, 
τις ραγδαίες αλλαγές στο χώρο 
του εμπορίου και πως μπορούμε 
να προλάβουμε τις εξελίξεις, κα-
θώς και άλλα θέματα.

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 
10 Φεβρουαρίου 2014 στην 
εναρκτήρια εκδήλωση της προ-
σπάθειας για την οργάνωση και 
υλοποίηση του προγράμματος. 
Η συνάντηση θα γίνει στο Επι-
μελητήριο Δράμας στην αίθουσα 
του Διοικητικού Συμβουλίου στον 
δεύτερο όροφο στις 19:00. Τα 
τρία εξειδικευμένα σεμινάρια θα 
πραγματοποιηθούν ως εξής:
α) 
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 
Οι Ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο
του Εμπορίου και πως μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες
αλλαγές

Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία 
με τον Εμπορικό Σύλλογο Δράμας
Υλοποιεί δράση με 3 Εξειδικευμένα 

σεμινάρια  για τον επιχειρηματικό κόσμο

β) 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014
Στο κέντρο ο πελάτης: Σύγχρονες 
τακτικές μάρκετινγκ και πωλή-
σεων
γ) 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014
Πράσινο Εμπόριο και πως οι Επι-
χειρήσεις μπορούν αν εξοικονο-
μήσουν ενέργεια.

 Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος

Επιμελητήριο Δράμας
Αντώνης Σκουλίδης

Πρόεδρος
   Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 

Ανικανοποίητες εμφανίζονται 
οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά 

στην ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
Βαρομέτρου του Παρατηρητηρίου 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 
που λειτουργεί με πρωτοβουλία 
του ΣΕΒ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο συνολι-
κός δείκτης ικανοποίησης είναι 40 
με ανώτατο όριο του 100 βαθμούς.
Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί ότι η 
πραγματική εικόνα είναι κατά τι 
καλύτερη καθώς βάσει του ερωτη-
ματολογίου που ετέθη στις επιχει-
ρήσεις οι σχετικές προσδοκίες τους 
δεν συγκέντρωναν πάνω από 80 
βαθμούς ικανοποίησης.
Μεγαλύτερες δυσκολίες  
για τους μικρούς
Τα αποτελέσματα ανά μέγεθος 
επιχείρησης δείχνουν ότι οι πολύ 
μικρές επιχειρήσεις βιώνουν μεγα-
λύτερες δυσκολίες στις συναλλα-
γές τους με το Δημόσιο, κάτι που 
επιβεβαιώνεται κι από τις πολύ 

χαμηλές βαθμολογίες σε όλες τις 
διαστάσεις ποιότητας.
Σχετικά λιγότερο δυσαρεστημένες 
από τη Δημόσια Διοίκηση είναι οι 
επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, οι 
οποίες έχουν υψηλότερες βαθ-
μολογίες και στις 5 διαστάσεις 
ποιότητας. Υπό αυτό το πρίσμα 
συμπεραίνεται πως είτε η Δημόσια 
Διοίκηση είναι προσαρμοσμένη 
στις ανάγκες των επιχειρήσεων 
μεσαίου μεγέθους, είτε οι επιχειρή-
σεις αυτές προσαρμόστηκαν στον 
τρόπο λειτουργίας
Σημαντικό πρόβλημα η αδιαφά-
νεια
Οι περισσότερες επιχειρήσεις 
δήλωσαν δυσαρεστημένες από τη 
διαφάνεια στις δημόσιες υπηρε-
σίες (33 βαθμοί), με τις μικρές 
επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τα 
σημαντικότερα προβλήματα.
Σημειωτέον, ο όρος «διαφάνεια» 
δεν ταυτίζεται απολύτως με τη 
«διαφθορά», δεδομένου ότι οι αδι-
αφανείς διαδικασίες δεν συνεπά-
γονται κατ’ ανάγκην αλλά ευνοούν 

την εμφάνισή της.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 
Βαρομέτρου του Παρατηρητηρίου 
του ΣΕΒ:
Σημαντικά προβλήματα αδιαφά-
νειας αντιμετωπίζει η πλειονότητα 
των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 
μεγέθους ή γεωγραφικής περιοχής 
δραστηριοποίησης. Ωστόσο, εμφα-
νώς σημαντικότερα προβλήματα 
διαφάνειας καταγράφονται στις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Πιο αρνητική άποψη σχετικά με 
τη διαφάνεια καταγράφεται στις 
εταιρείες του κλάδου των Κατα-
σκευών. Η άποψη αυτή είναι πολύ 
πιθανό να οφείλεται στην εμπλοκή 
των εταιρειών του κλάδου σε δια-
δικασίες δημόσιων προμηθειών.
Σε αντίθεση, οι εταιρείες του κλά-
δου των Καυσίμων και της Ενέρ-
γειας και των Ιχθυοκαλλιεργειών 
τοποθετούνται σχετικά υψηλά τόσο 
στην ικανοποίηση από την ποιότη-
τα των δημοσίων υπηρεσιών, όσο 
και στο δείκτη διαφάνειας.
Αγκάθια η γραφειοκρατία και οι 

συχνές αλλαγές στη νομοθεσία
Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η 
γραφειοκρατία είναι το μείζον 
πρόβλημα που βιώνει ο επιχει-
ρηματικός κόσμος της χώρας. Οι 
συμμετέχοντες την αξιολόγησαν 
ως το πιο σημαντικό πρόβλημα για 
την επιχειρηματικότητα και την 
ιεράρχησαν ως πρώτη στη σχετική 
ερώτηση (17.38%).
Ακολουθούν οι συχνές αλλαγές στη 
νομοθεσία (13,60%) και η ελλιπής 
συνεργασία / διαλειτουργικότητα 
μεταξύ φορέων (12,88%), η δια-
φοροποίηση στον τρόπο ερμηνείας 
της νομοθεσίας (11,51%), η αδια-
φάνεια στις συναλλαγές (10,65%), 
η ανεπαρκής κατάρτιση υπαλλή-
λων (10,60%) και οι συχνές αλλα-
γές σε οργάνωση και αρμοδιότητες 
δημόσιων υπηρεσιών (10,04%).
Ως λιγότερο σημαντικά προβλή-
ματα για την επιχειρηματικότη-
τα αξιολογήθηκε η ανεπάρκεια 
υποδομών των δημόσιων φορέων 
(7,88%) και οι ελλείψεις σε προσω-
πικό (6,40%).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Βαρομέτρου του Παρατηρητηρίου 
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ

Ανικανοποίητες οι επιχειρήσεις από την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει η Δημόσια Διοίκηση
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Η ΕΣΕΕ με απόφαση του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου απέ-

στειλε επιστολή στους πολιτικούς 
αρχηγούς, σχετικά με το «εκλέ-
γειν και εκλέγεσθαι» των ελλή-
νων μικρομεσαίων στις επικείμε-
νες Ευρωεκλογές. Ο εμπορικός 
κόσμος ζητά από τα πολιτικά κόμ-
ματα να συμπεριλάβουν εκπρό-
σωπους της αγοράς στους συν-
δυασμούς τους, ενώ ενημερώνει 
ότι σε αντίθετη περίπτωση η αντί-
δραση των μικρομεσαίων θα είναι 
η διεκδίκηση του δικαιώματος της 
ευρωπαϊκής τους εκπροσώπησης, 
διαμέσου των προβλεπόμενων 
ευρωπαϊκών διαδικασιών. Εντός 
30 ημερών και μετά από συνεννό-
ηση με Ομοσπονδίες, Εμπορικούς 
Συλλόγους ανά την Ελλάδα, με 
άλλες oργανώσεις εκπροσώπη-
σης μικρομεσαίων επαγγελματι-
ών και εκτιμώντας τις θέσεις των 
59 προέδρων της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδος, θα 
ληφθεί η οριστική απόφαση για 
την αναγκαιότητα δημιουργίας 
«πολιτικής οργάνωσης μικρομε-
σαίων», όπως προβλέπει η κοινο-
τική και εθνική νομοθεσία για τις 
ευρωεκλογές, με αποκλειστικό 
σκοπό την εκλογή εκπροσώπου 
της ελληνικής μικρομεσαίας επι-
χειρηματικότητας στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Αναλυτικά το κείμενο 
της επιστολής της ΕΣΕΕ είναι το 
ακόλουθο:
 
Αγαπητέ πρόεδρε,
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι 
ερχόμενες εκλογές για το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο είναι από τις 
πλέον κρίσιμες στην ιστορία του 
πολιτικού και οικονομικού εγχει-
ρήματος της ευρωπαϊκής ενοποί-
ησης. Η Ευρώπη ευρισκομένη στη 
δίνη μιας πρωτοφανούς οικονο-
μικής κρίσης προσπαθεί να δώ-
σει τις προσήκουσες απαντήσεις 
έχοντας πάντοτε να αντιμετωπίσει 
μια σειρά από προκλήσεις που 
απειλούν την πολιτική σταθερό-
τητα και την οικονομική συνοχή 
της.
 

Η πατρίδα μας ήταν και εξακο-
λουθεί να είναι στο επίκεντρο 
της κρισιακής συνθήκης δίνοντας 
σκληρή μάχη και κάνοντας τερά-
στιες θυσίες για να υπερβεί μια 
κατάσταση που απειλεί την ίδια 
την ύπαρξή της. Οι μικρομεσαίοι 
της ελληνικής αγοράς είμαστε τις 
περισσότερες των περιπτώσεων 
στην πρώτη γραμμή των εν λόγω 
προσπαθειών έχοντας πληρώσει 
ένα βαρύ και δυσανάλογο τίμημα 
λόγω της ύφεσης που εξακολου-
θεί να επικρατεί στην ελληνική 
αγορά.

 Οι Ευρωεκλογές σε αντίθεση με 
τις εθνικές και αυτοδιοικητικές 
εκλογές, όπου ο κάθε πολίτης 
μπορεί να εκτεθεί και να ψηφιστεί, 
δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα 
και οι Ευρωβουλευτές εκλέγονται 
με λίστα προτίμησης, που ουσι-
αστικά είναι μια αυστηρή επιλο-
γή του κάθε πολιτικού αρχηγού. 
Επειδή, μάλιστα, δεν συνηθίζεται 
να προτιμούνται εκπρόσωποι των 
μικρομεσαίων, η ΕΣΕΕ ως επίση-
μος κοινωνικός εταίρος και ως 
παραγωγικός φορέας των μικρο-
μεσαίων του ελληνικού εμπορίου, 
σας ζητά με έμφαση, τη συμπερί-
ληψη σε μάχιμη και πιθανή εκλό-

γιμη θέση στο συνδυασμό που θα 
καταρτίσετε για τις επερχόμενες 
Ευρωεκλογές, προσώπων από 
τον επιχειρηματικό κόσμο, που να 
ενστερνίζονται την αναγκαιότητα 
ύπαρξης της μικρομεσαίας επιχει-
ρηματικότητας.
 
Σε περίπτωση που για άλλη μία 
φορά, μας προτείνετε μία «τιμητι-
κή» θέση, προτιμώντας σε καλύ-
τερη σειρά προτεραιότητας γνω-
στά ονόματα καταξιωμένων συ-
μπατριωτών μας, τότε οι άνθρω-
ποι της αγοράς, θα τολμήσουμε 

να επιλέξουμε υποψήφιους, που 
θα στηρίξουμε από κοινού με 
όλους τους επαγγελματικούς φο-
ρείς. Με δεδομένο μάλιστα το μέ-
τρο του 4,8%, ίσως μπορέσουμε 
με αρκετές πιθανότητες ως «πο-
λιτική οργάνωση μικρομεσαίων», 
να εκλέξουμε, τουλάχιστον έναν 
άξιο και ικανό εκπρόσωπό μας 
στην Ευρώπη. 

Θεωρούμε ότι για πρώτη φορά 
μια τέτοια δημοκρατική ενέργεια, 
σε κάθε εκδοχή της, θα ταράξει 
τα λιμνάζοντα ύδατα, ενώ θα έχει 
ως αποτέλεσμα να ενισχύσει την 
εκπροσώπηση των απόψεων και 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ΕΣΕΕ με επιστολή της στους πολιτικούς αρχηγούς ζητά 
να συμπεριλάβουν εκπρόσωπους της αγοράς στους συνδυασμούς τους

Σε αντίθετη περίπτωση η αντίδραση των μικρομεσαίων θα είναι η διεκδίκηση του δικαιώματος 

της ευρωπαϊκής τους εκπροσώπησης, διαμέσου των προβλεπόμενων ευρωπαϊκών διαδικασιών

των θέσεων της δυσαρεστημένης 
ελληνικής μεσαίας τάξης και επι-
χειρηματικότητας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση, 
πιστεύουμε ακράδαντα ότι η συ-
μπερίληψη μικρομεσαίων επιχει-
ρηματιών στους συνδυασμούς για 
τις Ευρωεκλογές θα εμπλουτίσει 
τις προγραμματικές σας αιχμές, 
θα ενσωματώσει με καλύτερο 
τρόπο την οπτική της ελληνικής 
αγοράς και θα αναδείξει σε συμ-
βολικό επίπεδο, την πολιτική σας 
βούλησή για έξοδο της ελληνικής 
κοινωνίας από την κρίση. 

Ευελπιστούμε ότι θα αφουγκρα-
στείτε το αίτημα μας και δεν θα 
μας οδηγήσετε να αναζητήσουμε 
εναλλακτική μορφή εκπροσώ-
πησης, ενώ διευκρινίζουμε ότι 
για λόγους ηθικής τάξης, όσοι 
προτείνουν, δεν προτείνονται. 
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτή 
τη φορά το «εκλέγειν και εκλέγε-
σθαι» των Ελλήνων μικρομεσαίων 
στις ευρωεκλογές του Μαΐου θα 
έχει νόημα και αποτέλεσμα και 
σας παρακαλούμε θερμά εντός 30 
ημερών να έχουμε την οριστική 
απόφαση και απάντησή σας στην 
επιστολή μας.
 



7

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε 
στην  τελευταία διαβούλευση που έγι-
νε στην Ξάνθη σχετικά με την διέλευ-
ση του αγωγού TAP ο οποίος διέρχεται 
από τα Τενάγη των Φιλίππων. Παρά 
τις διαφωνίες μας για την συγκεριμένη 
επιλογή διέλευσης η οποία στηρίζεται 
και στις θέσεις των επιστημονικών φο-
ρέων (ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ) η απόφαση της 
πολιτείας  και της κατασκευάστριας 
εταιρείας είναι ο αγωγός να διέλθει τε-
λικά από την στγκεριμένη περιοχή. Για 
τον λόγο αυτό εκδώσαμε  ως φορέας 
ψήφισμα με συγκεκριμένη αιτιολογία 
η οποία συμφωνεί με τους υπόλοιπους 
φορείς και έχει ως εξής :

Το Επιμελητήριο Δράμας μετά από έκτα-
κτο Διοικητικό Συμβούλιο την 3η Φε-
βρουαρίου 2014 αποφάσισε ομόφωνα 
την έκδοση ψηφίσματος ενάντια στην 
διέλευση του αγωγού ΤΑΡ από τα Τενά-
γη των Φιλίππων συντασσόμενο με τους 
φορείς της περιοχής. 
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Επιμελητήριο Δράμας κατά την δι-
άρκεια της διαβούλευσης, κατέθεσε την 
διαφωνία του για την επιλογή της πολι-
τείας και της κατασκευάστριας εταιρείας 
σχετικά με την διέλευση του αγωγού TAP 
από τα Τενάγη των Φιλίππων. Σύμφωνα 
με τα επιστημονικά, κοινωνικά και οικο-
νομικά δεδομένα προκαλούνται σοβαρό-
τατες επιπτώσεις στην ΠΕ Δράμας αλλά 
και στην ευρύτερη περιοχή. 

Αιτιολογούμε την διαφωνία μας διότι:  
1. Ο αγωγός κατά 80% περνάει από 
αγροτικές εκτάσεις. Ο περεταίρω περιο-
ρισμός της καλλιεργήσιμης γης θα δημι-
ουργήσει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα 
στην αγροτική οικονομία όλης της περι-
οχής.  
2. Τα τενάγη των Φιλίππων χαρακτηρί-
ζονται ως γεωργική γη υψηλής παραγω-
γικότητας σύμφωνα με την υπουργική 
εγκύκλιο αριθ. 153929/09 Ιουνίου 1983. 
Η πεδιάδα των Φιλίππων ως συνέχεια 
της πεδιάδας της Δράμας είναι η πιο εύ-
φορη πεδιάδα της Ελλάδας και από τις 
πλέον εύφορες της Ευρώπης.
Η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότη-
τας προστατεύεται από το Σύνταγμα και 

τους Ελληνικούς νόμους, η δε διατήρηση 
και ορθή διαχείρισή της είναι ουσιώδης 
όρος της βιώσιμης ανάπτυξης, διότι απο-
τελεί την αναντικατάστατη βάση του αν-
θρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. 
Υπό τη έννοια αυτή, η Agenta 21 επιβάλ-
λει την καταγραφή και συστηματική δια-
χείρισή της, απαγορεύει την υποβάθμισή 
της και συνιστά την ανάκτησή της σε πε-
ρίπτωση απώλειας μέρους αυτής από ιδι-
ωτικές ή κρατικές παρεμβάσεις. 
3. Το κοίτασμα τύρφης των Φιλίππων εί-
ναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και δεν εί-
ναι δυνατόν να διασχίζεται από κανέναν 
ενεργειακό αγωγό, πολύ περισσότερο ξέ-
νων συμφερόντων.
4. Η συμφωνία για τον TAP δεν διασφα-
λίζει ποσότητες φυσικού αερίου σε χαμη-
λές τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές, 
τους αγρότες και την βιομηχανίας μας, 
ενώ ταυτόχρονα δεν επιβεβαιώνονται τα 
γεωπολιτικά οφέλη για τη χώρα μας. 
5. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης μεγάλου 
ατυχήματος στον αγωγό από πυρκαγιά, 
λόγω της αυτανάφλεξης της τύρφης, 
φαινόμενο πολύ συχνό στην τύρφη των 
Φιλίππων, σπάνιο στην τύρφη άλλων 
χωρών της Ευρωασίας και Αμερικής. Τις 
συνέπειες ενός τέτοιου ενδεχομένου, σε 
έναν αγωγό διαμέτρου 1,2 μ που μετα-
φέρει αέριο υπό πίεση 95 ατμοσφαιρών 
δε θέλουμε ούτε καν να τις σκεφτόμαστε, 
τόσο οι αγρότες όσο και οι κάτοικοι των 
οικισμών που βρίσκονται στα τενάγη.
6. Ο αγωγός TAP δεν παρέχει κανένα οι-
κονομικό όφελος για τους αγρότες και γε-
νικά τους κατοίκους της περιοχής.
7. Δημιουργείται προηγούμενο περεταίρω 
υποβάθμισης της περιοχής με τη διέλευση 
και άλλων αγωγών ή την κατασκευή άλ-
λων «αναπτυξιακών» έργων.
8. Δυσχεραίνεται η προώθηση του φακέ-
λου για την αναγνώριση του χώρου των 
Φιλίππων ως μνημείου παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς της UNESCO που εί-
ναι Εθνική προτεραιότητα του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και περιλαμβάνει το σύνο-
λο των τεναγών ως ενιαίο μνημείο φύσης 
και πολιτισμού (αρχαιολογικός χώρος, 
βαπτιστήριο Λυδίας, βραχογραφίες, τε-
νάγη, Παγγαίο Όρος, Ιαματικές πηγές, 
λασπόλουτρα).

9. Το φαινόμενο της συνίζησης (βιολο-
γική οξείδωση και συστολή λόγω ξή-
ρανσης που οδηγεί σε συρρίκνωση του 
στρώματος της τύρφης και καθίζηση) 
έχει ως αποτέλεσμα την υποχώρηση 
της επιφάνειας κατά 6 έως 12 εκατοστά 
κάθε χρόνο. Ο θαμμένος αγωγός σε λίγα 
χρόνια θα βγει στην επιφάνεια δημιουρ-
γώντας τεράστια προβλήματα στις καλ-
λιέργειες των αγροτών και στην ασφά-
λεια της περιοχής. 
10. Η διέλευση του αγωγού από τα τενά-
γη, όπως και κάθε άλλη παρόμοια δρα-
στηριότητα, θα καταστρέψει τη μηχανι-
κή δομή του εδάφους και θα ακυρώσει 
σε μεγάλο βαθμό το μοναδικό φαινόμενο 
στον κόσμο σε θέματα άρδευσης, αυτό 
της υπάρδευσης, που αποτελεί και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής. 
11. Τα έντονα πλημμυρικά φαινόμε-
να που παρατηρούνται αρκετούς μήνες 
κάθε χρόνο, θα δημιουργήσουν σοβαρά 
προβλήματα στην επίβλεψη, συντήρηση 
και επιθεώρηση του αγωγού, και κατά 
συνέπεια στην ασφάλεια των κατοίκων.
Ομόφωνα λέμε 
Όχι στη διέλευση του αγωγού TAP από 
τα Τενάγη των Φιλίππων.
Όχι στη διέλευση του αγωγού από τον 
κάμπο της Νέας Καρβάλης
Όχι στο σταθμό συμπίεσης κοντά στην 
πόλη των Σερρών, ανάμεσα σε ένα πυ-
κνό δίκτυο οικισμών. 
Όχι στο πέρασμα του αγωγού από καλ-
λιεργήσιμες εκτάσεις υψηλής παραγω-
γικότητας.
Τα χωράφια είναι για να παράγουν τρο-
φή…..όχι για να φιλοξενούν αγωγούς
Όχι στη μετατροπή των τεναγών των Φι-
λίππων σε πεδίο διέλευσης ενεργειακών 
αγωγών. 

Προτείνουμε την διέλευση του αγωγού 
σύμφωνα με τις εναλλακτικές προτά-
σεις και μελέτες των επιστημονικών 
φορέων ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ. 

Αποφασίζουμε όλοι να συμμετέχουμε 
στο  Συλλαλητήριο για τον TAP την Κυ-
ριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 στις 12:00 
το μεσημέρι μπροστά από το Θέατρο 
των Φιλίππων στις Κρηνίδες.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ
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Την Τετάρτη 19 Φεβρου-
αρίου 2014 και από τις 
09.00 – 16:00 πραγματο-
ποιείται στο Επιμελητήριο 
Δράμας το 4ο Εργαστήριο 
Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας της Μο.Κ.Ε. 
του Δ.Π.Θ.
Σκέφτεστε να επιχειρή-
σετε; Θέλετε να μάθετε 
τρόπους συνεργασίας για 
την ανάπτυξη νέων ιδεών 
και την δημιουργία και-
νοτόμων προϊόντων; Αν 
θέλετε να γνωρίσετε τι 
σημαίνει καινοτομία, και 
να μάθετε από εμπειρίες 
άλλων νέων επιχειρημα-
τιών, έχετε την ευκαιρία 
να συμμετέχετε στο ερ-
γαστήριο δημιουργικότη-
τας και καινοτομίας που 
διοργανώνει η Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας του Δ.Π.Θ. 
σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο Δράμας και 
το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας της 
Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

 
Εγγραφείτε 

σήμερα

Η συμμετοχή είναι 
ΔΩΡΕΑΝ. Οι θέσεις είναι 

περιορισμένες και θα
 τηρηθεί προτεραιότητα.

4o Εργαστήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο Δράμας 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
4ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ‘Ελευθερώστε τη δηµιουργικότητα σας – Καινοτοµήστε!’ 

Τοποθεσία: Επιµελητήριο Δράµας, Λεωφόρος Λαµπριανίδη 40, 2ος όροφος, Δράµα 
 

Ηµεροµηνία: Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 

Ώρα: 09.00 – 16:00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

09.00 – 09.15 
 

Καλωσόρισµα 
Σ. Γεωργιάδης, Πρόεδρος Επιµελητηρίου Δράµας 
Π. Μπότσαρης, Αν. Πρύτανης, Υπεύθυνος Μονάδας Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας Δ.Π.Θ. 

09.15 – 09.30 

 

 

Εισαγωγή σε θέµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης. Δ. Τσιτσής, Προϊστάµενος 
υπηρεσιών Δοµής Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας Δ.Π.Θ.  
¥ Ατοµικές δεξιότητες 
¥ Ανάπτυξη Συνεργασιών 
¥ Δικτύωση 

09.30 – 09.50 Επιχειρηµατικές ιδέες και τόλµη, Σ. Αµοιράς, PBS 

09.50 – 10.15 

 

Ανάπτυξη Επιχειρηµατικής Ιδέας. Π. Γκιούρκα, Innovation Strategist, 
Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Δ.Π.Θ. 
¥ Τι σηµαίνει καινοτοµία? 
¥ Γιατί να επιχειρήσετε? 
¥ Που αναζητούµε επιχειρηµατικές ευκαιρίες? 
¥ Πως να καινοτοµήσετε? 
¥ Το επιχειρηµατικό σχέδιο – πως το αναπτύσσω? 

10.15 – 10.45 Αναπτύξτε τη δική σας επιχειρηµατική ιδέα. Π. Γκιούρκα, Innovation 
Strategist, Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Δ.Π.Θ. 
¥ Δηµιουργία οµάδων µε το µοντέλο του PM 
¥ Εισαγωγή στο εργαλείο ανάπτυξης επιχειρηµατικής ιδέας 
¥ Ανάπτυξη επιχειρηµατικών ιδεών (οµαδική εργασία µε βιωµατικές 

µεθόδους – Μέρος Α) 
10.45 – 11.00 Διάλλειµα  

11.00 – 13.30 Ανάπτυξη Επιχειρηµατικής Ιδέας – συνέχεια (Οµαδική Εργασία – Μέρος Β) 
 
*Στις οµάδες θα παρέχεται coaching κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 
επιχειρηµατικών τους ιδεών 

13.30 – 14.00 Τεχνικές παρουσίασης επιχειρηµατικών ιδεών σε πάνελ επενδυτών 
(Pitching techniques).  Π. Γκιούρκα, Innovation Strategist, Μονάδα 
Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας Δ.Π.Θ. 
¥ Τεχνικές παρουσίασης ιδεών για αναζήτηση χρηµατοδότησης 
¥ Κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηµατικών ιδεών 
¥ Προετοιµασία για την παρουσίαση των επιχειρηµατικών ιδεών  

14.00 – 15.00 Διαγωνισµός Παρουσιάσεων Επιχειρηµατικών ιδεών 
¥ Οµαδικές Παρουσιάσεις ιδεών (5 λεπτών) 
¥ Ψηφοφορία 
¥ Βράβευση 

15.00 – 16.00 Stage One. Α. Σπυρίδης, Director, Innovation Farm 
¥ Το πρόγραµµα επιχειρηµατικής επιτάχυνσης Stage1 στη Δράµα 
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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 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  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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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  ΑΠ ΛΑ  

  Π ανε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

 Εξυ π η ρέ τ ησ η  πε λ α τών  χο νδ ρ ικ ής  

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

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 


