
 

 

 
  



 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ – ΠΡΟΛΟΓΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ  
 

Ο απνινγηζκφο έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο γηα ηελ πεξίνδν 2012-2017, εκπεξηέρεη ηηο 

θπξηφηεξεο ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη κεγάιεο ζηηγκέο  ηεο Γηνίθεζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ άκεζα ή 

έκκεζα ηηο επηρεηξήζεηο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, απφ ην 2012 έσο ην 2017, είρε λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ εθηάιηε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. ε ζπλζήθεο ηνπ απφιπηνπ  & αζθπθηηθνχ ειέγρνπ ηεο 

επηηξνπίαο ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, φπσο απηή δξνκνινγήζεθε απφ ηελ ςήθηζε ηνπ πξψηνπ 

κλεκνλίνπ, ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε θαζεκεξηλφ αγψλα γηα ηελ αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνιιέο θνξέο κέζα απφ δπζθνιίεο & απνγνεηεχζεηο, θαηάθεξε λα πεηχρεη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ.  

 

Ζ επηβνιή δπζβάζηαθησλ κέηξσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο, 

απνηέιεζαλ δηθαίσο ζεκεία έληνλσλ αληηδξάζεσλ. Όκσο ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζηάζεθε  κε ηελ 

δηνίθεζε, ηηο ππεξεζίεο  θαη ηνπο εηδηθνχο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, δίπια ζηα κέιε ηνπ, πνπ 

δήηεζαλ  ππνζηήξημε ζε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ, ελψ αλαβάζκηζε ηηο πηζηνπνηεκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ, αμηνπνηψληαο ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία.  

 

ηήξημε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηα δξακηλά πξντφληα, κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη 

εθδειψζεηο, ελψ εθάξκνζε ηελ b2b ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ζε εηδηθά ζέκαηα αγνξψλ εμσηεξηθνχ 

θαη ησλ εμαγσγψλ γεληθφηεξα.    

  

Πέξα φκσο απφ  απηήλ ηελ ζθιεξή θαζεκεξηλφηεηα ηεο πνιηηηθήο ησλ κλεκνλίσλ, ε δηνίθεζε, κε 

φξακα θαη αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ, πξνρψξεζε ζηελ αλάδεημε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο δηέμνδν ζηελ θξίζε.  Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο  απνηειεί πξφηππν γηα 

Δπηκειεηήξην πεξηθέξεηαο ζε θαηλνηφκεο δξάζεηο, αθνχ πινπνίεζε κηα ζεηξά απφ επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα, ελψ ζπλερίδεη ήδε λα απνιακβάλεη ηηο εγθξίζεηο επηπιένλ λέσλ ζεκαληηθψλ 

πξνγξακκάησλ,  πνπ ζα πινπνηήζεη εληφο ηνπ 2018.  Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζε επίπεδν Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κεηαθξάδεηαη απφ ηηο πξνζθιήζεηο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ηνπο επξσπαίνπο 

εηαίξνπο. Όκσο ε αλαγλψξηζε ηνπ ζε επίπεδν ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ θαη ζε επίπεδν ρψξαο, ήξζε 

κέζα απφ ηνλ ζεκαληηθφ  ξφιν  ηνπ ζπκβνχινπ ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ φηαλ ρξεηάζζεθαλ 

ππνζηήξημε, αιιά θαη ηεο Πνιηηείαο πνπ ην πξνζθαιεί λα δηαβνπιεπζεί, λα γλσκνδνηήζεη ή λα 

θαηαζέζεη πξνηάζεηο.     

 

Ζ πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο Δπξσπατθέο δνκέο πνπ ην πξνζθαινχλ λα θαηαζέζεη 

ηελ εκπεηξία ηνπ, ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηνπ, 

αλαγλσξίδνληαο ην σο ζχγρξνλν Δπξσπατθφ Δπηκειεηήξην, πνπ μεθεχγεη απφ ην ζχλεζεο ειιεληθφ 

πιαίζην θαη παξά ηα αλαζηαιηηθά εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ λνκνζεζία θαη κεηψλνπλ ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηελ απηνηέιεηα ηνπ.   

 

ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έξγνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, δελ κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ φια φζα 

πινπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2012-2017, αιιά έγηλε κηα επηινγή ησλ παξεκβάζεσλ, ησλ ελεξγεηψλ, ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ κεγάισλ γεγνλφησλ. ίγνπξα ζα κπνξνχζαλ λα είραλ γίλεη   θαη άιια πξάγκαηα  ππφ 

άιιεο ζπλζήθεο θαλνληθφηεηαο ηεο ρψξαο. Αθξάδαληα φκσο πηζηεχσ σο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Γξάκαο, φηη κπνξνχκε λα πεηχρνπκε, φινη φζνη πηζηεχνπκε ζηελ θαηλνηνκία, αθφκε πεξηζζφηεξα ηελ 

επφκελε πεξίνδν 2018-2021.  

 

Όζνη επηιέμακε λα πξνζθέξνπκε κέζα απφ ηνλ Δπηκειεηεξηαθφ ζεζκφ αμηνπνηψληαο ηελ ζέιεζε καο, 

ηηο δπλάκεηο καο & ηηο δπλαηφηεηεο καο ηελ δχζθνιε απηή πεξίνδν, είκαη ζίγνπξνο φηη ζα πεηχρνπκε 

ηνλ ζηφρν καο.   Με ηελ λέα δηνίθεζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηηο επεξρφκελεο εθινγέο ηνπ 2017, ζα 

ζπλερίζνπκε κε φξακα, ζρέδην θαη δχλακε ην έξγν καο θαη πάληα κε αγάπε γηα ηνλ ηφπν καο, ηελ 

κηθξνκεζαία επηρείξεζε, ηνλ επηρεηξεκαηία, ηνλ έκπνξν, ηνλ βηνηέρλε ηνλ επαγγεικαηία.  

 

ηέθαλνο Γεσξγηάδεο 

                                                                                                                                   Πξφεδξνο   
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7) ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΓΡΑΜΑ 2017 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1 

Γεωξγηάδεο 

ηέθαλνο Πξόεδξνο 

2 

Γθαγθάλεο 
Υξήζηνο Α΄ Αληηπξόεδξνο 

3 

Σνκπνπιίδεο 

Δπζηάζηνο 

Β΄ Αληηπξόεδξνο & Δμαγωγηθό – 

Πξόεδξνο 

4 

Κακπνπξίδεο 
Γαβξηήι Οηθνλ.Δπόπηεο 

5  Πνηκελίδεο Εήζεο Γ. Γξακκαηέαο 

6 

Αξγπξίνπ 
Γξεγόξηνο Μέινο 

7 Βέηνο Γξεγόξηνο Μέινο  από 08/2015 

8 Βξαδέιε Μαξία Μέινο 

9 

Γξνπγνύηεο 

Μηραήι Μέινο 

10 

Δικαηδόγινπ 
Ιωάλλεο Μεηαπνίεζεο - Πξόεδξνο 

11 

Δπζπκηάδεο 

Κνζκάο Τπεξεζηώλ - Πξόεδξνο 

12 

Εακαλνπνύινπ 
Υξπζνύια Μέινο 

13 

Κεζθίλνγινπ 

Ιωάλλεο Μέινο από 01/2015 

14 

Μνπξαηίδεο 

ηέθαλνο Μέινο από 03/2014 

15 

Μνπξκνύξεο 
Όζωλ Μέινο 

16 

Ναδάξνγινπ 

Λάκπξνο Μέινο από 01/2015 

17 

Πνιπηάξρεο 
Βαζίιεηνο Μέινο 

18 

Ρεπάθεο 

Αζαλάζηνο Μέινο 

19 

αββαίδεο 
Μηράιεο Μέινο 

20 ηάϊθνο Αληώληνο Μέινο 

21 

Υαηδεζαξόγινπ 

Γεώξγηνο Μέινο 

Γηεηέιεζαλ επίζεο κέιε νη : Πνπηνχξεο Παληειήο κέινο έσο 12/2014, 

θνξδάο Ησάλλεο έσο 12/2014, Κηάθνο Μηιηηάδεο έσο 02/2014 

Βιαρφπνπινο Μελάο έσο 07/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΓΓΡΑΦΔ 

ΣΜΖΜΑΣΑ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ 1 1 1 1  1  0  

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 116 123 109 86  93  32  

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 81 50 63  40 34  21  

ΤΠΖΡΔΗΔ 141 128 120  111 105  56  

              

ΤΝΟΛΟ 339 302 293 238  233  109  

 

ΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΣΜΖΜΑΣΑ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ΔΞΑΓΧΓΗΚΟ 4 4 1 5  3  0  

ΔΜΠΟΡΗΚΟ 215 142 148  132 107  39  

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 176 77 94  90 60  19  

ΤΠΖΡΔΗΔ 184 104 163  145 109  51  

              

ΤΝΟΛΟ 579 327 406 372  279  109  

 

 

 
 

ΓΗΑΦΟΡΑ  

ΔΓΓΡΑΦΩΝ –

ΓΗΑΓΡΑΦΩΝ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

χλνιν  

Σκεκάησλ 
-240 -25 -103 -34  -46  0  

τοιτεία Γενικού Δμπορικού Μητρώοσ  (Γ.Δ.Μη.)   

Τπηρεσία Μίας τάσης (Τ.Μ..)   
  



 

 

 
 

(ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξεο ζπκκεηνρέο θαη ζπλεξγαζίεο)  

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε ηνλ Πξφεδξν θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο ηνπ: 

 Χο Δθπξφζσπνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ ζην ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ & ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ΓΛΚ) (2010-ζήκεξα) 

 

 Χο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΓΔΜ-Ο Α.Μ.Θ. (Γηαρεηξηζηηθή Έξγσλ 

ηήξημεο ΜΜΔ Οηθνλνκηθή – πκβνπιεπηηθή) ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ κέινπο ηεο 

ΔΦΔΠΑΔ. Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο είλαη εηαίξνο. (2011-ζήκεξα) 

 

 Χο κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Έξεπλαο & Καηλνηνκίαο ηεο Πεξηθέξεηαο    ΑΜ-Θ, κε 

ζπκκεηνρή ζην JRC θαη ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε. (2012-ζήκεξα) 

 

 Χο εηαίξνο ηεο Μνλάδαο Καηλνηνκίαο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

(2011-ζήκεξα) 

 

 Με ηελ Αληηπξνεδξία ζηελ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο ηνπ Leader (Τπ. Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο) ζηελ Αλαπηπμηαθή Γξάκαο (ΠΔ Γξάκαο) θαη σο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηεο. (2009-ζήκεξα) 

 

 Χο εθπξφζσπνο ησλ Δπηκειεηεξίσλ Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ηαθηηθφ κέινο 

ζηελ επηηξνπή ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ. (2012-ζήκεξα) 

 

 Χο εθπξφζσπνο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ ζηελ νκάδα εξγαζίαο 

γηα ηνλ Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ 

Βηνκεραλίαο& Σνπξηζκνχ. (2014-ζήκεξα) 

 

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ Διιελν-Ρσζηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ ΠΔ Γξάκαο. (2011-

ζήκεξα) 

 

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ Διιελν-εξβηθνχ Δπηκειεηεξίνπ ζηελ ΠΔ Γξάκαο (απφ ην 

2014-ζήκεξα) 

 

 Χο κέινο ηνπ Διιελν-Ηζξαειηλνχ Δπηκειεηεξίνπ. (απφ ην 2012-ζήκεξα)  

 

 Με ηελ αληηπξνεδξία ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ 

πλνξηαθψλ Πεξηνρψλ (ΔΠ-AEBR). (απφ ην 2011-ζήκεξα) 

 

 Με ηελ Πξνεδξία ηεο πλνξηαθήο Πεξηνρήο ΝΔΣΟ-MESTA Διιάδα-Βνπιγαξία 

ζηελ νπνία είλαη εηαίξνη νη Γήκνη ηεο ΠΔ Γξάκαο. (απφ ην 2012-ζήκεξα) 

 

 Χο κέιε ηνπ δηθηχνπ «Ο Γξφκνο ηνπ Καπλνχ» ζηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία –Θξάθε 

κε κέιε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο.   
  

 



 

 

 
 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Δπάγγειν Βεληδέιν  γηα ηελ απαιιαγή απφ ην ηέινο ειεθηξνδνηνχκελσλ 

αθηλήησλ, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθά βηνηερληθή ή βηνκεραληθή ρξήζε απφ ην 

έθηαθην εηδηθφ ηέινο (ΔΔΣΖΓΔ) ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4021/2011. 03/01/2012 

 

 Παξέκβαζε κε επηζηνιή ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γ. Κνπηξνπκάλε, γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

νθεηιψλ ζηνλ Οξγαληζκφ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ 

(ΟΑΔΔ). 18/01/2012 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο εμαηηίαο ηεο ζπδήηεζεο γηα ηηο Δηδηθέο Οηθνλνκηθέο 

Εψλεο θαη ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Τπνπξγείνπ απνθάζηζε  ηελ «Ννκηθή 

κειέηε πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία Δηδηθήο Οηθνλνκηθήο Εψλεο» ψζηε λα 

δηεξεπλήζεη ηελ πηζαλφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα. 09/01/2012 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε 

Τπνπξγφ θ. Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ, γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ 

ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλφκηζε Καη‘ Οίθνλ» 31/01/2012. 

 

 Αίηεκα πξνο Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

κε Τπνπξγφ ηνλ Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ, γηα ηελ  απνζηνιή απφ ην Τπνπξγείν  

δηεπθξηλίζεσλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ ησλ παξαγσγψλ 

ελέξγεηαο απφ ηνλ ΛΑΓΖΔ. 13/03/2012 

 

 Πξφηαζε — παξέκβαζε κε επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγφ θ. Λνπθά 

Παπαδήκν, γηα άκεζεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

θφθθηλσλ δαλείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, κε απνκείσζε ηνπο ιφγσ χθεζεο.  

15/03/2012 

 

 Παξέκβαζε δηακαξηπξία ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γ. Κνπηξνπκάλε,   γηα ηελ ξχζκηζε ησλ 

νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο επαγγεικαηίεο ρσξίο 

βηβιηάξην πγείαο. 15/03/2012 

 



 

 

 Αίηεκα ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ κε  Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Αξε Γηαλλαθίδε, 

γηα  ελίζρπζε κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Πεξηθέξεηα,  εθζέζεσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ. 04/04/2012 

 

 Αίηεκα Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο απφζπξζεο ηεο ηξνπνινγίαο ηνπ άξζξνπ 

106ε ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα, ζην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 04/04/2012 

 

 Πξφηαζε –Αίηεκα πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο & 

Ναπηηιίαο  κε Τπνπξγφ ηελ θ. Άλλα Γηακαληνπνχινπ, κε ζέκα ηνλ Οξγαληζκφ 

Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ (ΟΑΔΠ), γηα αχμεζε ηνπ πνζνχ 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζην πξφγξακκα «ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ –

ΟΑΔΠ»  19/04/2012. 
 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Άξε 

Γηαλλαθίδε κε αίηεκα λα εληζρχζεη νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά 

επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο θαη ζπκκεηνρέο ζε εθζέζεηο εμσηεξηθνχ. 

09/05/2012 

 

 Δλεκέξσζε εμαγσγέσλ γηα ηελ δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ηδησηηθψλ 

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ησλ γεξκαληθψλ εμαγσγψλ ζηελ Διιάδα, απφ ηνλ 

κεγαιχηεξν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ θαη άιιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

06/06/2012 

 

 Παξέκβαζε -πξφηαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Γεψξγην  Εαληά, γηα ηελ αλαζηνιή εμέηαζεο εθθξεκψλ αηηεκάησλ 

θαηάπησζεο εγγχεζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ππνβιεζέλησλ απφ 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπλέπεηα θαηαγγειίαο ξπζκηζκέλσλ θαη εγγπεκέλσλ 

δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ. 11/06/2012 

 

 Παξέκβαζε ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε Γξάκαο θ. Ησάλλε Ξαλζφπνπιν & ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θ. Αξε Γηαλλαθίδε,  γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ησλ 

κηθηψλ θιηκαθίσλ ζρεηηθά κε ην παξαεκπφξην θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ 

Βνπιγαξία. 06-07-2012  

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλε 

ηνπξλάξα,  γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ θαζπζηέξεζε  πιεξσκψλ ησλ 

παξαγσγψλ ελέξγεηαο απφ ηνλ ΛΑΓΖΔ. 13/07/2012 

 

 

 Παξέκβαζε αίηεκα ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) κε Αλαπι. Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ  ηνλ Υξήζην ηατθνχξα,  γηα ηελ κείσζε ησλ πξνζαπμήζεσλ 

(70%) ζην επηηφθην ΔΓΔΓ ησλ δαλείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 31/07/2012 

 

 Παξέκβαζε Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε 

Τπνπξγφ θ. Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ θαη αλαπι. Τπ. Δπ. Ληβηεξάην,  γηα ηελ 

θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ απφ ηνλ ΛΑΓΖΔ ζηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο. 

07/08/2012 

 



 

 

 Παξέκβαζε πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη 

Γηθηχσλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Κσζηή Υαηδεδάθε & Τθππ.  θ. Νφηε Μεηαξάθε 

& θ. Αζ. θνξδά, γηα απνηξνπή επηβνιήο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηηο 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 13/08/2012. 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλε 

ηνπξλάξα γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ θαη 

πηεζηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε ζρέζε κε 

ηνλ δαλεηζκφ ηνπο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 29/08/2012 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ κε Τπνπξγφ 

ηνλ θ.  Αζ. Σζαπηάξε,  γηα ηελ εμαίξεζε απφ ην ηέινο εγγξαθήο ζην 

κεηξψν παξαγσγψλ νπσξνθεπεπηηθψλ ησλ εκπφξσλ νπσξνθεπεπηηθψλ 

ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο 11/09/2012 

 

 Παξέκβαζε θαη πξφηαζε πξνο Πξσζππνπξγφ θ. Αλη. ακαξά & ηνλ 

Τπνπξγφ Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θ. Κσζηή 

Υαηδεδάθε  γηα ην δήηεκα ησλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα. 13/09/2012 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) κε Αλαπι. Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ ηνλ θ. Υξήζην ηαηθνχξα γηα ην δήηεκα ησλ νθεηιψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο Σξάπεδεο. 13/09/2012  
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζηεξίδεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ ησλ επαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, πιιφγσλ θαη 

σκαηείσλ θαη θαιεί φια ηα κέιε ηνπ λα ζπκκεηέρνπλ ηελ Σεηάξηε 26 

επηεκβξίνπ 2012 θαη ψξα 10.00 ην πξσί,   ζηελ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο 

ζηελ Πιαηεία Διεπζεξία ηεο Γξάκαο πνπ νξγαλψλεη ε Οκνζπνλδία 

Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ  Δκπφξσλ  θαη ν Δκπνξηθφο χιινγνο Γξάκαο. 

26/09/2012 
 

 Απφθαζε θαη θάιεζκα ζε φια ηα κέιε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, λα 

ζπκκεηέρνπλ  ζηελ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ Πιαηεία Διεπζεξία 

ηεο Γξάκαο πνπ νξγαλψλεη ε Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ  

Δκπφξσλ  θαη ν Δκπνξηθφο χιινγνο Γξάκαο ελάληηα ζηα πθεζηαθά κέηξα. 

18/10/2012 

 

 Πξφηαζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ ηνλ 

θ. Γηάλλε Βξνχηζε, γηα ξχζκηζε νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ θαη βειηίσζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ αζθάιηζεο κε ηελ απνπνηληθνπνίεζε θαη ηελ 

παξνρή πγείαο ζε αλαζθάιηζηνπο επαγγεικαηίεο. 01/10/2012 

 

 Δπηζηνιή έληνλεο δηακαξηπξίαο γηα ηελ άξλεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

& Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλεο Βξνχηζε,  λα 

αληηκεησπίζεη ηηο νθεηιέο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηνλ ΟΑΔΔ ζχκθσλα κε 

ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία εληφο θξίζεο.  
25/10/2012 

 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο ζηνλ Πξφεδξν Γεκνθξαηίαο θ. Κάξνιν Παπνχιηα, 



 

 

Πξσζππνπξγφ  θ. Αληψλε ακαξά, Πξφεδξν Βνπιήο θ. Δπάγγειν Μετκαξάθε 

& Αξρεγνχο Κνκκάησλ, γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ, 

πνπ επηβάιιεη έθηαθηε εηζθνξά 25-38% ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθά. 06/11/2012 

 

 Καηαγγειία πξνο Βνπιεπηέο Ννκνχ Γξάκαο & Πξφεδξν ΚΔΔΔ,  γηα ηελ 

ςήθηζε απφ ηελ Βνπιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο ζηνπο παξαγσγνχο 

ελέξγεηαο απφ Φσηνβνιηατθά θαη θαηαγγειία πξνο ΔΔ πεξί 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο ηνπ λφκνπ θαη παξαβίαζεο θνηλνηηθήο θαη 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο. 14/11/2012 

 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο &  Παξέκβαζε γηα ηελ πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε Τπ. ηνλ θ. Κσζηή 

Υαηδεδάθε, ζην άλνηγκα ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ ηηο Κπξηαθέο.  

13/12/2012 

 

 Παξέκβαζε –δηακαξηπξία επί ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε αξκφδην Τθππνπξγφ ηνλ Νφηε 

Μεηαξάθε «Έγθξηζε κεζνπξνζέζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2013-2016. Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012.  

17/12/2012 

 

 Αίηεκα πξνο Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Δπάγγειν Βεληδέιν γηα άκεζε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

(εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο), ιφγσ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. 24/12/2012 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Κνηλνπνίεζε ηνπ νκφθσλνπ ςεθίζκαηνο δηακαξηπξίαο ηνπ Γ (27/12/2012) 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κε Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Κσζηή Υαηδεδάθε, ζρεηηθά κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ πνπ 

δξνκνιφγεζε ε εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ πξνβιέπεη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο εγγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 

Δπηκειεηήξηα απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015. (02/01/2013)  

 

 Παξέκβαζε θαη δηακαξηπξία ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Τπνπξγφο Κσζηήο Υαηδεδάθεο ζρεηηθά κε ηνλ 

απνθιεηζκφ θιάδσλ απφ ην πξφγξακκα ελίζρπζεο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ ΤΠΑΝ. 03/01/2013 

 

 Τπνβνιή πξφηαζεο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ κε Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Άξε 

Γηαλλαθίδε, γηα ηελ ζχληαμε νδεγνχ γηα ηελ ελίζρπζε ΜκΔ απφ ην ΔΠΑ 

θαη δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο ζηελ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ ζρεηηθά κε ηηο 

επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηεο. 03/01/2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ, επηρεηξήζεηο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, φηη ε Έθηαθηε εηζθνξά ζηα αθαζάξηζηα έζνδα, πνπ 

έρεη επηβιεζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ είλαη πηζαλφλ αληηζπληαγκαηηθή. 

Αλαθνηλψλεη επίζεο ηελ απφθαζε απφ ηελ  Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 

Διιάδαο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα έιεγρν ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ 

νηθείσλ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

Δπίζεο ελεκεξψλεη φηη αηνκηθά, έθαζηνο παξαγσγφο κπνξεί λα αζθήζεη 

αγσγή ελαληίνλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ην παξαθξαηνχκελν πνζφ 

ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ. Ζ έλδηθε πξνζηαζία πξνο 

απνηξνπή ηεο παξαθξάηεζεο εμαληιείηαη επί ηνπ παξφληνο ζηνλ έιεγρν 

ζπληαγκαηηθφηεηαο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ θαη/ή αθχξσζεο ηεο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ πνπ ηπρφλ εθδνζεί ζε εθαξκνγή ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ.  18/01/2013 
 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηζηνιή ηνπ Δλεκεξψλεη ηελ  ΚΔΔΔ θαη ηα 

Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο δηνίθεζεο θαη 

ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηνπ ΟΑΔΔ θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ απαληά ζηα 

αηηήκαηα ησλ θνξέσλ,  παξφηη απηά απεπζχλνληαλ ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ, ε νπνία φπσο επηζεκαίλεηαη δελ απαληά, ελψ έρεη θιεζεί απφ 

ηνπο θνξείο. 28/01/2013 

 

 Παξέκβαζε κε έληνλε δηακαξηπξία ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε 

Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλε ηνπξλάξα θαη Τθππνπξγφ ηνλ θ. Γ. Μαπξαγάλε 

γηα ηελ ελέξγεηα ηεο ΛΑΓΖΔ ΑΔ λα εθδψζεη λέα ηηκνιφγηα πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έθηαθηε εηζθνξά 25-30% επί ηεο αθαζαξίζησλ 

εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 29/01/2013 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλε 



 

 

ηνπξλάξα  γηα ξχζκηζε ζρεηηθά κε ην ΦΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κεηά ηελ επηβνιή ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο. 29/01/2013 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο  αλαγλσξίδεη ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ αγξνηψλ 

ηεο πεξηνρήο καο θαη ζπκπαξίζηαηαη ζηνλ αγψλα ηνπο κε αλαθνηλψζεηο θαη 

ζπκκεηνρή ζηελ ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο ζηελ Γξάκα. Φεβξνπάξηνο 2013  

 

 Οξηζκφο Δθπξνζψπσλ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηνλ ρεδηαζκφ 

ηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ (Πεξηθεξεηάξρεο θ. Άξεο 

Γηαλλαθίδεο)  αλαθνξηθά κε ηελ έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία 2014-

2020.  08/02/2013 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο αξρεγνχο 

ησλ θνκκάησλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ Κπβέξλεζε (ΠΑΟΚ, ΓΖΜΑΡ) γηα ηελ 

απαξάδεθηε θαηάζηαζε αζθπμίαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ αγνξά απφ ηα 

λέα θνξνινγηθά κέηξα, ηελ αδπλακία πιεξσκήο νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ θιπ.  

22/02/2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλάληεζε κε ζέκα ην πξφβιεκα 

ησλ αλαθηήζεσλ ησλ θξαηηθψλ εγγπήζεσλ γηα ηα δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ζηελ νπνία παξέζηεζαλ  νη Πξφεδξνη θαη εθπξφζσπνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

Ζκαζίαο, Γξάκαο, Πέιιαο, Φιψξηλαο, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, Καβάιαο, 

Έβξνπ, εξξψλ, Κηιθίο, Καζηνξηάο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Ξάλζεο, Ρνδφπεο 

(Δκπνξηθφ θαη Βηνηερληθφ), Δχβνηαο, Αραταο, Ζιείαο, Μεζζελίαο, Αξθαδίαο, 

Λέζβνπ, Υίνπ θαη άκνπ.  (Βέξνηα 01.03.2013) 

 

 Δπηζηνιή ζηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο, Δζσηεξηθψλ & Δξγαζίαο κε ζέκα ηελ 

εμεχξεζε λέσλ πφξσλ, γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλαξκφληζε 

επαγγεικαηηθήο & νηθνγελεηαθήο δσήο» ηνπ ΔΠΑ πνπ αθνξά ηηο 

εξγαδφκελεο κεηέξεο κε παηδηά πνπ πξέπεη λα πάλε ζε ηδησηηθνχο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο ιφγσ πιεξφηεηαο ησλ δεκνηηθψλ. 07/03/2013   

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο Πξσζππνπξγφ θ. ακαξά θαη ηνπο 

Κπβεξλεηηθνχο εηαίξνπο θ. Βεληδέιν & θ. Κνπβέιε γηα ηελ αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ θαηαβνιήο ηνπ ΦΠΑ. 07/03/2013 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε 

θνξέσλ πεηπραίλεη ηελ Απφζπξζε ησλ άξζξσλ 22 & 42 ηνπ λνκνζρεδίνπ 

«Δπελδπηηθά Δξγαιεία θαη άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) πνπ αθνξνχζαλ ηηο αλαθηήζεηο ησλ επηδνηήζεσλ, 

θαζψο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ Ν.4075/2012, ηα νπνία αλ ςεθηδφηαλ ζα 

δεκηνπξγνχζαλ ζνβαξφηαηα πξνβιήκαηα ζηελ βησζηκφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζα θαζηζηνχζαλ πξαθηηθά αδχλαηε ηελ δηαηήξεζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Πξνεγήζεθαλ ζπλαληήζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε, κε ηνλ Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο θ. Γεκ. ηακάηε θαζψο θαη κε 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπλφινπ ησλ Βνπιεπηψλ ηεο Γξάκαο. 22/03/2013 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηζηνιή ηνπ επηκέλεη  γηα ηελ απνδνρή απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ηνπ δίθαηνπ αηηήκαηνο επαλαθνξάο ηνπ 12% 

επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ζε Γξάκα θαη Καβάια ηζφηηκα κε ηελ 



 

 

Θξάθε.  26/03/2013 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ΠΑΟΚ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο  ζρεηηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ δφζεσλ γηα ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο θαζψο θαη ηηο εηζθνξέο ζηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία. 24/04/2013 

 

 

 Δπηζηνιή ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ  θ. ηέθαλν Κνκλελφ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ ζρεηηθά κε ηελ απηναπνγξαθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ γξαθεηνθξαηηθψλ δεηεκάησλ. 22/05/2013 

 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ Κπβέξλεζε, κε 

αίηεκα ηελ απφζπξζε ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ, πνπ αθνξά ην  

Κέληξν αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο γηα ηηο νθεηιέο ζηα Σακεία (ΚΔΑΟ) (γηα 

ρξέε άλσ ησλ 5.000 €).  16 Ηνπιίνπ 2013 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο πξσζππνπξγφ θ. ακαξά γηα 

θαζνξηζκφ ηνπ φξνπ «επηρείξεζε εληφο θξίζεο» θαη άξζε ησλ κέηξσλ 

θνξνιφγεζεο θαη θαηαζρέζεσλ. 30/07/2013   

 

 To Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηζηνιή ηνπ ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

επηζεκαίλεη φηη κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηεο ΠΟΛ 1189/29.7.2013, έρνπλ 

πξνθχςεη έληνλεο δηακαξηπξίεο κειψλ ηνπ απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο 

θιάδνπο ηεο εζηίαζεο, ζρεηηθά κε ηηο αληηθξνπφκελεο δηαηάμεηο πνπ απηή 

πεξηιακβάλεη θαη δεηά δηφξζσζε ή απφζπξζε ηεο. 05/08/2013 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ 

θ. Γηάλλε Βξνχηζε, γηα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη αίηεκα λα θαζνξηζζεί 

ν φξνο «Δπηρείξεζε εληφο θξίζεο» κε φξην έλαξμεο ην 2008 γηα ηηο νθεηιέο. 

06/08/2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαηαζέηεη ηηο Παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ δηαβνχιεπζε 

ηεο «Α‟ Φάζεο-ηάδην Α1 Σεχρνο 4 Αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ζεζκνζεηεκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ» 10/08/2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ δεηά ηελ έκπξαθηε ζηήξημε ησλ Βνπιεπηψλ Γξάκαο κε ηελ 

θαηαςήθηζε ζπγθεθξηκέλσλ λνκνζρεδίσλ πνπ θαηαζηξέθνπλ ρηιηάδεο 

επηρεηξήζεηο.  24/09/2013 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τθππνπξγφ ηνλ θ. Γηψξγν 

Μαπξαγάλε γηα ηελ δηεθπεξαίσζε εθθξεκψλ αηηήζεσλ επηζηξνθήο ΦΠΑ 

ησλ επηρεηξήζεσλ  24/10/2013 

 

 Δπηζηνιή πξνο Βνπιεπηέο Γξάκαο λα ππνζηεξίμνπλ ην αίηεκα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ νξγαλψζεσλ γηα πάγσκα θαη θεθαιαηνπνίεζε 

ησλ νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. 25/10/2013 



 

 

 

 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηα Δπηκειεηήξηα ΑΜ-Θ γηα άκεζεο 

ελέξγεηεο κε ηνπο βνπιεπηέο, ψζηε λα ζηακαηήζεη ην ελδερφκελν εθαξκνγήο 

ησλ θαηαζρέζεσλ απφ ηα ΚΔΑΟ. 29/10/2013 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ πξνο ΔΔΔ θαη ΓΒΔΔ κε αίηεκα λα αλαθαιέζνπλ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ΟΑΔΔ, ιφγσ 

απαξάδεθησλ ελεξγεηψλ ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηνπο θνξείο θαη ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 01/11/2013 

 

 Δπηζηνιή έληνλεο δηακαξηπξίαο πξνο ΛΑΓΖΔ θαη Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

γηα ηελ θαζπζηέξεζε πιεξσκψλ ηεο ΛΑΓΖΔ πξνο ηνπο παξαγσγνχο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 05/11/2013 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε Γειηίν Σχπνπ επηζεκαίλεη φηη εθ ησλ πζηέξσλ 

παξαδέρνληαη νη αξκφδηνη ηελ νχησο ή άιισο αλακελφκελε απνηπρία ηεο 

ξχζκηζεο ηνπ ΟΑΔΔ, ελψ ζπλερίδνπλ λα ζηέιλνπλ θαηαζρεηήξηα ζε 

επαγγεικαηίεο. 14/11/2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε αλαθνίλσζε ζηεξίδεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο ησλ 

αγξνηψλ ζρεηηθά κε ηνλ θφξν ζηα αθίλεηα θαη ηα αγξνηεκάρηα, γηα ην θφζηνο 

παξαγσγήο θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ απνδεκηψζεσλ απφ 

ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ. 14/11/2013 

 

 Αλνηθηή επηζηνιή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνπο βνπιεπηέο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο λα κελ ςεθίζνπλ ην 

λνκνζρέδην γηα ηηο θαηαζρέζεηο πνπ δεηά ν ΟΑΔΔ κέζσ ηνλ ΚΔΑΟ. 

21/11/2013 
 

 Δπηζηνιή έληνλεο δηακαξηπξίαο πξνο Τπ. Αλάπηπμεο θ. Υαηδεδάθε θαη Τπ. 

Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θ. Υξπζνρνίδε γηα ηελ απαξάδεθηε θαζπζηέξεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ αληζφπεδνπ θφκβνπ ηξπκφλα, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ 

αλαδφρνπ, αιιά θαη ηεο θαζπζηεξεκέλεο επίιπζεο ηνπ δεηήκαηνο απφ ηνπο 

αξκνδίνπο παξά ηηο αλαθνηλψζεηο. Δπηθίλδπλε θαηάζηαζε κε ηελ 

παξάθακςε γηα ηελ Γξάκα. 26/11/2013 

 

 Παξέκβαζε -δηακαξηπξία ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Γηάλλε Βξνχηζε, γηα ηελ επηβνιή εηζθνξάο 

ησλ επηρεηξήζεσλ 20 επξψ/εξγαδφκελν  ππέξ ηνπ Δηδηθνχ ινγαξηαζκνχ 

Παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ 28/11/2013. 

 

 Αίηεκα ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) κε Αλαπι. Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Υξήζην ηαηθνχξα, γηα παξάηαζε ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ κε ηελ 

εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο Σξάπεδεο, κεηά ηελ 

θνηλή ζχζθεςε Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ θαη 

Δπηκειεηεξίσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. 16/12/2013 

 

 



 

 

  
 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηήξηνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Γήκαξρν Γξάκαο θαη ηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηα δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ΓΔΤΑ Γξάκαο, εληάζζνληαο ηελ ζηηο 11 ππφ θαηάξγεζε ΓΔΤΑ ηεο ρψξαο. 

05/12/2013 

 

 Γειηίν ηχπνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζρεηηθφ κε ηα λέα λνκηθά δεδνκέλα, ηα 

νπνία αλαγθάδνπλ ηελ αξκφδηα Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, λα επαλεμεηάζεη ηηο θαηαγγειίεο πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηεο 

ζρεηηθά κε απνθάζεηο θξαηψλ - κειψλ πνπ ηξνπνπνηνχλ δπζκελψο, θαη 

κάιηζηα αλαδξνκηθά, εζληθά ζπζηήκαηα ζηήξημεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 10/12/2013 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ΚΔΔΔ, Δπηκειεηήξηα ρψξαο, ΔΔΔ 

θαη ΓΒΔΔ γηα θαζνιηθή αληίδξαζε ζηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηα 

ΚΔΑΟ θαη ηηο θαηαζρέζεηο γηα νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ. 12/12/2013. 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Αλαπι. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Υξ. ηατθνχξα κε ππνβνιή αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ θαη 

ξχζκηζε ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

16/12/2013.  

 

 
 

 

 
 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ κε δειηίν ηχπνπ, φηη ν 

λφκνο γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη θεθαιαίνπ πνπ ηίζεηαη ζε 

εθαξκνγή απφ ην 2014 επηβαξχλεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

θαη γηα αθφκε κηα θνξά νη βαζηθέο αξρέο πεξί δηθαίνπ, πεξί θνξνδνηηθήο 

ηθαλφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο, απινπνίεζεο θαη αλάπηπμεο δελ ηεξνχληαη.  

15/01/2014 

 

 Πξνηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ κε 

Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Άξε Γηαλλαθίδε, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΠΔ Γξάκαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2020. 11/02/2014 

 

 Πξνηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ κε 

Πεξηθεξεηάξρε ηνλ θ. Άξε Γηαλλαθίδε, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ΠΔ Γξάκαο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Οξεηλφ Όγθν γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. 12/02/2014 

 

 Παξέκβαζε ππνζηήξημεο ησλ βηβιηνπσιψλ  θαη δηακαξηπξία γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Δληαίαο Σηκήο Βηβιίνπ ζχκθσλα κε ηα κέηξα ηνπ ΟΟΑ 



 

 

πξνο ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε 

Τπνπξγφ ηνλ θ. Κσζηή Υαηδεδάθε θαη Τθππνπξγφ ηνλ Αζ. θνξδά 

14/02/2014 

  

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) κε Αλαπι. Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Υξήζην ηαηθνχξα, γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, γηα ηελ παξάηαζε θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο Σξάπεδεο γηα ηα δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ 14/02/2014 

 

 Δπαλαθνξά ηνπ ζέκαηνο ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

ηξνθίκσλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ. Αζ. Σζαπηάξε γηα ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν 

παξαγσγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο νπσξνθεπεπηηθψλ 

θαη έληνλε δηακαξηπξία γηα ηελ κε αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο.  18/02/2014 

 

 Παξέκβαζε Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε επηζηνιή δηακαξηπξία ζηνλ πξφεδξν 

ηεο ΚΔΔΔ θ. Μίραιν , γηα δηφξζσζε εθ κέξνπο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε ηεο Γελ. πλέιεπζεο ηεο ΚΔΔΔ , ηεο πξφηαζεο ηεο πξνο ηελ 

Σξφτθα, γηα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε. 

17/02/2014 

 

 πλεξγαζία γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε Τπνπξγφ ηνλ θ.  Αξβαληηφπνπιν . 

23/04/2014 

 

 Παξέκβαζε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε Τθππνπξγφ ηνλ θ. Γηψξγν 

Μαπξαγάλε,  γηα ηελ ιήςε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ιφγσ θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ απφ ηελ ΛΑΓΖΔ. 

02/05/2014 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΚΔΔΔ θαη ηα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ρψξαο κε ζέκα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΟΑΔΔ πνπ 

δπζηπρψο έρεη ρεηξνηεξέςεη εμαηηίαο ηεο άξλεζεο ηνπ Τπνπξγνχ αιιά θαη ηεο 

δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, λα πξνρσξήζνπλ ζε ξεαιηζηηθέο απνθάζεηο, 

ζεβφκελνη ηνπο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επαγγεικαηίεο πνπ αδπλαηνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο εμαηηίαο ηεο θαηάξξεπζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. 02/05/2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο πεηπραίλεη ηνλ ζηφρν ηνπ θαη ελεκεξψλεη ηα κέιε 

ηνπ φηη ππνγξάθεθε απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Υξήζην 

ηατθνχξα, ε Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα ηελ αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ 

δαλείσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγεικαηίεο. 14/05/2014 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο ΚΔΔΔ εμαηηίαο ησλ 

έληνλσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ κε αίηεκα ηελ ελεξγνπνίεζε άκεζα ηεο ΚΔΔΔ 

ζηελ ππνζηήξημε ησλ θαίξησλ αηηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ (θνξνινγηθφ, 

αζθαιηζηηθφ, ηξάπεδεο). 02/06/2014 
 



 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε αίηεκα ζηνλ ΟΣΔ γηα Βειηίσζε ηεο 

ζχλδεζεο internet θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο  ιφγσ πξνβιεκάησλ ζε 

επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο νδνχ Γξάκαο- Μηθξνρσξίνπ.  05/06/2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε Γειηίν Σχπνπ ελεκεξψλεη γηα ηα δάλεηα, φηη 

δεκνζηεχζεθαλ  ζην Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, νη αλαιπηηθέο 

νδεγίεο πξνο λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο πνπ ζπλέηαμε ε Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ηίηιν «Πιαίζην επνπηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλνηγκάησλ ζε θαζπζηέξεζε θαη ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ». 18/06/2014 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ΚΔΔΔ, γηα ηελ 

επηζηνιή ηεο ζρεηηθά κε ηηο ζέζεηο ζην θνξνινγηθφ, δηφηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο σο φθεηιε. 

25/06/2014 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Νηθφιαν 

Γέλδηα ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ λένπ ΔΠΑ θαη ηδηαίηεξα ηνπ 

ΔΠΑΝΔΚ, φηη  ην Τπνπξγείν ζα ζπκπεξηιάβεη ηελ ΔΦΔΠΑΔ θαη θαη‘ 

επέθηαζε ηελ ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ, σο δηαρεηξηζηή ησλ πξνγξακκάησλ. 

27/06/2014 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ πξσζππνπξγφ θ. Αλη. ακαξά 

γηα ην ζέκα ησλ θαηαζρέζεσλ απφ ηα ΚΔΑΟ θαη θάιεζκα πξνο ηελ 

θπβέξλεζε λα ζηακαηήζεη άκεζα απηή ηελ πνιηηηθή. Να απνδερζεί ηελ θνηλή 

ινγηθή θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ, κε εμεχξεζε ιχζεσλ πξνζαξκνζκέλεο 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο  έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο αδπλακίαο 

πιεξσκψλ ιφγσ θαηάξξεπζεο ησλ εζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  12/09/2014 

 

 Δλεκεξσηηθή επηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΚΔΔΔ, γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πκβνπιίνπ Αμηνιφγεζεο ηεο Δγγπνδνηηθήο Δπζχλεο ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Γηεχζπλζε 25 ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.  02/10/2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαηαζέηεη ζηελ ΚΔΔΔ ηηο αλαιπηηθέο ηνπ πξνηάζεηο 

γηα ην Ννκνζρέδην πνπ αθνξά ηηο ξπζκίζεηο ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη 

ησλ νθεηιψλ ζε δεκφζην θαη αζθαιηζηηθά ηακεία. 07/10/2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ιακβάλνληαο ππ' φςε ηελ πξφηαζε ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο φπσο 

εθθξάζζεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ θ. Αλδξεά Λνβέξδν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

θ. Υξήζην Βαζηιάθν, θαηαζέηεη πξνο απηνχο εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 17/10/2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ΔιιελνΡσζηθφ 

Δπηκειεηήξην ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ γηα ηα είδε δηαηξνθήο (ηξφθηκα-πνηά) 

πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηψο πξνζσξηλήο απαγφξεπζεο εηζαγσγήο 

(εκπάξγθν) ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία 22/10/2014 

 

 



 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε θνηλή επηζηνιή καδί ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Αλαη. 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  απέζηεηιε πξφηαζε ζηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. 

θξέθα, ζρεηηθά κε ην λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ ξχζκηζε ησλ θφθθηλσλ 

δαλείσλ, γηα λα απαιεηθζνχλ νη ζηξεβιψζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηεξάζηην 

δήηεκα, φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ, αιιά θπξίσο θαη ηνλ ελαξκνληζκφ 

ηνπ κε ηνλ ΚΧΓΗΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΗΑ ηεο απφθαζεο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο. 06/11/2014 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ πεξηθεξεηάξρε θ. Γηψξγν Παπιίδε 

γηα δηνξγάλσζε ζχζθεςεο ζηελ Πεξηθέξεηα κε ζέκα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηελ 

ζπκκεηνρή επηρεηξήζεσλ ζε εθζέζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 06/11/2014  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ φηη κε ηελ ππ' αξηζ. 

154031/3329/6-11-2014 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλ. Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο θ. Γεψξγηνπ Παπιίδε, γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γλσκνδνηηθήο 

Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7, παξ.15, πεξ. γ‟ ηνπ Ν.3299/2004, φπσο ηζρχεη θαη αθνξά ηνλ 

Δπελδπηηθφ Νφκν, νξίζζεθε σο Σαθηηθφ Μέινο ηεο Δπηηξνπήο ν 

Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο θ. ηέθαλνο Γεσξγηάδεο. 

10/11/2014 

 

 

 

 

 
 

 

 Κνηλή Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο θαη Δπηκειεηεξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ πξνο ηνπο Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θ. 

Γεκ. Μάξδα θαη θπξία Νάληηα Βαιαβάλε κε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην Γεκφζην. 24/02/2015   
 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Γεκήηξην ηξαηνχιε κε πξφηαζε γηα ηηο 

ξπζκίζεηο νθεηιψλ ζηνλ ΟΑΔΔ. 24/02/2015 
 

 Δπηζηνιή αίηεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο γηα απνζηνιή γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«εμνηθνλφκεζε θαη' νίθνλ» ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ. Δπίζεο 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηηο εθθξεκφηεηεο πιεξσκψλ νινθιεξσκέλσλ 

έξγσλ ησλ δηθαηνχρσλ. 04/03/2015 

 

 Κνηλή Δπηζηνιή -πξνηάζεηο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ΑΜ-Θ πξνο ηελ ΚΔΔΔ, ζε απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο ηεο γηα ππνβνιή 

πξνηάζεσλ   ζρεηηθά κε ηελ ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ ζηνλ ΟΑΔΔ. 

17/03/2015 



 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε αλνηθηή επηζηνιή εθθξάδεη ηελ επηθχιαμε θαη 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ κειψλ ηνπ, ζρεηηθά κε ηελ  ςήθηζε ζηε Βνπιή ηνπ 

άξζξνπ 21 πνπ αθνξά ζηελ δηάηαμε πξνθαηαβνιήο θφξνπ 26% επί ηεο 

ζπλαιιαγήο επηρεηξήζεσλ κε ρψξεο, πνπ δηέπνληαη απφ πξνλνκηαθφ 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο π.ρ. ε Βνπιγαξία θαη δεηά ηελ απφζπξζε ηνπ 

δηφηη πξνθαιεί πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηα λφκηκεο επηρεηξήζεηο. 

18/03/2015 

 
 Κνηλή επηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ πξνο 

ηελ Αλαπι Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Νάληηα Βαιαβάλε, κε επαλαθνξά ηνπ 

ζέκαηνο ηνπ  άξζξνπ  21  ηνπ  Ν.4321/15 δηφηη εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο παξά ηελ λνκνζεηηθή βειηίσζε ηνπ.  

29/04/2015 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΚΔΔΔ θαη ηα Δπηκειεηήξηα ηεο 

ρψξαο, γηα ηελ αλαζεψξεζε ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο κε ζηφρν 

ηελ δεκηνπξγία επηηέινπο -ελφο νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

ζα απνζαθελίδεη πιήξσο θαη ρσξίο παξεξκελείεο ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν 

ησλ Δπηκειεηεξίσλ θαη ζα ζέβεηαη ηελ απηνηέιεηα ηνπο. 13/05/2015 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Αλαπι. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Γεκ. Μάξδα κε ζέκα ηα δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
πνπ απνηεινχλ  γηα εθαηνληάδεο κεηαπνηεηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

ζε 19 Ννκνχο ηεο ρψξαο, ηεξάζηην δήηεκα. Αίηεκα γηα έθδνζε ππνπξγηθήο 

απφθαζεο κε αλαζηνιή θαηαβνιήο δφζεσλ. 19/05/2015 

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δειψλεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θαη ελεκεξψλεη κε 

αλαθνίλσζε ζηα κέιε ηνπ, πνπ έρνπλ δάλεηα κε ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, φηη εθδφζεθε ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ απφ ηνλ Αλαπι Τπνπξγφ θ. Γεκήηξε Μάξδα, γηα ηελ αλαζηνιή 

θαηαβνιήο ησλ δφζεσλ, φπσο νξίδεηαη ζε απηήλ, θαηφπηλ αηηήζεσο πξνο ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  30/6/2015 

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ 

θ. Γηάλε Βαξνπθάθε δεηά ηελ  Μείσζε επηηνθίνπ ζηηο ξπζκίζεηο πνπ 

αθνξνχλ δάλεηα επηρεηξήζεσλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ ΔΓ, πνπ παξαζρέζεθε κε 

πξνγελέζηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ζε 19 Ννκνχο ηεο ρψξαο. 30/06/2015 

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε θνηλή πνξεία κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο 

θαη κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ επηζεκαίλεη κε 

Γειηίν Σχπνπ  εθθξάδνληαο ηελ αγσλία ηνπ φηη πιένλ ε ρψξα καο βηψλεη 

ηηο θξηζηκφηεξεο ζηηγκέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη θηλδπλεχεη λα 

ππνζηεί ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ήδε έρνπλ μεθηλήζεη δπζηπρψο κε 

ην capital control πνπ επηβιήζεθε. ε απηέο ηηο ζηηγκέο  ηα Δπηκειεηήξηα, εθ 

ηνπ ξφινπ ηνπο σο ζχκβνπινη ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο  θαη θαηεμνρήλ 

θνξείο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νθείινπλ λα είλαη ε θσλή ηεο ινγηθήο θαη 

ηεο δηεμφδνπ. 02/07/2015 

 

 



 

 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηήξηνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Γηψξγν 

Παπιίδε ζηελ νπνία επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηνλ κήλα Μάην έρεη 

ζηακαηήζεη ε ρξεκαηνξνή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε 

ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ, πξνο ηηο επηρεηξήζεηο κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη 

επελδπηέο λα βξίζθνληαη ζε αδπλακία λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δεηά άκεζα έθηαθηε ζχζθεςε ψζηε λα 

απνθαζηζζνχλ ηάρηζηα ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο πξνο ηελ πνιηηεία, ληα ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ ρξεκαηνξνψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. 20/07/2015 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ΚΔΔΔ, κε ηελ νπνία δεηά λα γίλνπλ 

άκεζεο ελέξγεηεο απφ θνηλνχ, ψζηε λα απνθαζηζζεί απφ ηελ θπβέξλεζε ε 

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ δηφηη είλαη 

επηβεβιεκέλε ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ 

αγνξά. 21/07/2015 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Δπθιείδε Σζαθαιψην, κε αίηεκα παξάηαζεο γηα ηνπιάρηζηνλ έλαλ κήλα, 

ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ κεηαρξνλνινγεκέλσλ επηηαγψλ, 

πνπ έρνπλ ιήμεη ηνλ Ηνχλην θαη απηψλ πνπ ιήγνπλ ηνλ Ηνχιην, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πιεξσκέο ηνπο θαζψο θαη 

πεξίνδνο ράξηηνο ψζηε λα κελ κπαίλνπλ ζηνλ Σεηξεζία επηρεηξήζεηο, πνπ 

κέρξη πξφηηλνο δελ είραλ πξφβιεκα θαη δελ επζχλνληαη γηα ηηο 

δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά ιφγσ ησλ capital controls. 

 22/07/2015 

 

 Δπηζηνιή αγσλίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Σζαθαιψην κε ζέκα ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε 

γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αδπλακία θάιπςεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο κε ππνβνιή αηηήκαηνο άκεζεο ιήςεο πξνηεηλφκελσλ 

κέηξσλ ζηήξημεο. 28/07/2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαηαζέηεη ηελ πξφηαζε ηνπ θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

Γήκνπ Γξάκαο 2014-2019. 21/08/2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο απνζηέιιεη κε έγγξαθν ηνπ ζηελ Πεξηθέξεηα ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπ, γλσκνδνηψληαο γηα ην Β1 ηάδην ηεο Μειέηεο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ 11/09/2015  
 

 Σα Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. αληαπνθξηλφκελα ζηελ δεκφζηα 

πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηξαηεγηθψλ & Ηδησηηθψλ  Δπελδχζεσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ λέν 

αλαπηπμηαθφ λφκν, ππνβάινπλ ΚΟΗΝΟ ΤΠΟΜΝΖΜΑ κε πξνηάζεηο 

βαζηδφκελεο ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ. 11/09/2015  

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΓΔΓΓΖΔ κεηά απφ αηηήκαηα 

επηρεηξήζεσλ κειψλ -επελδπηψλ κε ζέκα ην πξφβιεκα ζηελ πινπνίεζε 

έξγσλ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 



 

 

ελέξγεηαο θσηνβνιηατθψλ ιφγσ ηερληθψλ δεηεκάησλ ηνπ ππνζηαζκνχ 

ΓΔΖ Γξάκαο. 27/10/2015 

 
 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Δπθιείδε Σζαθαιψην γηα ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο 
λα επηβάιεη εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο (ΔΦΚ) 40 ιεπηά αλά ιίηξν ζην 

θξαζί  δεκηνπξγψληαο κεγάια πξνβιήκαηα ζηα νηλνπνηεία. 19/11/2015 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ αληηιακβαλφκελν πιήξσο 

ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, απνθάζηζε γηα ηα 

κέιε ηνπ πνπ έρνπλ παιηέο νθεηιέο (2014 θαη πξηλ)  λα εθαξκφζεη  ξχζκηζε 

24 δφζεσλ κε ειάρηζηε θαηαβνιή ηα 20 επξψ ρσξίο άιινπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 19/11/2015 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο 

& Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε θαη ηνλ Τθππνπξγφ θ. Αιέμε Υαξίηζε 
γηα «Έληαμε Κσδηθψλ Αζθεζεο Γξαζηεξηφηεηαο (ΚΑΓ) 8891000 θαη 

8891302 ζην ΔΠΑ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο παηδαγσγηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δηαπαηδαγψγεζεο βξεθψλ θαη παηδηψλ». 24/11/2015 

 

 Δπηζηνιή εηδνπνίεζεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηηο 

Μεηαπνηεηηθέο - εμαγσγηθέο - μελνδνρεηαθέο - θηελνηξνθηθέο 

βηνκεραληθνχ ηχπνπ επηρεηξήζεηο γηα ηελ Απνθπγή παξαγξαθήο ηεο 

νθεηιήο απφ ηνλ ΟΑΔΓ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο γηα ην 4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο κε ζπγθεθξηκέλεο λνκηθέο ελέξγεηεο.8/12/2015 

 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηνλ Τθππνπξγφ 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Πεηξφπνπιν γηα ηηο θαηαζρέζεηο 

ινγαξηαζκψλ αζθαιηζκέλσλ & ηελ επαλαθνξά νξίνπ ξχζκηζεο γηα 

ζπληαμηνδφηεζε. 16/12/2015 

 

 Δπηζηνιή πξφζθιεζε πξνο ηνπ Βνπιεπηέο ηεο ΠΔ Γξάκαο γηα ζχζθεςε κε ην 

ζχλνιν ησλ θνξέσλ ηεο Γξάκαο & Καβαιαο κε ζέκα ηελ «Δπηδφηεζε 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο (4%) ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ησλ 

Βηνκεραληθψλ, Βηνηερληθψλ, Ξελνδνρεηαθνί θαη Κηελνηξνθηθψλ 

Βηνκεραληθνχ Σχπνπ Δπηρεηξήζεσλ». 22/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 Ο πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, κε απφθαζε ηεο Έλσζεο 

Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο θαη πξφηαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Γηψξγνπ 

Παπιίδε , νξίδεηαη σο εθπξφζσπνο εκπεηξνγλψκνλαο γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

ΑΜ-Θ ζηελ επηηξνπή Βηνκεραλίαο-Καηλνηνκίαο ηνπ forum ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο. 18/01/2016 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΚΔΔΔ ζρεηηθά κε ηελ 

Δπηκειεηεξηαθή λνκνζεζία θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο απηνηέιεηαο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ. 01/02/2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζσκαηείνπ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θαηαζέηεη ζηνλ Βνπιεπηή Γξάκαο θ. Υξ. 

Καξαγηαλλίδε,  ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ζηνπο 

Γήκνπο ηνπ ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ 2-5% θαη δεηεί λα εηζαρζεί ζε 

ηξνπνινγία ηνπ πθηζηάκελνπ λφκνπ ή λα ζπκπεξηιεθζεί ζην λέν λνκνζρέδην 

ηνπ Τπ. Δζσηεξηθψλ. 01/02/2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ, φηη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε  (4 ή 12%) ππφ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο κεηά απφ απάληεζε πνπ έιαβε ζην εξψηεκα 

ηεο ζηελ αξκφδηα επίηξνπν, ε Δπξσβνπιεπηήο θ. Μαξία ππξάθε. 

03/03/2016 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε πξφζθιεζε ζηνλ Τθππνπξγφ 

Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ & ΔΠΑ θχξην Αιέμε Υαξίηζε λα είλαη νκηιεηήο 

ζε κηα εκεξίδα ζηελ Γξάκα κε ζέκα ηηο 4 δξάζεηο ηνπ ΔΠΑλΔΚ (ΔΠΑ 

2014-2020) ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

κέιε καο.  21/03/2016 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο Πξφεδξν ΚΔΔΔ γηα ηελ απαξάδεθηε 

παξέκβαζε ζηελ απηνηέιεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ κέζσ 

λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ). 22/03/2016 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε, κε πξφηαζε γηα εθπφλεζε κειέηεο κε ζέκα 

ηελ δηαρείξηζε ηνπ Γεκνζίνπ ζην ζέκα ησλ Κξαηηθψλ Δγγπήζεσλ ζε 

δάλεηα ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ - Πηινηηθφ Έξγν γηα ην Ννκφ Γξάκαο. 28 

Μαξηίνπ 2016 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε εξψηεκα πξνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) θαη Γ25 γηα ηα δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 08/04/2016 

 



 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ φηη παξά ηηο αληηδξάζεηο 

καο, νη Τπνπξγνί Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ  − Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη  Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο & Οηθνλνκηθψλ κε 

Κνηλή Τπνπξγηθή ηνπο απφθαζε (ΦΔΚ 997/11 Απξηιίνπ 2016) θαηαξγνχλ 

φιεο ηηο πξνγελέζηεξεο απνθάζεηο (ΚΤΑ) πνπ αθνξνχζαλ ηελ επηδφηεζε 

ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο ησλ κεηαπνηεηηθψλ & μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο Ννκνχο Γξάκαο, Καβάιαο 

(4%) θαη Ξάλζεο, Ρνδφπεο, Έβξνπ (12%). 13/09/2016 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κεηά απφ ηα επαλαιακβαλφκελα κεκνλσκέλα 

γεγνλφηα βίαο κε ηξαπκαηηζκνχο ζην θέληξν θηινμελίαο κεηαλαζηψλ ζηελ 

ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο, εθθξάδεη ηελ έληνλε αλεζπρία ηνπ εμαηηίαο ηεο 

επηθηλδπλφηεηαο θαη ηεο νμπκέλεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη 

δεηεί ηελ ιήςε κέηξσλ δηφηη ε ΒΗΠΔ  είλαη ρψξνο επηρεηξήζεσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ. 21/04/2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ παλειιαδηθή απεξγία θαη ζην 

ζπιιαιεηήξην ηελ Κπξηαθή 8 Μαΐνπ 2016, ζηεξίδνληαο ηηο ζέζεηο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νκνζπνλδηψλ, ζσκαηείσλ & ζπιιφγσλ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ελάληηα ζην θνξνινγηθφ θαη αζθαιηζηηθφ λνκνζρέδην. 

08/05/2016 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ ΚΔΔΔ γηα άκεζεο ελέξγεηεο, ψζηε 

ην πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, απφ 

άηππεο ή ηππηθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, είλαη δπζβάζηαρην γηα ηηο 

εμαγσγηθέο θαη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο κέιε καο.  01/06/2016 
 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο Αλάπηπμεο & 

Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε γηα ηελ Καζπζηέξεζε πιεξσκψλ ζε 

νινθιεξσκέλα έξγα ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Νφκνπ θαη ηνλ θίλδπλν 

βησζηκφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επέλδπζαλ. 06/06/2016 

 

 Δπηζηνιή πξνεηδνπνίεζε θαη δηακαξηπξίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, 

πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Σξχθσλα Αιεμηάδε, γηα 

ηνλ θίλδπλν Απψιεηαο ηεο ξχζκηζεο ησλ 100 δφζεσλ απφ ρηιηάδεο 

επηρεηξήζεηο, εμαηηίαο ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε απηήλ πνπ επηρεηξεί 

λα θάλεη ην Τπνπξγείν. 13/06/2016 

 

 Τπνβνιή λνκηθήο γλσκνδφηεζεο Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Γήκν 

Γξάκαο κε ζέκα "Γηεπθξίληζε ζρεηηθά κε ην κε αξηζκφ πξση. 

18238/29.10.1998 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ) πνπ αθνξά ην ηέινο 2 & 5%. 08/07/2016  

 

 Δπηζηνιή δηακαξηπξίαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκίαο , Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε κε ζέκα ηελ 

Δμαίξεζε ησλ ιαηνκείσλ καξκάξνπ θαη ινηπψλ ιαηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απφ ηνλ Δπελδπηηθφ λφκν 4399/2016 θαη αίηεκα ζεξαπείαο ηνπ πξνβιήκαηνο 

κε ηξνπνινγία. 16/09/2016 

 

 



 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο Τπνπξγφ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο 

Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Γηψξγν Καηξνχγθαιν & ηνλ 

Τθππνπξγφ θ. Αλαζηάζην Πεηξφπνπιν κε ζέκα ηελ  θαηάξγεζε ηεο 

εζσηεξηθήο εγθπθιίνπ 40 (21/10/2013) ηνπ ΟΑΔΔ πνπ αθνξά ηνλ θιάδν 

ησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά, ε νπνία παξαβηάδεη ηελ 

λνκνζεζία ηεο Ηδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο.  7/10/2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

θαηαζέηεη αίηεκα ζηελ ΚΔΔΔ γηα δηεμαγσγή ηεο εαξηλήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο γηα ην 2017,  ζηε Γξάκα. 02/11/2016 

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο γίλεηαη δέθηεο ηεο απάληεζεο ηεο ΚΔΔΔ, φηη 

έρεη επηιεγεί κε απφθαζε ηεο,  γηα ηελ θηινμελία θαη δηνξγάλσζε ηεο 

εαξηλήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 2017 ζηελ Γξάκα, γηα πξψηε θνξά ζηα 

100 ρξφληα ηζηνξίαο ηνπ.   25/11/2016 

 

 

 

 

 

 
 

 Αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ ε Απφθαζε έγθξηζεο πινπνίεζεο 

ησλ ηξαηεγηθψλ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην 

πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε αξ. πξση. 3071/13.07.2016 ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλεηαη ε πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Ζ πξφηαζε ηνπ 

Δπηκειεηήξηνπ Γξάκαο εγθξίζεθε  γηα ηελ δεκηνπξγία κφληκνπ 

επηηαρπληή ηδεψλ θαη ρψξνπ θηινμελίαο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζην 

ηζφγεην θαηάζηεκα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

645.000 επξψ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν έξγν ζηελ ηζηνξία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Γξάκαο. 02/02/2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε αλαθνίλσζε ηνπ ελεκεξψλεη ηα κέιε ηνπ, γηα 

ηνλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ λέσλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηνλ 

ΔΦΚΑ γηα ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

φινπο φζνπο αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε αηνκηθέο θαη πξνζσπηθέο 

επηρεηξήζεηο ΟΔ, ΔΔ θαζψο ΔΠΔ θαη ΗΚΔ. 15/02/2017 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαηαζέηεη εγγξάθσο ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηελ 

δηαβνχιεπζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηνλ «Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ 

Ρχζκηζεο Οθεηιψλ  Δπηρεηξήζεσλ» πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο & 

Αλάπηπμεο θ. Γεκήηξην Παπαδεκεηξίνπ, ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Δπθιέηδε Σζαθαιψην θαη ηνλ αλαπι. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγν 

Υνπιηαξάθε. 02/03/2017 

 
 Δπηζηνιή Δπηκειεηήξηνπ Γξάκαο πξνο ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγν Υνπιηαξάθε  κε ηελ νπνία δεηά ηελ έθδνζε 



 

 

ππνπξγηθήο απφθαζεο γηα αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο δφζεσλ γηα ηα δάλεηα 

πνπ έρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ελφςεη εθαξκνγήο ηνπ 

εμσδηθαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη ιφγσ αδπλακίαο αληαπφθξηζεο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ.  19/05/2017 

 

 Δπηζηνιή πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ. 

Υξήζην Μέηην, κε ζέκα ηελ δηφξζσζε ηνπ Φεθίζκαηνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία 

λέσλ δηνδίσλ επί ηεο Δγλαηίαο Οδνχ ζπκπεξηιακβάλνληαο, ηα 

ππνβιεζέληα ζηελ ζχζθεςε πνπ πξνεγήζεθε, αηηήκαηα ηεο Γξάκαο, ψζηε 

λα ππάξμεη ζπκθσλία & ππνγξαθή απφ ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο». 

22/05/2017 

 
 Αλνηθηή επηζηνιή δηακαξηπξία Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηελ 

θπβέξλεζε, γηα ηελ ςήθηζε ηνπ πνιπλνκνζρεδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη κηα 

ζεηξά απφ ζθιεξά κέηξα παξά ηα απνθαζηζκέλα αληίκεηξα, πνπ αθνξνχλ  

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά δεηήκαηα θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο φπσο ην άλνηγκα θαηαζηεκάησλ ηηο 

Κπξηαθέο, ηνλ Δμσδηθαζηηθφ Μεραληζκφ, ηνλ Πησρεπηηθφ Κψδηθα θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 22/05/2017   

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηζηνιή ηνπ δεηά απαληήζεηο θαη 

δηεπθξηλήζεηο απφ ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο 

θχξην Φψηε Κνπξκνχζε, ζρεηηθά κε εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ κέιε ηνπ 

γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ κεραληζκφ ξχζκηζεο νθεηιψλ, ζε ζπλέρεηα ηεο 

ελεκεξσηηθήο πξνεγεζείζαο ζπλάληεζεο ζηελ Γξάκα. 01/06/2017 

 
 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ιακβάλεη ηελ λνκηθή γλσκνδφηεζε πνπ δήηεζε 

απφ λνκηθνχο ζπκβνχινπο καδί κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-

Θ θαη αθνξά ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο κε 4 & 12% ησλ 

νθεηιψλ ηνπ ΟΑΔΓ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ γλσκνδφηεζε δηαηίζεηαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο κέιε καο γηα λνκηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηνπ ΟΑΔΓ. 10/06/2017. 

 

 Δπηζηνιή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Υξήζην 

Μέηην κε ηελ νπνία θαηαηίζεηαη αίηεκα γηα ζηήξημε ηεο Πεξηθέξεηαο ζε 

ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο εζσηεξηθνχ & εμσηεξηθνχ ζχκθσλα κε θιαδηθά 

αηηήκαηα κειψλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 05/07/2017 

 

 Με επηζηνιή θαη Γειηίν Σχπνπ ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο ελεκεξψλεη θαη 

ππελζπκίδεη ζηα κέιε ηνπ, φηη έρεη αλαθνηλσζεί Νφκνο 4483/2017 - ΦΔΚ 

107/Α/31-7-2017 θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 52 πνπ αθνξά ηηο Ρπζκίζεηο 

Οθεηιψλ έσο 100 δφζεηο πξνο ηνπο Γήκνπο. 01/08/2017  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ππνγξάθεη πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο ζην 

πιαίζην ηνπ δηαηνπηθνχ ζρεδίνπ κε ηίηιν «ΟΗ ΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ- 

ΣΖΔ ΣΟΒΑCCO ROADS» κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ θαη ην Ηλζηηηνχην 

Κνηλσληθψλ Κηλεκάησλ & Ηζηνξίαο ηνπ Καπλνχ. 21/8/2017  

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη  ζηελ  21
ε
 Παλειιήληα Δκπνξηθή 

Έθζεζε  “Αλαηνιηθή Μαθεδνλία Θξάθε 2012” κε εθζεζηαθφ ρψξν γηα ηελ 

πξνβνιή ησλ δξακηλψλ πξντφλησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ. Κνκνηελή 24-27 

 Μαίνπ 2012. 

 

 Οη Πξφεδξνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ κε ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε θ. Άξε Γηαλλαθίδε ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε 

ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο θ. Κσζηή Υαηδεδάθε. ηελ ζπλάληεζε ζπκκεηείρε ν 

Πξφεδξνο ΠΔΓ ΑΜΘ θ. Κσζηήο ηκηηζήο θαζψο θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θ. Πέηξνο ειέθνο. Σξίηε 31 Ηνπιίνπ 2012 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη ην Σκήκα Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, νξγάλσζαλ  εκεξίδα 

κε ζέκα "Αλάπηπμε κε θαηλνηνκία θαη γλψζε" Γξάκα 12 Γεθεκβξίνπ 2012  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 

Γξάκαο, δηνξγάλσζε εθδήισζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ, ζην πλεδξηαθφ 

Κέληξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ζέκα „‘Δλεκέξσζε γηα πξφζιεςε 

ππξθαγηψλ‘‘. 14 Ηαλνπαξίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηελ Αμηνιφγεζε, 

Αλαζεψξεζε θαη Δμεηδίθεπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα ην πεξηερφκελν ηνπ 1
νπ

 ζηαδίνπ ηεο κειέηεο φπσο 

απηφ ππνβιήζεθε απφ ηνπο κειεηεηέο ζην Τ.ΠΔ.Κ.Α. 17 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζχζθεςε ησλ Πξνέδξσλ θαη 

εθπξνζψπσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ηνλ 

Τπνπξγφ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ. Θεφδσξν Καξάνγινπ, κεηά απφ 

πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ, ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσκέλεο θνηλήο πξνζπάζεηαο 

φισλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο Βνξείνπ Διιάδαο. Θεζζαινλίθε 31 Ηαλνπαξίνπ 

2013.  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε θνξέσλ ζηελ Πεξηθέξεηα 

ΑΜ-Θ, κε ζέκα ηελ  αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηκεκάησλ Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. - ρέδην " Αζελά.  Κνκνηελή 4 

Φεβξνπαξίνπ 2013 



 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηελ  

Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηεο ΠΑΜΘ, ηεο νκάδαο ζρεδηαζκνχ «έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο πεξηφδνπ 2014-2020» ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ. Κνκνηελή 08 

Φεβξνπαξίνπ 2013 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ έθηαθηε ζχζθεςε θνξέσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ (Βνπιεπηέο, Πεξηθεξεηάξρεο, Γήκαξρνη, 

Δπηκειεηήξηα) κε ζέκαηα: 1) Ρπζκίζεηο νθεηιψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 

Σξάπεδεο πνπ έρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Γεκνζίνπ θαη  2) ηελ ηξνπνινγία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα αλάθιεζε ηεο επηδφηεζεο επηηνθίνπ πνπ 

έιαβαλ νη επηρεηξήζεηο κε έδξα ζπγθεθξηκέλνπο Ννκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζχκθσλα κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο απφ ην 1993 έσο θαη ην 2005. 9 

Φεβξνπαξίνπ 2013 

 Ζκεξίδα Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε, κε ζέκα ελεκέξσζε γηα ην Πξφγξακκα : «Δλίζρπζε 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ - Τπεξεζηψλ» Γξάκα 13 Φεβξνπαξίνπ 

2013  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε ζηνλ ρψξν ηνπ, ζπλάληεζε εξγαζίαο κε 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, γηα ηνλ απφ θνηλνχ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ 

Γξάζεσλ Δμσζηξέθεηαο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ (εθζέζεηο,  επηρεηξεκαηηθέο 

απνζηνιέο, θιπ). 18 Φεβξνπαξίνπ 2013 
 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε εκεξίδα παξνπζίαζεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

κέιε ηνπ, ηνπ Έξγνπ «Κφκβνο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ Δπηκειεηήξηνπ 

Γξάκαο» ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π «Φεθηαθή χγθιηζε». Σν έξγν είλαη φιεο νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ θνξέα, αιιά θαη ην λέν portal dramanet.gr, πνπ 

πινπνηήζεθε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 20 

Φεβξνπαξίνπ 2013   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ θαη ηελ 

ΔΦΔΠΑΔ δηνξγάλσζε εκεξίδα ελεκέξσζεο γηα ην Πξφγξακκα  

"Οινθιεξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ ζηήξημε ηεο Γπλαηθείαο 

Απαζρφιεζεο κέζσ ελίζρπζεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο" (ΔΠΑΝ ΗΗ) 

ΔΠΑ.  25 Φεβξνπαξίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ εκεξίδα ηνπ Διιελν-Ηζξαειηλνχ 

Δπηκειεηεξίνπ ζηελ νπνία νκηιεηέο είλαη ν Πξέζβεο ηνπ Ηζξαήι ζηελ 

Διιάδα, Κνο Arye Mekel θαη ν Τθππνπξγφο Αλάπηπμεο Κνο Νφηεο 

Μεηαξάθεο κε ζέκα  φζα δξνκνινγνχληαη ζηηο ζρέζεηο Διιάδνο-Ηζξαήι αιιά 

θαη ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Διιάδαο ζηε παξνχζα ζπγθπξία. Αζήλα 

27 Φεβξνπαξίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ην  χιινγν Λνγηζηψλ  

Φνξνηερλψλ  λνκνχ Γξάκαο νξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα ‗‘ΝΔΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΜΟ‘‘, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη 

επηρεηξεκαηίεο κέιε. 4 Μαξηίνπ 2013 

 

http://www.desm-os.gr/component/content/article/197--q-q
http://www.desm-os.gr/component/content/article/197--q-q


 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζπλάληεζε πνπ έγηλε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ 

ζηελ έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Αξε Γηαλλαθίδε. Σν 

ζέκα είλαη νη αλαθηήζεηο ησλ επηδνηήζεσλ επηηνθίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ.  Κνκνηελή 16 Μαξηίνπ 

2013  

 

 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηελ εκεξίδα -εθδήισζε κε ζέκα " Οη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηε δίλε ηνπ κλεκνλίνπ. Πξνηάζεηο & δηέμνδνο"  

31 Μαξηίνπ 2013 κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ θ. Γηψξγν ηαζάθε κέινο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ Γξάκα 31/3/2013.   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην 2o Διιελνξσζηθφ Δμαγσγηθφ 

πκπφζην «Πξνσζψληαο Διιεληθά Πξντφληα ζηε Ρσζηθή αγνξά: Σξφθηκα – 

Πνηά / Δλδχκαηα – Τπνδήκαηα» πνπ νξγαλψζε ην ΔιιελνΡσζηθφ 

Δπηκειεηήξην. Αζήλα 3-4 Απξηιίνπ 2013. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζχζθεςε κε ζέκα «Πξνβιήκαηα 

αλάπηπμεο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο» κε πξφζθιεζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο θ. Θεφδσξνπ Καξάνγινπ ζηελ έδξα ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ. Κνκνηελή  5 Απξηιίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο, νξγάλσζε εκεξίδα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

«ΣΟΥΟ Ζ ΓΟΤΛΔΗΑ», πνπ πινπνηήζεθε  απφ ηελ Αλαπηπμηαθή 

χκπξαμε «Δξγαζία ΑΜΚΔ» θαη ηίηιν: ΣΟΠΗΚΔ ΓΡΑΔΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΓΗΑ ΔΤΑΛΧΣΔ ΟΜΑΓΔ  (ΣΟΠ-ΔΚΟ)-

ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ  

ΣΟΝ ΝΟΜΟ ΓΡΑΜΑ Γξάκα 9 Απξηιίνπ 2013  
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Διιάδα 

Βνπιγαξία 2007-2013 Θεκαηηθφ εξγαζηήξην  «Ο  Κιάδνο έλδπζεο ζηελ 

δηαζπλνξηαθή πεξηνρή Διιάδαο – Βνπιγαξίαο. Δμειίμεηο, Πξννπηηθέο θαη 

Νέεο Δπθαηξίεο» κε ηελ ζπκκεηνρή Διιεληθψλ θαη Βνπιγαξηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ. Γξάκα 15 Απξηιίνπ 2013 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, ζην Δξγαζηήξην ηξαηεγηθέο έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο γηα «έμππλε» εμεηδίθεπζε ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, Αιεμαλδξνχπνιε 17 Απξηιίνπ 2013. 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζην Πεξηθεξεηαθφ Αλαπηπμηαθφ 

πλέδξην πνπ νξγαλψλεη ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014 – 2020. Αιεμαλδξνχπνιε 18 Απξηιίνπ 

2013.  

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζε θνηλή ζχζθεςε κε ην Σερληθφ 

Δπηκειεηήξην Διιάδνο Σκήκα Γξάκαο-Καβάιαο, κε ζέκα ην πξφβιεκα 

έιιεηςεο κηαο ζπγθξνηεκέλεο θαη θνζηνινγεκέλεο αλαπηπμηαθήο πξφηαζεο 

ζηελ πεξηνρή καο. Καβάια 23 Απξηιίνπ 2013 

 πκκεηνρή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζε ζχζθεςε ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜΘ,  κεηά 

απφ πξφζθιεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜΘ γηα ην ζέκα ησλ αλαθηήζεσλ ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη ησλ εγγπήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, 



 

 

φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην πνιπλνκνζρέδην θαη ηελ ηξνπνινγία 478. 2 

Μάηνπ 2013 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην 1ν ΔιιελνΡσζηθφ Δπηρεηξεκαηηθφ 

Forum ΔΡΜΖ ζηα πιαίζηα δηκεξψλ Δκπνξηθψλ ρέζεσλ Διιάδαο - Ρσζίαο, 

κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ Διιεληθψλ πξντφλησλ 

ζηελ Ρσζηθή αγνξά Θεζζαινλίθε, 16 θαη 17 Ματνπ 2013. 

 Κνηλή εκεξίδα απφ ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Δκπνξηθφ χιινγν Γξάκαο θαη 

ην ΠΜ „Λνγηζηηθή, Διεγθηηθή θαη Γηεζλείο πλαιιαγέο‟ ηνπ Σκήκαηνο 

Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο, ηελ εθδήισζε κε ζέκα: 1) Παξνπζίαζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ „Λνγηζηηθή, Διεγθηηθή θαη Γηεζλείο 

πλαιιαγέο‟ ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο, & 2) Δπελδπηηθφ 

Πεξηβάιινλ θαη Νεπξν-Οηθνλνκηθή, Γξάκα 31 Μαΐνπ 2013  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε εκεξίδα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

πηινηηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο APP4INNO -Καζηέξσζε 

θαη Πξνψζεζε Νέσλ Πξνζεγγίζεσλ θαη Δξγαιείσλ γηα ηελ Δλδπλάκσζε 

ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Πξσηνγελή ηνκέα ζηελ 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε‖.  Σν πξφγξακκα έρεη εγθξηζεί ζην πιαίζην ηνπ 

θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε» 

(SEE) Γξάκα 6 Ηνπλίνπ 2013 

 πκκεηνρή Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζε ζπλάληεζε κε ηνλ Δπίηξνπν θ. 

Johannes Hahn, αξκφδην γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθή, ζηελ Πεξηθέξεηα 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο κε ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πφξσλ – ηεο θπξηφηεξεο πεγήο δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ γηα ηε ρψξα. Κνκνηελή 12 Ηνπλίνπ 2013 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζχζθεςε ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ κε ζέκα ηηο «Δγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ». 

Καβάια 2 Απγνχζηνπ 2013 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε κε ηνλ  Πεξηθεξεηάξρε θ. 

Αξηζηείδεο Γηαλλαθίδεο, κε ζέκα ηηο πξνζερείο ζπκκεηνρέο ηεο Πεξηθέξεηαο  

Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο ζηηο εθζέζεηο: Κνκνηελή 27.Απγνχζηνπ 2013 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ πλάληεζε ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

ΑΜ-Θ κε ηνλ Αλ. Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ (ΓΛΚ) θ. Υξ. ηατθνχξα γηα ηα 

δάλεηα κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ ΔΓ. Αζήλα 4 επηεκβξίνπ 2013 

 πγθέληξσζε ζην δεκνηηθφ σδείν Γξάκαο, ησλ κειψλ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο 

, Δκπνξηθνχ πιιφγνπ θαη ΟΔΒΔ Γξάκαο κε ζέκα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ θαη 

ηξφπνη λνκηθήο πξνζηαζίαο νθεηιεηψλ. 

 Γξάκα 11 επηεκβξίνπ 2013 

 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηελ 1
ε
 ζπλεδξίαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, Κνκνηελή 12 επηεκβξίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ θαη ηελ 

ΔΦΔΠΑΔ νξγάλσζε ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ην πξφγξακκα "Δμσζηξέθεηα 

– Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ (ΗΗ)" (ΔΠΑΝ ΗΗ) ΔΠΑ. Γξάκα 

17 επηεκβξίνπ 2013 

 

 

http://www.desm-os.gr/component/content/article/197--q-q
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 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε πεξίπηεξν φπνπ πξνβάιιεη ηα 

δξακηλά πξντφληα,   ζηελ Έθζεζε Kavala Expo 2013 απφ 27 

επηεκβξίνπ έσο 2 Οθησβξίνπ 2013 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο παξίζηαηαη θαη ζπκκεηέρεη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ σο 

εθπξφζσπν ηεο ΚΔΔΔ,  ζηελ Δπηηξνπή Παξαγσγήο. & Δκπνξίνπ ηεο Βνπιήο 

ησλ Διιήλσλ, γηα ην ζρέδην λφκνπ «Ρπζκίζεηο Θεκάησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο & άιιεο δηαηάμεηο» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζε ηνπ ζηηο ελέξγεηεο ηνπ 

ππνπξγείνπ πνπ είλαη ζε βάξνο ησλ παξαγσγψλ ελέξγεηαο. 3 Οθησβξίνπ 2013 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε πξφηαζε ζηελ πξφζθιεζε ηεο 

Αληηπεξηθέξεηαο Γξάκαο  ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη θαηάξηηζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 2014 – 2020 γηα ηελ Π.Δ. 

Γξάκαο κε ζηφρν  ηελ δηεθδίθεζε πφξσλ θαη έξγσλ θαηά ηε λέα πεξίνδν ησλ 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Γξάκα 14/10/2013 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ΣΑΡ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ, Κνκνηελή 14 

Οθησβξίνπ 2013. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε κε βνπιεπηέο ππφ ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε θ. Γηαλλαθίδε γηα ηα ζέκαηα 1. Καηαζρέζεηο γηα νθεηιέο ζηνλ 

ΟΑΔΔ θαη άιισλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ απφ ηα Κέληξα Αλαγθαζηηθήο 

Δίζπξαμεο Οθεηιψλ ηα νπνία έζεζε ζε εθαξκνγή ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 2. Δγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Κνκνηελή 1 Ννεκβξίνπ 2013 

 

 Με πξσηνβνπιία ηνπ επηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνζθιήζεθαλ απφ ηα 

Δπηκειεηήξηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο  νη Βνπιεπηέο Γξάκαο, 

Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο θαη Ρνδφπεο ζε ζχζθεςε  κε ηα εμήο ζέκαηα: 

1.Οθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ. Πξφηαζε –ζρέδην λφκνπ γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

ηακείνπ θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ 2. Δγγπήζεηο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο 

ηηο επηρεηξήζεηο. ΔΒΔ Αζελψλ Πέκπηε 7 Ννεκβξίνπ 2013 

 

 Μεηά απφ πξσηνβνπιία ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Αλαη. Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θ. 

Αξ. Γηαλλαθίδε θαη ησλ Δπηκειεηεξίσλ Γξάκαο, Έβξνπ, Καβάιαο, Ξάλζεο, 

ΔΒΔ Ρνδφπεο θαη Δπαγγεικαηνβηνηερληθνχ Ρνδφπεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δπηθξαηείαο θ. Γεκήηξε ηακάηε. Καηαηέζεθαλ 

νη 1). Πξνηάζεηο γηα ηηο νθεηιέο ζηνλ ΟΑΔΔ ψζηε λα ππάξμεη λνκνζεηηθή 

παξέκβαζε γηα κηα ξεαιηζηηθή ξχζκηζε κε ζηφρν ηελ δηάζσζε ηφζν ησλ 

αζθαιηζκέλσλ φζν θαη ηνπ Σακείνπ & 2). Δγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηα 

δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ Αζήλα 8 Ννεκβξίνπ 2013. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζχζθεςε πνπ ζπγθάιεζε ε θ. 

Μαγδαιελή Καξαθφιε, Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ 

ρέζεσλ  & Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε έδξα 



 

 

ηελ Θεζζαινλίθε, κε ηνλ Έιιελα Πξέζβε ζην Κνπβέηη θ. Θενδψξνπ 

Θεφδσξν. Θεζζαινλίθε 26 Ννεκβξίνπ 2013  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε ζχζθεςε εξγαζίαο κε ηελ παξνπζία ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ Έβξνπ, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Καβάιαο, εξξψλ, 

Ζκαζίαο, Πέιιαο, Κηιθίο, Πηεξίαο, Καξδίηζαο κε ζέκα «Γάλεηα 

Δπηρεηξήζεσλ ζηηο Σξάπεδεο». Γξάκα 8 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΔΜΟ ΑΜ-Θ δηνξγάλσζε 

Ζκεξίδα κε ζέκα «Γηεπθξηλίζεηο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία 

έληαμεο θαη ελίζρπζεο ησλ δπλεηηθά εληαζζφκελσλ έξγσλ ζην πξφγξακκα: 

Δλίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο 

Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνχ, Δκπνξίνπ - Τπεξεζηψλ». Γξάκα 18 Γεθεκβξίνπ 

2013 

 

 πκκεηνρή ζηελ δηαβνχιεπζε γηα ηελ B΄θάζε Αμηνιφγεζεο, Αλαζεψξεζεο 

θαη Δμεηδίθεπζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.  

Ξάλζε Σεηάξηε 18  Γεθεκβξίνπ 2013.  

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο αλαθνηλψλεη ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επηρεηξεζηαθήο επηηάρπλζεο STAGE ONE accelerator , ζηα πιαίζηα 

πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο & ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Γξάκα 07 

Ηαλνπαξίνπ 2014 

 χζθεςε κεηαμχ ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ 

κε ηνλ Πξχηαλε ΓΠΘ θ. Ρέκειε, κε ζέκα ηε ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαη ηελ δπλαηφηεηα αλάιεςεο απηήο 

απφ επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Κνκνηελή 9 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (ηαβέξλεο, ςεηνπσιεία, 

θαθεηέξηεο, θαθελεία, δαραξνπιαζηεία θιπ) κε ζέκα  ην Νφκν γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη πειαηψλ. Γξάκα 15 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ελεκεξσηηθή ηερληθή ζπλάληεζε – 

ζπδήηεζε επί ηνπ ζρεδίνπ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ. 

Κνκνηελή 20 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 Σα Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί ηα ππφινηπα Δπηκειεηήξηα ηεο 

πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο, νξγάλσζαλ εκεξίδα 

κε θεληξηθφ νκηιεηή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δκπνξίνπ θ. ηέθαλν Κνκλελφ, ν 

νπνίνο παξνπζίαζε ην «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)» Ξάλζε 22 Ηαλνπαξίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ) θαη νκηιεηή ηνλ πξφεδξν θ. Γ. 



 

 

Γεξνληνχθν, νξγάλσζε εκεξίδα ζέκα ηελ δπλαηφηεηα ζηήξημεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ησλ ηξερνπζψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά  

ηδξχκαηα.  Γξάκα 03 Φεβξνπαξίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο (ΜΟΚΔ 

ΓΠΘ), δηνξγάλσζε ην 4ν Βησκαηηθφ Δξγαζηήξην. Γξάκα 19 Φεβξνπαξίνπ 

2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε ηελ Πεξηθέξεηα Α.Μ.-Θ θαη καδί κε 

ηα άιια Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ καο ζηελ έθζεζε ΟΗΝΟΡΑΜΑ 2014 

εληζρχνληαο ζην θφζηνο ζπκκεηνρήο ηα δξακηλά Οηλνπνηεία. 7-10 Μαξηίνπ 

2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη άιια Δπηκειεηήξηα, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζήλαο, ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλάληεζε κε ηνλ 

Τπνπξγφ Δξγαζίαο θ. Γηάλλε Βξνχηζε, κε θπξίαξρν ζέκα ην κέιινλ ηνπ 

ΟΑΔΔ θαη ηηο νθεηιέο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Αζήλα 13 Μαξηίνπ 2014 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο πξνινγίδεη ζε παξνπζίαζε ην βηβιίν 

ηνπ επξσβνπιεπηή θ. Γηψξγνπ Υαηδεκαξθάθε κε ηίηιν “Παξάγσλ Διιάο –

Οη ειιεληθέο αμίεο γηα κηα λέα Δπξψπε”  Γξάκα 16 Μαξηίνπ 2014. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ εθδήισζε γηα ηελ παξνπζίαζε θαη 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζέζεσλ θαη ηεο θπβεξλεηηθήο 

πξφηαζεο κε ζέκα: «Ζ πξφηαζε ηνπ ΤΡΗΕΑ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα» κε νκηιεηή ηνλ θ.  Γηψξγν 

ηαζάθε θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ, Βνπιεπηή θαη ππεχζπλν Αλάπηπμεο ηνπ 

ΤΡΗΕΑ. Γεκαξρείν Γξάκαο 11 Απξηιίνπ 2014. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζχζθεςε κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ  

Πεξηθεξεηάξρε Α.Μ-Θ θ. Άξε Γηαλλαθίδε ζε ζπλάληεζε, κε κνλαδηθφ ζέκα 

ζπδήηεζεο ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε «Βησζηκφηεηα ησλ Δπηκειεηεξίσλ». 

Κνκνηελή 3 Μαΐνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο εηαίξνο Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΔΡΓΑΗΑ- 

ΑΜΚΔ» νξγαλψλεη ελεκεξσηηθή εκεξίδα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα πξνζιάβνπλ ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα ΣΟΠΔΚΟ. 

Γξάκα 6 Μαΐνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο, ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλάληεζε εξγαζίαο εθπξνζψπσλ 

ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο θαη ηεο δηνίθεζεο ηεο 

ΠΟΠΖΔΦ κε ηνλ πθππνπξγφ ΠΔΚΑ θ. Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά. Αζήλα 21 Μαΐνπ 

2014 

 



 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην 6
ν
 Πνιπζπλέδξην Καηλνηνκίαο & 

Αλάπηπμεο, κε νκηιεηή ηνλ Πξφεδξν θ. ηέθαλν Γεσξγηάδε ζην ζέκα 

«Μεραληζκνί ππνζηήξημεο ηεο Αλάπηπμεο» Ξάλζε 6 Ηνπλίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη ε Innovation Farm, δηνξγάλσζαλ ηελ ηειηθή 

παξνπζίαζε  (Demo Day) ηνπ επηηαρπληή λενθπψλ επηρεηξήζεσλ Stage 

One pre-seed accelerator πνπ ιεηηνχξγεζε ζε πξφγξακκα 5 εβδνκάδσλ.   Ζ 

εθδήισζε  πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηεξάζηηα επηηπρία ζην πλεδξηαθφ Κέληξν 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ηελ Γεπηέξα 16 Ηνπλίνπ 2014.  

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Διιελν-Ηζξαειηλνχ Δπηκειεηεξίνπ, κε ζέκα ηελ  δηεξεχλεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ζπλεξγαζίαο, κε αληίζηνηρα Δπηκειεηήξηα ζην Ηζξαήι, φζν 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κειψλ ηνπ κε αληίζηνηρεο ηζξαειηλέο επηρεηξήζεηο 

ζηνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, ζηελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα & ζηα ηξφθηκα θαζψο επίζεο θαη ζηνλ νξεηλφ ηνπξηζκφ. 

Αζήλα 3 Ηνπλίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ Έθζεζε ALEXPO 2014 

πξνβάιινληαο ηα δξακηλά πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ πνπ 

δήισζαλ ζπκκεηνρή. Αιεμαλδξνχπνιε 20-24 Ηνπλίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε άιια Δπηκειεηήξηα, ζπκκεηέρεη ζε έθηαθηε 

ζπλάληεζε ζην Δπηκειεηήξην Κηιθίο,  κε ζέκα «ηα Δγγπεκέλα απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην Σξαπεδηθά Γάλεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ / Μειψλ». Ζ 

ελεκέξσζε έγηλε απφ ηνλ π. ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ θ. Φισξίδε Γεψξγην. 

Κηιθίο 7 Ηνπιίνπ 2014. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ηεο Μαθεδνλίαο & ηεο Θξάθεο, ζηελ πξφζθιεζε ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Θεζζαινλίθεο, κε ζέκα «πξνβιήκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο». Απφ ηελ ζπλέιεπζε εθδίδεηαη 

Φήθηζκα κε θάιεζκα  πξνο ηελ Κπβέξλεζε λα απνδερζεί ηηο πξνηάζεηο ησλ 

θνξέσλ. Θεζζαινλίθε 9 Ηνπιίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγάλσζε θαη θηινμέλεζε ηελ ζπλάληεζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ STATUS «Strategic territorial agendas for 

small and middle-sized cities», πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο South East Europe (Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε). Γξάκα 

16/07/2014 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ ΔιιελνΡσζηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. Υξήζηνο Γήκαο 

αλαθνηλψλεη ηελ απφθαζε ηνπ Γ ηνπ δηκεξνχο Δπηκειεηεξίνπ,  φηη ν 

Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο θ. ηέθαλνο Γεσξγηάδεο, νξίζζεθε σο 

εθπξφζσπνο ηνπ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Γξάκαο. 30 Ηνπιίνπ /2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο, ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Μαθεδνλίαο & Θξάθεο, θαη ζηελ ζχζθεςε πνπ δηνξγάλσζε ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ θαη Αλαπηπμηαθήο πλεξγαζίαο 



 

 

ηνπ  Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη 

εμαγσγηθνχο ζπλδέζκνπο, κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο αγνξέο ηνπ 

ΚΟΤΒΔΗΣ θαη ηεο Ρνπκαλίαο.  Θεζζαινλίθε 15 επηεκβξίνπ 2014. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ην Δπηκειεηήξην Πέιιαο, σο εθπξφζσπνη 

ηεο ΚΔΔΔ, ζπκκεηέρνπλ  ζηελ ζχζθεςε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ηνλ θ. 

Αζεκάθε Παπαγεσξγίνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο παξαγσγνχο  

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη εηδηθφηεξα ησλ Φσηνβνιηατθψλ πάξθσλ. Αζήλα 14 

Οθησβξίνπ 2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο, ζπκκεηέρεη ζε ζχζθεςε εξγαζίαο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ΑΜΘ κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Γεψξγην Παπιίδε γηα ζέκαηα 

επελδχζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ.  ηελ ζχζθεςε ζπκκεηείρε θαη ν 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο Γξάκαο θ. Αξγ. Παηαθάθεο. Κνκνηελή 9 Γεθεκβξίνπ 

2014 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε πνπ θάιεζε ν 

Πεξηθεξεηάξρεο θ. Γεψξγηνο Παπιίδεο,  κε ζέκα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ  

γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο θπγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Α.Μ.-Θ. πξνο 

γεηηνληθέο ρψξεο (Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θ.η.ι.) θαη ηελ επηδίσμε επηζηξνθήο 

ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο.   

Κνκνηελή 10 Γεθεκβξίνπ 2014   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή 

Αξρή ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, δηνξγάλσζε δχν (2) ελεκεξσηηθέο -ηερληθέο 

ζπλαληήζεηο κε ζέκα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία ζηα πιαίζηα ηεο 

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Γξάζεο ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (RIS3) γηα ηνπο 

ηνκείο Γάιαθηνο-Κξέαηνο & Σνπξηζκνχ. Γξάκα 22 Ηαλνπαξίνπ 2015.  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θηινμελεί ηα Δπηκειεηήξηα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-

Θ ζε ζχζθεςε κε ζέκαηα : ηνλ Νφκν θαη ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ Δπηκειεηεξηαθφ ζεζκφ, ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΜΟ-ΑΜΘ &  

απνθάζεηο θνηλήο αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ δεηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 26 

Ηαλνπαξίνπ 2015  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ηελ νπνία 

Οινθιεξψζεθαλ νη Δξγαζίεο ηεο Παξνπζίαζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

―Smart Specialization‖ ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζε πέξα απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο καο, αξθεηά ζεκαληηθά ζηειέρε απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Γξάκα 22 Ηαλνπαξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ δηεκεξίδα γηα ηελ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ 

ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ 

ΘΡΑΚΖ κε επηρεηξήζεηο απφ κέιε ηνπ.   

 Κνκνηελή 29-30 Ηαλνπαξίνπ 2015  
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο TRIGGER 

Διιάδα –Βνπιγαξία 2017-2013, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην 

Αλάπηπμεο Σερλνινγίαο & Αλζξψπηλσλ Πφξσλ (ΗΑΣΑΠ) θηινμέλεζε 



 

 

εθδήισζε δηθηχσζεο κε ζπκκεηνρή θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Γξάκα 19 

Φεβξνπαξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη  ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο γηα ηελ 

ξχζκηζε ησλ 100 δφζεσλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Κεληξηθήο  Έλσζεο 

Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. 

Γεκήηξε Μάξδα Αζήλα 25 Φεβξνπαξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ηνλ χιινγν  Ηδηνθηεηψλ Κέληξσλ Ξέλσλ 

Γισζζψλ Ν. Γξάκαο  θαη ηνλ χιινγν Καζεγεηψλ Ηδηνθηεηψλ 

Φξνληηζηεξίσλ Μ. Δ. Ν.Γξάκαο,  ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Innovation farm 

κέζσ ηεο δξάζεο  ηνπ MENTOR‟s MIX δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα «Ζ 

Καηλνηνκία ζηε Δθπαίδεπζε - Πσο ε ηερλνινγία θαη νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο αιιάδνπλ ην ηνπίν». Γξάκα 22 Μαξηίνπ 2015 

 

 πλάληεζε εξγαζίαο ησλ Πξνέδξσλ Δπηκειεηεξίσλ Γξάκαο θ. ηέθαλνπ 

Γεσξγηάδε, Φζηψηηδαο θ. Αιέμαλδξνπ Γηακαληάξα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ θ. Γεψξγηνπ Φισξά,  κε ηνλ  Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Τπ. Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ θ. Γηψξγν Ρσκαληά  θαη ηνλ 

ελ δπλάκεη λέν δηνηθεηή ηνπ ΟΑΔΔ θ. Σάζν Πεηξφπνπιν, κε ζέκα ηηο νθεηιέο 

ζηνλ ΟΑΔΔ θαη ην ΗΚΑ. Σελ ζχζθεςε νξγάλσζε ν Βνπιεπηήο Γξάκαο θ. 

Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο. Αζήλα 19/03/2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε εξγαζίαο κε ηνλ 

αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γεκήηξε Μάξδα ζην Δπηκειεηήξην 

Κηιθίο, κε  αληηθείκελν «ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηηο ηξάπεδεο θαη εηδηθφηεξα ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζίνπ», θαζψο θαη ησλ γεληθφηεξσλ  νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 29 Μαξηίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε» ζπκκεηέρεη κε  ζηειέρε ηνπ,  καδί κε ηνπο Σερληθνχο 

πκβνχινπο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζηελ 2
ε
 Σερληθή πλάληεζε ηνπ έξγνπ, 

πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ πφιε Blagoevgrad ηεο Βνπιγαξίαο. 30 Μαξηίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο πξνρσξά ζηε Γεκηνπξγία Μεηξψνπ Μεληφξσλ 

γηα ην έξγν «Δμππλε Δμεηδίθεπζε» πινπνηψληαο ην ηξαηεγηθφ Έξγν 

―Smart Specialization‖ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο «Διιάδα - Βνπιγαξία 2007-2013». 31/03/2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε κηα κεγάιε θαη ηζηνξηθή εθδήισζε ζην 

πλεδξηαθφ ηνπ Κέληξν, κε ηελ ζπκκεηνρή  επηρεηξήζεσλ θαη ηέσο 

πξνέδξσλ & κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 

παξνπζίαζε κεηά απφ δηεηή εξγαζία,  ην ηζηνξηθφ πφλεκα -ιεχθσκα κε 

ηίηιν «ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΖ ΓΡΑΜΑ» -100 Υξφληα ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ. 18 Απξηιίνπ 2015. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ηα Δπηκειεηήξηα Σξηθάισλ & Κνξίλζνπ 

ζπκκεηείρε ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκίαο θ. Γηψξγν 



 

 

ηαζάθε γηα  θξίζηκα  ζέκαηα φπσο ην λνκνζρέδην πνπ πξνεηνηκάδεη ην 

Τπνπξγείν γηα ηα «θφθθηλα δάλεηα» θαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ λένπ ΔΠΑ. 8 Απξηιίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζχζθεςε ζην Δπηκειεηήξην 

εξξψλ 

κε ηελ Τθππνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Μαθεδνλί

αο Θξάθεο),  θα Μαξία Κφιιηα ‐
Σζαξνπρά,  κε ζέκα :   «Ζ  αλάπηπμε  ηεο  Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο  θαη  ν  ξφινο  ησλ  Δπηκειεηεξίσλ ζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  Τπνπξγεί

ν  Δζσηεξηθψλ  θαη  Γηνηθεηηθήο  Αλαζπγθξφηεζεο 

(Μαθεδνλίαο ‐  Θξάθεο)»  

 29 Απξηιίνπ 2015   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε επηρεηξήζεηο ηεο Γξάκαο ζηελ 1ε 

Θξαθν-Mαθεδνληθή “SYNERGEIA” Δλδνπεξηθεξεηαθήο Πξνψζεζεο 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ ηνπ δηαηξνθηθνχ ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ» 

Κνκνηελή 30 Απξηιίνπ 2015   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε» Διιάδα –Βνπιγαξία,  ζε Γηεζλέο πλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε 

απφ ην «Δθθνιαπηήξην Δπηρεηξήζεσλ» ηνπ Γθφηζε Νηέιηζεθ. 9 Μαΐνπ 

2015. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ καδί κε ην ΔΒΔ Ρνδφπεο, ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο ΓΔΜΟ-ΑΜΘ, ζπλαληήζεθαλ  

κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ ΔΓΑ θ. Γηψξγν Καηξνχγθαιν, γηα ζέκαηα 

ηεο ΓΔΜΟ-ΑΜΘ. Σελ ζπλάληεζε νξγάλσζε ν βνπιεπηήο Γξάκαο θ. 

Υξήζηνο Καξαγηαλλίδεο. 

 Αζήλα 10 Ηνπλίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ, ζπλαληάηαη ζε ζχζθεςε 

εξγαζίαο κε ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γεκήηξε Μάξδα 

θαη ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

ηνπ Κξάηνπο πξνσζψληαο ην αίηεκα ησλ Δπηκειεηεξίσλ 19 Ννκψλ ηεο 

ρψξαο γηα ηελ έθδνζε Τπνπξγηθήο Απφθαζεο γηα αλαζηνιή θαηαβνιήο 

ησλ δφζεσλ ησλ δαλείσλ πνπ έρνπλ ηελ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 

θαη ηεο κείσζεο ηνπ επηηνθίνπ. Αζήλα 11 Ηνπλίνπ 2015. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε εκεξίδα ζηα πιαίζηα ηεο «ηξαηεγηθή 

έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο», ε νπνία εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα – Βνπιγαξία» κε ζέκα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζηνρεπφκελεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή πεξηνρή θαη ζρεηηθέο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ ζα 

ζηεξίμνπλ ηελ αξηζηεία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Γξάκα 2 Ηνπιίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε  εθδήισζε επηρεηξεκαηηθψλ επαθψλ 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Έμππλε Δμεηδίθεπζε-Κηλεηηθφηεηα – 



 

 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο», πξαγκαηνπνηήζεθε Δπίζθεςε Βνπιγάξσλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη ζπλαληήζεθαλ κε επηρεηξήζεηο ηεο Γξάκαο. 

Γξάκα 13 Ηνπιίνπ 2015 
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο «Διιάδα - Βνπιγαξία 2007-2013 Smart Specialization» 

δηνξγάλσζε επηζθέςεηο εξγαζίαο  ζηελ πεξηνρή ηεο Ν. Βνπιγαξίαο 
(Υάζθνβν-Υαξκαλιί θαη Γθφηζε Νηέιηζεθ), ζε ήδε πθηζηάκελεο 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, ε αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε επίηεπμε ησλ 

θνηλψλ ζηφρσλ ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή. 13-15 

επηεκβξίνπ 2015  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζηελ 

Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ, ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ. Κνκνηελή 14 

επηεκβξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θηινμέλεζε ζε κηα αλνηθηή ζην θνηλφ εθδήισζε ηνλ 

Γεκνζηνγξάθν θ. Μηράιε Ηγλαηίνπ δηαπηζηεπκέλν ζην ΓΝΣ, γηα ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ λένπ βηβιίνπ ηνπ «Σξφηθα, ν δξφκνο πξνο ηελ θαηαζηξνθή» , 

ζε κηα αλνηθηή εθδήισζε. Γξάκα 16 επηεκβξίνπ 2015 

 

 

 Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο επηιέγεηαη απφ ηνλ 

Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Γεψξγην Παπιίδε λα ζπκκεηέρεη ζηελ Οκάδαο 

Δξγαζίαο γηα ηελ δηακφξθσζε ζπληνληζκέλεο γλψκεο πξνο ηελ Αξκφδηα 

Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο γηα ην 

Β1 ζηάδην ηεο κειέηεο «Αμηνιφγεζε, αλαζεψξεζε, & εμεηδίθεπζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο». 9 Οθησβξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ηελ ΚΔΔΔ, ζπκκεηέρεη ζην νηθνλνκηθφ 

forum ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ θαη ζηελ εηήζηα παγθφζκηα ζπλάληεζε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ζην Λνπμεκβνχξγν. 14-16 Οθησβξίνπ 2015   

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ηξαηεγηθνχ Έξγνπ 

―Smart Specialization‖, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξφγξακκα 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα - Βνπιγαξία 2007-2013», 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γξάζεο «Γηαζπλνξηαθά Βξαβεία 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο», αθνχ δηνξγάλσζε Γηαγσληζκφ Νέσλ Καηλνηφκσλ 

Ηδεψλ, απεπζπλφκελν πξνο θάζε λέν επηρεηξεκαηία θαη εξεπλεηή (θπζηθφ 

πξφζσπν ή εηαηξεία) ζε κηα κεγάιε εθδήισζε ζηελ Θεζζαινλίθε απέλεηκε 

βξαβεία αξηζηείαο ζηνπο ληθεηέο κε ηηο θαιχηεξεο θαηλνηφκεο ηδέεο. 

Θεζζαινλίθε 19 Οθησβξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε κηα ηηκεηηθή εθδήισζε ππέγξαςε, 

ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ην Διιελν -εξβηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο. 

Σελ ζπκθσλία ππέγξαςαλ ν Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο θ. 



 

 

ηέθαλνο Γεσξγηάδεο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Διιελν-εξβηθνχ Δπηκειεηεξίνπ 

Διιάδαο θ. Κσλζηαληίλνο Γεσξγάθνο παξνπζία ηνπ πξνμέλνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο θ. Sinisa Pavic θαη ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηνπ 

Διιελνεξβηθνχ Δπηκειεηεξίνπ θ. Bane Prelevic. Γξάκα 21 Οθησβξίνπ 

2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ πξφζθιεζε θαη ην πξφγξακκα 

ηνπ Πέκπηνπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ ηεο Διιελνγεξκαληθήο πλέιεπζεο 
(DGV V), ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην Πεξηθεξεηαθφ Κνηλνβνχιην ηνπ 

Βεξνιίλνπ. Βεξνιίλν 4 -6 Ννεκβξίνπ 2015 

 

 Οη Πξφεδξνη ησλ Δπηκειεηεξίσλ Α.Μ-Θ θαινχλ ζε θνηλή ζχζθεςε φινπο 

ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο πεξηθέξεηάο ΑΜ-Θ, κε αληηθείκελν ηελ 

θνξνεπηδξνκή, ην παξαεκπφξην, ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο, ηηο 

θαηαζρέζεηο νθεηιεηψλ ηνπ ΟΑΔΔ.  Ξάλζε 04 Ννεκβξίνπ 2015  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ πλδέζκνπ 

Δπξσπατθψλ πλνξηαθψλ Πεξηνρψλ (ΔΠ-AEBR) ζηελ Δπηηξνπή 

Πεξηθεξεηψλ ζηηο Βξπμέιιεο 12-13 Ννεκβξίνπ 2015 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ελεκεξσηηθή επίζθεςε ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην πνπ δηνξγάλσζε ε επξσβνπιεπηήο θ.Μαξία 

ππξάθε. Βξπμέιιεο 13-15 Ηαλνπαξίνπ 2016. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπγθαιεί επξεία ζχζθεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ηεο ΠΔ Γξάκαο, ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην Αζθαιηζηηθφ. Γξάκα 20 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε ζηελ Αληηπεξηθέξεηα 

Γξάκαο, κεηά απφ πξφζθιεζε ησλ δξακηλψλ νηλνπνηψλ, γηα ηνλ εηδηθφ θφξν 

θαηαλάισζεο ζην θξαζί θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ ζηνλ 

ακπειννηληθφ θιάδν.   Γξάκα 24 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Οκάδαο 

Δξγαζίαο «ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ & ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ» ζηα πιαίζηα ηνπ forum ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο. Αζήλα 26 Ηαλνπαξίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ ζσκαηείνπ ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο (εζηίαζε-θαθέ -θέληξα δηαζθέδαζεο),  ζπγθαιεί 

ζχζθεςε κε ηνλ Βνπιεπηή Γξάκαο θ. Υξ. Καξαγηαλλίδε ηνλ Γήκν Γξάκαο 

Αληηδήκαξρν θ. Αγγ. νιάθε κε ζέκα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ησλ νθεηιψλ πξνο ηνλ Γήκν, απφ ην ηέινο παξεπηδεκνχλησλ 2-5%. Γξάκα 

Φεβξνπάξηνο 2016. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζχζθεςε ησλ Δπηκειεηεξίσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ,  κεηά ηελ απάληεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο  

ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο Δπξσβνπιεπηή θαο Μαξίαο ππξάθε. Κνκνηελή 7 

Μαξηίνπ 2016 



 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ θιεηζηή θνηλή ζχζθεςε ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ κε ηελ πνιηηηθή εγεζία, γηα ην ζέκα 

ηεο επηδφηεζεο ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο κεηά ηηο δειψζεηο ηνπ αξκφδηνπ 

ππνπξγνχ φηη ζα θαηαξγεζεί. Ξάλζε 11 Μαξηίνπ 2016  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην ΔΛΛΖΝΟ – ΔΡΒΗΚΟ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟ FORUM «Γλσξίζηε Δπηρεηξεκαηηθά ηε εξβία» πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Διιελν εξβηθφ Δπηκειεηήξην. Θεζζαινλίθε18 

Μαξηίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ πνπ ζπκκεηέρεη σο αμηνινγεηήο 

ζην Business Angels Forum II ζην  Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ,  φπνπ 

Δπηρεηξεκαηηθέο νκάδεο θαη λενθπείο επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ ηα 

επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα ζε Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο.  Αζήλα 

Σεηάξηε 20 Απξηιίνπ  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Νενθπήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» νξγάλσζε  δηεκεξίδα 

ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ θαη πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ.  Γξάκα 4 & 5 Απξηιίνπ 2016  

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζπλάληεζε‐  ζπδήηεζε γηα ζέκαηα 

θνξνινγίαο ζην Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην  Θεζζαινλίθεο κε νκηιεηή ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Σξπθψλ Αιεμηάδεο. Θεζζαινλίθε 9 

Απξηιίνπ 2016. 

 

 Ο πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο καδί κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ζσκαηείνπ 

θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θ. Ζιία Ζιηάδε ζπκκεηέρεη ζε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Παλαγηψηε Κνπξνππιή ηελ 

νπνία νξγάλσζε ν Βνπιεπηήο θ. Υξ. Καξαγηαλλίδεο, κε ζέκα ηελ ξχζκηζε 

ησλ νθεηιψλ ηνπ ηέινπο παξεπηδεκνχλησλ ζηνπο Γήκνπο.  Αζήλα 25 

Απξηιίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη 

εηδηθά ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο  Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο  (DG REGIO) 

νξγάλσζε εθδήισζε κε ζέκα: «Ξεπεξλψληαο ηα πξνβιήκαηα ζηηο 

ζπλνξηαθέο πεξηνρέο: Ζ θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα – Βνπιγαξία». 

πληνληζηήο ν εηδηθφο ζχκβνπινο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Υάξεο 

Μαξηίλνο. Γξάκα 10 Μαΐνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ θαη ηνλ 

βνπιεπηή θ. Υξ. Καξαγηαλλίδε, ζπκκεηέρεη ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο & Σνπξηζκνχ θ. Γηψξγν ηαζάθε, κε 

ζέκα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ην Τπνπξγείν, γηα ηελ επηδφηεζε ηνπ 

θφζηνπο κηζζνδνζίαο 4 & 12% γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ. 

Γξάκα 19 Μαίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ 2
ε
 πλέξγεηα ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΑΜ-Θ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηνπ δηαηξνθηθνχ ηνκέα. 

Αιεμαλδξνχπνιε 20 Μαίνπ 2016. 

 



 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη ην σκαηείν Αξηνπνηψλ Γξάκαο «Ζ 

ΔΤΣΤΥΗΑ»                                ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Innovation Farm κέζσ 

ησλ δξάζεσλ  ΔΠΗΣΑΥΤΝΖ ΗΓΔΧΝ  πνπ πξνσζεί ην Δπηκειεηήξην 

Γξάκαο, δηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα: «Καηλνηνκία ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο Αξηνπνηίαο»   θαζψο θαη Δλεκέξσζε απφ ηνλ 

ΔΦΔΣ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ . Γξάκα 22 Μαίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγαλψλεη Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζηελ 

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ  γηα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κειψλ καο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΓΔ κε  έλαξμε ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2016 θαη ε ιήμε  

επηέκβξην 2017. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ζχζθεςε ησλ Δπηκειεηεξίσλ ΑΜ-

Θ ζην Δπαγγ. Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Ρνδφπεο, κε ζέκα Μειέηε γηα ηα 

θίλεηξα ζε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία-Θξάθε θαη επηδφηεζε ηνπ 12%. 
Κνκνηελή 9 Ηνπλίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο πήξε ηελ πξσηνβνπιία ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δπηκειεηήξην  Ζκαζίαο, θαη δηνξγάλσζαλ  ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ 

Δπηκειεηεξίσλ Έβξνπ, Καβάιαο, Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, κε ζέκα  ηελ 

Απειεπζέξσζε πψιεζεο δαλείσλ  

 ζε funds θαη εηδηθφηεξα ησλ δαλείσλ κε ηελ Δγγ. Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. 

Βέξνηα 13 Ηνπλίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κεηά ηελ απνδνρή ηεο πξφζθιεζεο ππνδέρζεθε ζην 

πλεδξηαθφ ηνπ Κέληξν σο νκηιεηή ηνλ Τθππνπξγφ Οηθνλνκίαο & 

ππεχζπλν γηα ην ΔΠΑ θ. Αιέμε Υαξίηζε, ζε κηα εκεξίδα ελεκέξσζεο, 

γηα ηα λέα πξνγξάκκαηα, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο Γξάκαο.  Γξάκα 1 

Ηνπιίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ 

Σερληθή πλάληεζε Δξγαζίαο πνπ νξγάλσζε ε εηδηθή ππεξεζία 

δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ, γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 

1εο Πξφζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ Καηλνηνκίαο, Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο Δπηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ησλ «Υεκηθψλ – Πνιπκεξψλ Τιηθψλ-

Πιαζηηθψλ» Κνκνηελή 7 Ηνπιίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ χζθεςε εξγαζίαο ησλ 

παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζην Τπνπξγείν   Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο (Μαθεδνλίαο – Θξάθεο) θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο 

Τπνπξγνχ θ. Μαξίαο Κφιιηα Σζαξνπρά, ελφςεη ηεο 81εο Γηεζλνχο Έθζεζεο 

Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε 1 Απγνχζηνπ 2016  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη καδί κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ρψξαο, ηελ 

ΔΔΔ θαη ηελ ΓΒΔΔ, ζε ζχζθεςε εξγαζίαο ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, κεηά 

ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο & 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θ. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ κε ζέκα 

«Απαζρφιεζε θαη Μηθξέο επηρεηξήζεηο». Αζήλα 31 Απγνχζηνπ 2016. 

 



 

 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε δηθφ ηνπ εθζεζηαθφ πεξίπηεξν & ηελ 

Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδαο, ζηελ 81
ε
 Γηεζλή Έθζεζε 

Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθε 10- 18 επηεκβξίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Μαθεδνλίαο-

Θξάθεο) κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο Τθππνπξγνχ θ. Μαξίαο Κφιιηα –

Σζαξνπρά κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην πιαίζην ηνπ λένπ Αλαπηπμηαθνχ 

Νφκνπ 4399/2016» κε νκηιεηή ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηξαηεγηθψλ & 

Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ θ. Λφε Λακπξηαλίδε. Θεζζαινλίθε 11 επηεκβξίνπ 

2016  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο καδί κε ηα άιια Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ,  

ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλάληεζε ελεκέξσζεο πνπ θάιεζε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Δκπνξίνπ & Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θ. Αλη. Παπαδεξάθεο, κε ζέκα : «Ο 

Ρφινο ησλ Δπηκειεηεξίσλ γηα έλα λέν Αλαπηπμηαθφ & Δπηρεηξεκαηηθφ 

Πεξηβάιινλ» Καβάια 14 επηεκβξίνπ 2016 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ζην 

πλέδξην ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ πλνξηαθψλ Πεξηνρψλ ΔΠ 

(AEBR) ζηελ Eπξσπεξηνρή Nisse, ζην ηξίγσλν Görlitz (Γεξκαλία)- Liberec 

(Σζερία)- Boleslawiec (Πνισλία), κε ζέκα πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο 

πλνρήο ζηηο δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο & Δθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θ. 

ηέθαλνπ Γεσξγηάδε σο ηαθηηθνχ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο 

ηνπ πλδέζκνπ.   Görlitz  (Γεξκαλία) 21-25 επηεκβξίνπ 2016. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κε ην κέινο ηνπ Γ θ. Αζ. Ρεπάθε & 

καδί κε ηελ απνζηνιή ηεο ΚΔΔΔ, ζην 4
ν
 Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

Δπηρεηξεκαηηψλ ησλ Δπξσεπηκειεηεξίσλ. ηελ νινκέιεηα ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ Δπηρεηξεκαηηψλ ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο είρε δηθαίσκα ςήθνπ 

&  ζηηο 21 επηκέξνπο ςεθνθνξίεο ηεο ζπλφδνπ. Βξπμέιιεο 13 Οθησβξίνπ 

2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην 3ν Business Angels Forum πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Αηιαληίο πκβνπιεπηηθή θαη ην Innovation Farm, 

κε ζηφρν νη λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ρξεκαηνδφηεζε λα έξζνπλ 

ζε επαθή κε Δπηρεηξεκαηηθνχο Αγγέινπο. Θεζζαινλίθε 1 Ννεκβξίνπ 2016 

 

 πκκεηνρή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο κε εθζεζηαθφ ρψξν πξνβνιήο 

δξακηλψλ πξντφλησλ, ζηελ 24ε Παλειιήληα Δκπνξηθή Έθζεζε  

―ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ 2016‖. Κνκνηελή 25 -27 

Ννεκβξίνπ  2016  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη  ζηηο εξγαζίεο ηεο 2εο πλεδξίαζεο 

ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη  Θξάθε» 2014-2020. Αιεμαλδξνχπνιε 25 

Οθησβξίνπ 2016. 



 

 

 

 Ο πξφεδξνο θαη ν επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο 

ζπκκεηέρνπλ επηζθέθζεθαλ ηνλ θ. Λεσλίδα Αλησλαθφπνπιν, Δπηθεθαιήο 

ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Διιάδα & ηνλ θχξην 

Άξε Πεξνπιάθε - Αλαπιεξσηή Δπηθεθαιήο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηελ θπξία Υξηζηίλα 

Καξατηίδε, Τπεχζπλε Δπηθνηλσλίαο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο.  Αζήλα 15 

Ννεκβξίνπ 2016  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο επηζθέθζεθαλ εζηκνηππηθά ν πξφμελνο ηεο 

Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ Κνκνηελή θ. Ali Riza Akinci & ν εκπνξηθφο 

αθφινπζνο  ηεο Σνπξθίαο θ. Mehmet Serkan Burali. Γξάκα 17 Ννεκβξίνπ 

2016. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγάλσζε εκεξίδα γηα ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ 

κε ηελ αηγίδα ηεο ΚΔΔΔ θαη ζέκα «Γάλεηα – Σξάπεδεο : Σξφπνη πξνζηαζίαο, 

ξχζκηζεο & ελαιιαθηηθέο ιχζεηο». Οκηιεηέο ζηελ εκεξίδα ήηαλ ε εηαηξεία 

ηξαπεδηθψλ δηακεζνιαβεηψλ δηαπηζηεπκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

V.P Negotiations & εηδηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξεπλψλ θαη 

Μειεηψλ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. Γξάκα 16 Γεθεκβξίνπ 2016 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζε θνηλή ζχζθεςε κε ην Δπηκειεηήξην 

Γξάκαο γηα ην ζέκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ ζηα Βαιθάληα. 

Καηεξίλε 9 Ηαλνπαξίνπ 2017  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο επηζθέθζεθε ν Πξέζβεο ηεο ινβαθίαο ζηελ 

Αζήλα θ. Peter Michalko,   ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ επίηηκν Πξφμελν ηεο 

ινβαθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε θ. Κσλ/λν Μαπξίδε γηα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο 

επηρεηξήζεσλ ησλ δχν ρσξψλ. Γξάκα 13 Ηαλνπαξίνπ 2017 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Πεξηθεξεηάξρε ΑΜ-Θ θ. Υξήζηνπ Μέηηνπ ζε ζχζθεςε Δπηκειεηεξίσλ ηεο 

ΑΜ-Θ κε ζέκα «Αλαπηπμηαθά Εεηήκαηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο-Θξάθεο». Κνκνηελή 16 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγάλσζε εθδήισζε κε ζέκα «Πηζηνπνίεζε 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε νκηιεηή ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Γηεπηκειεηεξηαθνχ Φνξέα Πηζηνπνίεζεο θ. Άγγειν Σφιθα. 

22 Φεβξνπαξίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη καδί κε ηελ ΚΔΔΔ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ ΔιιελνΓεξκαληθή πλέιεπζε ζην ζπλέδξην γηα ηα Δπηκειεηήξηα ζηε 

Γηεζλή Έθζεζε Βηνηερλίαο ηνπ Μνλάρνπ (IHM). Μφλαρν 7-10 Μαξηίνπ 

2017. 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ εκεξίδα ηεο Οκνζπνλδίαο 

Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ Ν. Γξάκαο κε θεληξηθφ νκηιεηή 

ηνλ Πξφεδξν ηεο Γ..Δ.Β.Δ.Δ. θ. Γεψξγην Καββαζά & ζέκα: «Αλάπηπμε 

θαη πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ δηθηχσλ – ζπλεξγαηηθψλ 

ζρεκαηηζκψλ». Γξάκα 19 Μαξηίνπ 2017. 



 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζην 4
ν
 Business Angels Forum γηα 

Νενθπείο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Αηιαληίο 

πκβνπιεπηηθή θαη ην Innovation Farm ζην ρψξν Orange Grove ζηελ Αζήλα 

πνπ ε θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνδνηείηε απφ ηελ Οιιαλδία. 

Αζήλα 8 Απξηιίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο νξγάλσζε εκηλάξην –Δξγαζηήξην κε ζέκα ηελ 

παξνρή πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ζηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, δηαθήκηζεο ζην internet, πξνψζεζεο ζε 

θνηλσληθά δίθηπα, κφριεπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζρεηηθψλ 

«εξγαιείσλ» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Innovation Farm-Alpha Consulting . Οη 

ζπκκεηέρνληεο έιαβαλ πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. Γξάκα 18-19 

Μαξηίνπ 2017  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ επηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε θ. 

Παπαδεκεηξίνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηελ πλεδξίαζε 

ηεο Δθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ πλνξηαθψλ 

Πεξηνρψλ ζηελ Γάλδε θαη επηζθέπηεηαη ηελ ζεξκνθνηηίδα επηρεηξήζεσλ 

πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Οζηάλδε.  Γάλδε  21-24 Μαξηίνπ 2017 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκα ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο κε πξαθηηθφ ηξφπν ηεο 

εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Διιελν-

Αθξηθαληθφ Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο, δηνξγάλσζαλ 

ελεκεξσηηθή εζπεξίδα,  γηα ρψξεο ηεο Τπνζαράξηαο Αθξηθήο. Γξάκα 3 

Απξηιίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο επηζθέθζεθε ε Γεληθή Πξφμελνο ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Διιάδα, θπξία Rebecca Fong, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ Μνξθσηηθφ 

Αθφινπζν ηεο Πξεζβείαο ησλ ΖΠΑ ζηελ Αζήλα θ. Mike Snyder  ζε κηα 

άθξσο επράξηζηε θαη επνηθνδνκεηηθή πνιχσξε ζχζθεςε, κε ζέκα ηελ 

ζπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ & επελδχζεσλ.  3 Απξηιίνπ 2017 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο γηα πξψηε θνξά ζηα 100 ρξφληα ηζηνξίαο ηνπ 

δηνξγαλψλεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο ΚΔΔΔ.  Ζ Γξάκα ππνδέρζεθε ηελ 

Δπηκειεηεξηαθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ηεο ρψξαο. ηηο εξγαζίεο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ζπκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο ρψξαο  κε 

επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν ηεο ΚΔΔΔ θ. Κσλζηαληίλν Μίραιν. πκκεηείραλ 

επίζεο ν εβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Γξάκαο  θ.θ. Παχινο,   ε Τθππνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θ. Μαξία Κφιιηα-Σζαξνπρά, 

νη βνπιεπηέο θ. Υξ. Καξαγηαλλίδεο, θ. Γεκ. Κπξηαδίδεο, θ. Υ. Κεθαιίδνπ, νη 

Δπξσβνπιεπηέο θ. Κψζηαο Υξπζφγνλνο θαη θ. Μαξία ππξάθε, ν 

Πεξηθεξεηάξρεο θ. Υξήζηνο Μέηηνο, ν Γήκαξρνο Γξάκαο θ. Υξηζηφδνπινο 

Μακζάθνο,  νη πξντζηάκελνη ησλ γξαθείσλ ζηελ Διιάδα ηεο Δπξσπαηθήο 

Δπηηξνπήο θ. Άξεο Πεξνπιάθεο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θ. 

Λεσλίδαο Αλησλαθφπνπινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ πνιινί εηαίξνη ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο, απφ νξγαληζκνχο θαη δνκέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Γξάκα 12,13 & 14 Μαίνπ 2017 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία 

Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο δηνξγάλσζε 



 

 

εκεξίδα κε ζέκα «ΚΟΚΚΗΝΑ ΓΑΝΔΗΑ» «ΔΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

ΣΟΝ ΔΞΧΓΗΚΑΣΗΚΟ  ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΖ ΟΦΔΗΛΧΝ». Γξάκα 

26 Μαίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ 3ε SYNERGIA 

Δλδνπεξηθεξεηαθήο Πξνψζεζεο Σνπηθψλ Πξντφλησλ ηνπ Γηαηξνθηθνχ 

Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜ-Θ», Καβάια 26-27 Ματνπ 2017  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε κε ζέκα «Σν Παξφλ & ην 

Μέιινλ ηνπ ΓΠΘ ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΜ-Θ» ζηελ νπνία νκηιεηέο ήηαλ ν 

Πξχηαλεο θ. Αζ. Καξακπίλεο θαη ν Αληηπξχηαλεο θ. Φψηεο Μάξεο. Γξάκα 7 

Ηνπλίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζχζθεςε θνξέσλ ηεο Γξάκαο κε 

ζέκα ηνπο άμνλεο ζχλδεζεο κε ηελ ΔΓΝΑΣΗΑ νδφ ηελ νπνία νξγάλσζε ν 

βνπιεπηήο Γξάκαο θ. Γεκ. Κπξηαδίδεο κε ζπκκεηνρή θαη ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

θ. Υξήζηνπ Μέηηνπ. Γξάκα 12 Ηνπλίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ Α.Δ), δηνξγάλσζαλ 

ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο, κε νκηιεηή ηνλ 

Πξφεδξν & Γηεπζχλσλ χκβνπιν ηεο ΔΣΔΑΝ ΑΔ θ. Κψζηα Γαιηάηζν. 

Παξνπζηάζζεθαλ ηα εξγαιεία ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΣΔΑΝ θαζψο θαη ην 

πξφγξακκα ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΧ. Γξάκα 20 Ηνπλίνπ 2017 

 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ εκεξίδα γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ 

κεραληζκφ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ε ΔΔΔ, ΓΒΔΔ, ΔΒ, ΓΔΔ, ΔΣΔ 

& ΚΔΔΔ κε νκηιεηέο ηνλ Δηδηθφ Γξακκαηέα Γηαρείξηζεο ηδησηηθνχ 

Υξένπο θ. Φψηε Κνπξκνχζε θαη εθπξνζψπνπο ησλ Σξαπεδψλ θαη ηεο 

Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ. Αζήλα 21 Ηνπλίνπ 2017    

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηείρε καδί κε ηα Δπηκειεηήξηα ηεο ΑΜ-Θ  

ζηελ ελεκεξσηηθή εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Ξάλζεο κε ζέκα  ην ζπκθσλεηηθφ 

ζπλεξγαζίαο ηεο ΚΔΔΔ κε ηνλ Οξγαληζκφ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο 

Πλεπκαηηθψλ Γηθαησκάησλ «Απηνδηαρείξηζε» θαη ηηο εμειίμεηο κε ηελ 

ΑΔΠΗ.  Ξάλζε 3 Ηνπιίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ελεκεξσηηθή ζχζθεςε θνξέσλ 

ζηελ Αληηπεξηθέξεηα Γξάκαο κε πξφζθιεζε ηνπ αληηπεξηθεξεηάξρε θ. Αξγ. 

Παηαθάθε ζρεηηθά κε ηα επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη ηελ σξηκφηεηα ησλ 

κειεηψλ γηα ηνπο δχν νδηθνχο άμνλεο Γξάκα – Καβάια θαη Γξάκα – 

Ακθίπνιε. Γξάκα 11 Ηνπιίνπ 2017.  
 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ πλνξηαθψλ Πεξηνρψλ (ΔΠ-

AEBR) ζηηο Βξπμέιιεο θαη ν Πξφεδξνο ηνπ βξαβεχεη   ηνλ λέν Πξφεδξν ηεο 



 

 

Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηψλ θ. Karl Heinz Lambertz γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζην Δπηκειεηήξην Γξάκαο. Βξπμέιιεο 13-14 Ηνπιίνπ 2017  

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο επηζθέθζεθε ν Πξφεδξνο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, 

θ. Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο, φπνπ ζε κηα αλνηθηή ζπλάληεζε, ζπλνκίιεζε κε 

εθπξνζψπνπο επηρεηξεκαηηθψλ & επηζηεκνληθψλ θνξέσλ θαζψο θαη 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γξάκαο.  Γξάκα 27 Ηνπιίνπ 2017  

 

 Δπίζεκε επίζθεςε ζηα Δκπνξηθά Δπηκειεηήξηα Σξαπεδνχληαο θαη 

ακςνχληαο, πξαγκαηνπνίεζε ν Γηεπζπληήο Υαξάιακπνο Αιεμαλδξίδεο θαη 

ν επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο πξνγξακκάησλ θαη εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ θ. Άιθεο 

Παπαδεκεηξίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο ζηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Black Sea  Σξαπεδνχληα-ακςνχληα 24 -27 Ηνπιίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο κε ηνλ πξφεδξν ηνπ θαη κέινο ηεο εθηειεζηηθήο 

επηηξνπήο ηνπ AEBR ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλεδξίαζε ζηελ ηεο Φηλιαλδίαο. ηελ 

ζπλεδξίαζε ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο πξνηείλεη θαη γίλεηαη απνδεθηφ απφ 

ηνπο εηαίξνπο ηελ θηινμελία θαη νξγάλσζε ηνπ πξψηνπ forum λέσλ ζηελ 

πςειή ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία γηα ην 2018 ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο interregyouth.  Lappeenranta 23-26 Απγνχζηνπ 2017 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο επηζθέπηεηαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο & 

Δλέξγεηαο θ. Γηψξγνο ηαζάθεο ν νπνίνο ζε ζχζθεςε θνξέσλ θαη κειψλ 

ηεο δηνίθεζεο ελεκέξσζε γηα ην ζρέδην λφκνπ ηνπ ππνπξγείνπ πνπ αθνξά 

ηελ ελέξγεηα θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ λέν ιαηνκηθφ λφκν. Σν 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο παξέδσζε ζρεηηθφ ππφκλεκα πξνηάζεσλ θαη 

αηηεκάησλ. Γξάκα 06 επηεκβξίνπ 2017 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ 82
ε
 Γηεζλή Έθζεζε 

Θεζζαινλίθεο κε ρψξν 40 ηκ ζηνλ νπνίν θηινμελεί δξακηλέο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ θιάδν δαηξνθήο πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή. Θεζζαινλίθε 9 - 17 

επηεκβξίνπ 2017 

 

 Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ πλδέζκνπ Δπξσπατθψλ 

πλνξηαθψλ Πεξηνρψλ ζην Badajoz ηεο Ηζπαλίαο. Ο πξφεδξνο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ είλαη νκηιεηήο κε ζέκα Δξγαιεία ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

γηα ηελ Δπξσπατθή πλνρή. Badajoz 25-28 Οθησβξίνπ 2017.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο εθπξνζσπείηαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΚΔΔΔ απφ: ηνλ 

Πξφεδξν ηέθαλν Γεσξγηάδε κε αλαπιεξσηή ηνλ Α‟ Αληηπξφεδξν θ Υξήζην Γθαγθάλε, θαη 

ηνλ Οηθνλνκηθφ Δπφπηε θ. Γαβξηήι Κακπνπξίδε κε αλαπιεξσηή ην κέινο ηνπ Γ θ. Κνζκά 

Δπζπκηάδε.  

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηείρε κε εηζεγήζεηο, ηνπνζεηήζεηο θαη πξνηάζεηο  ζηηο θάησζη 

Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο ΚΔΔΔ: 

Αζήλα 22-23 Ηνπλίνπ 2012 

Θεζζαινλίθε 7-8 επηεκβξίνπ 2012 

Αζήλα 15-21 Γεθεκβξίνπ 2012 

Άξηα 19-20 Απξηιίνπ 2013 

Θεζζαινλίθε 6-7 επηεκβξίνπ 2013 

Κηιθίο 22-23-24 Ννεκβξίνπ 2013 

Αζήλα 24 Ηαλνπαξίνπ 2014 Έθηαθηε πλέιεπζε Πξνέδξσλ 

Θεζζαινλίθε 4-5 επηεκβξίνπ 2014 

έξξεο 21 22 23 Ννεκβξίνπ 2014 

Αζήλα 13 Φεβξνπαξίνπ 2015  Έθηαθηε πλέιεπζε ησλ Πξνέδξσλ. 

Πάηξα 24-25 Απξηιίνπ 2015 

Καβάια 19-20 Ηνπλίνπ 2015 

Θεζζαινλίθε 5-6  επηεκβξίνπ 2015 

Λάξηζα 27-28-29 Ννεκβξίνπ 2015 

Πξέβεδα 13-14-15 Μαίνπ 2016 

Θεζζαινλίθε 9-10-11 επηεκβξίνπ 2016 

Σξίθαια 11 θαη 12 & 13 Ννεκβξίνπ 2016  

Γξάκα.  Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηνξγάλσζε θαη θηινμέλεζε  ηελ Γ ηεο ΚΔΔΔ, 12 -

13 & 14 Μαίνπ 2017   

 

http://www.uhc.gr/el/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%B4%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1-24-25-%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-2015


 

 

 
 

 

1.Έμππλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

Σν έξγν εληάζζεηαη ζην εγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΒΑΑ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο. Σν 

εγθεθξηκέλν ΣΓΔ απνηειείηαη απφ 2 ππνέξγα ηα νπνία αιιεινυπνζηεξίδνληαη θαη 

ζπκπιεξψλνληαη κε έλα θνηλφ ζηφρν. Σελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο ΠΔ Γξάκαο  

Σν Πξψην Τπνέξγν κε ηίηιν «Δπηηαρπληήο» πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

κφληκνπ θαη ζηαζεξνχ πεξηβάιινληνο ππνζηήξημεο λέσλ επηζηεκφλσλ αλέξγσλ πνπ 

ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ δηθή ηνπο λενθπή επηρείξεζε κε  θαηλνηνκία. 

(Innovation Farm).. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη, πέξαλ ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζχγρξνλεο ηερλνγλσζίαο θαη δηθηχσζεο ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ, ε δηάρπζε ηεο γλψζεο κε ηελ παξάιιειε εμέιημε/εθπαίδεπζε κεληφξσλ 

ψζηε λα ππάξμεη αλζξψπηλν δπλακηθφ Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ κε 

επηθαηξνπνηεκέλε γλψζε. Σν ζπλνιηθφ Πξφγξακκα Δπηρεηξεκαηηθήο Δπηηάρπλζεο ζα 

πινπνηεζεί ζε ρψξν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο.  

Σν Γεχηεξν Τπνέξγν «Δθθνιαπηήξην λενθπψλ επηρεηξήζεσλ» (Business Incubator) 

πξφθεηηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ρψξνπ φπνπ ζα ππνζηεξίδνληαη θαη ζα βνεζηνχληαη 

λενθπείο κειινληηθέο επηρεηξήζεηο, ζηα πξψηα βήκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ βνήζεηα θαη ε ππνζηήξημε ζα είλαη νινθιεξσκέλε κε ηελ 

παξάιιειε ιεηηνπξγία ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ππνζηεξηθηηθνχ θέληξνπ (business 

center) θαζψο θαη ελφο ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ «co-working space» πνπ δελ 

ππάξρεη ζηε Γξάκα θαη είλαη απαξαίηεην λα ιεηηνπξγήζεη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο 

ηνπ ΒΑΑ. Μέζα απφ ην πξφγξακκα πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ 15 ζέζεηο γηα νκάδεο λέσλ,  κε ζπλερή ππνζηήξημε θαη βνήζεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ αιιά θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

κεηαηξνπή ηεο ηδέαο ζε ηειηθφ πξντφλ. 

Δηαίξνη:  Γήκνο Γξάκαο (πληνληζηήο Δηαίξνο) 

  Δπηκειεηήξην Γξάκαο 

  Αλαπηπμηαθή Γξάκαο 

  Έλσζε Κπξηψλ Γξάκαο 

  ΣΔΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο (ηκήκα Γξάκαο) 

   

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:    8.406.438,06 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο:  620.000 

Γηάξθεηα : 2016 - 2020 

Πξφγξακκα: Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε Γήκνπ Γξάκαο 

  Αξηζκφο Έγθξηζεο:Πεξηθέξεηα ΑΜΘ Αξηζκφο Πξσηνθφιινπ 427 – 

02/02/2017 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δλδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηε ρξήζε θαηλνηφκσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ ζηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή (Entrepreneurial Spirit 

through setting up Innovative Support Structures in the cross-border Territory - 

SOCIAL FORCES) 

Σν θάζκα ηνπ CBC πεξηιακβάλεη κεξηθέο απφ ηηο πην απνκνλσκέλεο πεξηνρέο θαη 

ησλ δπν ρσξψλ, φπσο πξνθιήζεθαλ απφ ηα απμεκέλα πνζνζηά θηψρεηαο θαη 

αλεξγίαο. Χο ζπλέπεηα απηήο ηεο δηάζπαζεο ηεο εξγαζηαθήο αγνξάο, ην CB 

παξαζέηεη θάπνηεο ηδέεο γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ θπξηαξρνχζα νηθνλνκηθή πηψζε θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαηά κήθνο θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ έρεη εληείλεη ηελ κείσζε ησλ επελδχζεσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

θνξέα ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ελψ επηπιένλ έρεη απνδπλακψζεη ηελ επεκεξία ζην 

πεδίν ηεο CB πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Δπίζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε αληζνξξνπία κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο νδήγεζαλ ζε πςειή αλεξγία (θπξίσο ζηελ 

Διιάδα), ζηελ θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ζπλνιηθή αλάπηπμε θαη παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ 

αληηκεηψπηζε νηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ, ζχκθσλα κε έλα 

άξζξν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Δηαίξνη: Αλαπηπμηαθή Ρνδφπεο (πληνληζηήο Δηαίξνο) 

  Γήκνο ηνπ Υάζθνβν 

Δπηκειεηήξην Ξάλζεο 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο 

Γλψζε Αλαπηπμηαθή 

Δπηκειεηήξην ηνπ Υάζθνβν 

Δλσζε Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο 

Παλεπηζηήκην Πιφβηηβ 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο  

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο: 563.589,10   

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην:  62.052,20  

Γηάξθεηα: Ηνχληνο 2017  - 30 επηεκβξίνπ 2019 

Πξφγξακκα: INTERREG Greece-Bulgaria 2014-2020 

Γ  Priority Axis 4. A Socially Inclusive Cross-Border Ara 

Thematic Objecive: 9c Providing support for social enterprises 

Specific Objective: 9 To expand social entrepreneurship in the CB area 

Αξηζκφο Δγθξηζεο: 2023 Γηαρεηξηζηηθή Αξρή INTERREG 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Smart Specialization - Δπθπήο Δμεηδίθεπζε  

Σν ηξαηεγηθφ Έξγν αθνξά ζηελ πξνψζεζε ησλ ηξαηεγηθψλ γηα ηελ Έμππλε 

Πεξηθεξεηαθή Δμεηδίθεπζε (RIS3), σο πεδίν ελίζρπζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ζηελ θαηεχζπλζε επίηεπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ζην 

πιαίζην ησλ πξνηάζεηο θαλνληζκψλ ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο 2014-2020. ηφρνο ηνπ 

Έξγνπ είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηνρεπκέλεο επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηε 

δηαζπλνξηαθή πεξηνρή θαη ζρεηηθέο ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ζηεξίμνπλ ηελ 

αξηζηεία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Αξρηθά  ζα 

αλαιπζνχλ νη  πεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο RIS3, ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Διιάδα-Βνπιγαξία 2014-2020» θαη 

ην λέν Πξφγξακκα Δδαθηθήο πλεξγαζίαο «Μαχξε Θάιαζζα 2014-2020», ζα 

δηεξεπλεζνχλ θνηλά δηαζπλνξηαθά δεηήκαηα, ζα αμηνινγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη 

ζα αλαγλσξηζηνχλ νη  θαιέο πξαθηηθέο ησλ πινπνηεζέλησλ projects γηα λα 

δηακνξθσζεί έλα θνηλφ δηαζπλνξηαθφ ζρέδην δξάζεο. ε απηφ ην πιαίζην ζα 

αλαπηπρζνχλ εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο θαη ζα πινπνηεζνχλ ζηνρεπκέλεο εθαξκνγέο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κέζσλ πνιηηηθήο πνπ ζα εληνπίζνπλ νη 

ζηξαηεγηθέο RIS3, φπσο ε δηακφξθσζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ RIS3, δεκηνπξγία 

Παξαηεξεηεξίνπ Γηαζπλνξηαθήο Αγνξάο Δξγαζίαο, ζρεδηαζκφο ζεζκνχ βξαβείνπ 

δηαζπλνξηαθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δξάζεηο θηλεηηθφηεηαο εξγαδνκέλσλ-

επηρεηξεκαηηψλ-εξεπλεηψλ, κειέηε ζθνπηκφηεηαο δηαζπλνξηαθήο επηρεηξεκαηηθήο 

δψλεο. Παξάιιεια ζα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο ζπληνληζκνχ θαη εξγαιεία 

επαηζζεηνπνίεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιήξνπο δπλακηθνχ 

ησλ δηαζπλνξηαθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ σξίκαλζε έξγσλ ζηα πιαίζηα ησλ 

παξεκβάζεσλ RIS3 ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020. 

Δηαίξνη: Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο – πληνληζηήο Δηαίξνο 

Τπνπξγείν Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

ΔΒΔ Θεζζαινλίθεο 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο – Δξεπλεηηθφ Κέληξν «Οπξέλην» 

Γήκνο Κνξδειηφ – Δχνζκνο 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο 

Δλσζε Γήκσλ «Μαξίηζα» 

Δθθνιαπηήξην Δπηρεηξήζεσλ Γθφηζε Νηέιηζεθ 

Δπηκειεηήξην ηνπ Μπιαγθφεβγθξαλη 

Κέληξν Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ αληάλζθη 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  2.279.974,86 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην:    196.825,15 

Γηάξθεηα:    Γεθέκβξηνο 2013 – Ηνχιηνο 2015 

Πξφγξακκα    Territorial Cooperation Greece – Bulgaria – 

STRATEGIC 

     Ref No 300968/MA 2984 – 26/4/2013 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. STATUS - Strategic Territorial Agendas‘ for ―small and middle-sized towns‖ 

urban systems 

ηξαηεγηθή Δδαθηθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ γηα κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο 

αζηηθά ζπζηήκαηα 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο λα ππνζηεξίμεη ηηο πφιεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθά πνιενδνκηθά ζρέδηα σο εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε κηαο 

αεηθφξα αλάπηπμε θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ 

απηψλ. Δηζη ζα εμνηθεηψζεη ηνπο Γήκνπο κε ηηο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηξαηεγηθνχ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζα εδξαησζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δήκσλ, 

πηζαλψλ επελδπηψλ θαη ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κηαο πφιεο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζεί κηα 

πιαηθφξκα αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο θαη ζα μεθηλήζεη θαη ζαα νξγαλσζεί ε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ζε ηνπηθφ 

επίπεδν δεκηνπξγψληαο αζηηθά θέληξα πνπ ζα απνζαθεληζηνχλ ηα βήκαηα θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα θάζε πφιε –εηαίξν θαη λα ζπλζέζνπλ 

έλα πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. 

Δηαίξνη: Γήκνο Καβάιαο – πληνληζηήο Δηαίξνο 

Alba lulia Αλαπηπμηαθφο Οξγαληζκφο – Ρνπκαλία 

Baia Mare Οξγαληζκφο αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ – Ρνπκαλία   

Ηδξπκα  Graphitech- Ηηαιία 

Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο ALANOVA – Απζηξία 

Ηλζηηηνχην Αζηηθνχ ρεδηαζκνχ – ινβελία 

Δπαξρία Foggia – Ηηαιία   

Γήκνο Schwechat – Απζηξία 

Πεξηθέξεηα Abruzzo- Ηηαιία 

Γήκνο Satu Mare – Ρνπκαλία 

Γήκνο Herceg Novi – Μαπξφβνχλην 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Γήκνπ Temerin – εξβία 

Πνιενδνκηθφ Μεηξψν - Ρνπκαλία 

Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο – Ηηαιία 

Γηεζλήο Δηαηξεία Πνιενδφκσλ αζηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Οιιαλδία   

Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δζληθήο Αλάπηπμεο – Ηηαιία   

Γηεζλήο Οκνζπνλδία γηα ζηέγαζε θαη ρεδηαζκφ – Οπθξαλία 

Κξαηηθφ Δπηζηεκνληθφ θαη Σερληθφ Κέληξν γηα πξνβιήκαηα πεξηβαιινληηθήο 

αζθάιεηαο θαη αεηθνξίαο – Οπθξαλία 

Βαζηιηθφ Ηλζηηηνχην Σνπνγξαθίαο –Βέιγην 

Ηλζηηηνχην Παγθνζκίσλ Αζηηθψλ Γεηθηψλ – Καλαδάο   

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  1.847.105 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην:    159.800 

Γηάξθεηα:    Γεθέκβξηνο 2012 – επηέκβξηνο 2014 

Πξφγξακκα: Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Southeast Europe 

SEE/D/0297/4.1/X-STATUS 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο 

Γεκηνπξγία θεηκέλνπ βάζεο γηα ην Σνπηθφ χκθσλν Πνηφηεηαο  - ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε Γξάκα 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο πινπνηεί δχν δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ΟΑΑ Γήκνπ Γξάκαο. Σν πξφγξακκα ζαλ ζηφρν έρεη λα αλαβαζκίζεη ηελ πφιε καο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα νινθιεξσκέλε ζρέζε αλάπηπμεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη 

δηαθφξσλ θνξέσλ ηεο.  

πξψην Τπνέξγν κε ηίηιν «Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο 

Γξάκαο» είλαη κηα πιήξε θαηαγξαθή ηεο ηζηνξίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Γήκνπ απφ ηελ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα κέρξη ηηο εκέξεο καο. Ζ 

θαηαγξαθή δελ είλαη ζηαηηθή θαη κλεκεηαθή. Αληίζεηα ζα απνηειέζεη κηα δπλακηθή 

παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο καο. Ζ Γξάκα δελ ήηαλ 

απηφ πνπ είλαη ζήκεξα. Ήηαλ κηα πφιε κε κηα δπλακηθή νηθνλνκία, γεξνχο 

επηρεηξεκαηίεο θαη εκπνξεχκαηα θαη πξντφληα πνπ δηαθηλνχληαλ ζηα πέξαηα ηνπ 

θφζκνπ.Δίλαη ζεκαληηθφ λα δείμνπκε ζην θφζκν πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε 

πεξηνρή – ζε δχζθνινπο γηα ηε ρψξα καο θαηξνχο – γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

πξνθνπή ησλ θαηνίθσλ. 

Σν Γεχηεξν Τπνέξγν κε ηίηιν «Σα Πξντφληα ηνπ Μέιινληνο» πξφθεηηαη γηα κηα 

πξάμε έξεπλαο θαη θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Σνπηθνχ 

πκθψλνπ Πνηφηεηαο (ΣΠ) κε ην νπνίν ζα πξνβιεζεί ε ηνπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

κέζα φκσο απφ έλα πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: ηα 

πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηηο Γξακηλέο Δπηρεηξήζεηο 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην: €40.000 

Γηάξθεηα:    επηέκβξηνο 2013 – επηέκβξηνο 2014 

Πξφγξακκα: ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

«Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Γήκνπ Γξάκαο» ΟΠ 385715 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο Γήκνπ Γξάκαο 

―Γξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζην εκπνξηθφ 

θέληξν Γξάκαο. Πξαθηηθέο θαη λέεο κέζνδνη γηα ηε δηαηήξεζε θαη πξνζέιθπζε 

θαηαλαισηψλ‖ 
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Δκπνξηθφο χιινγν ην Δπηκειεηήξην Γξάκαο πινπνηεί δχν 

δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σν πξψην ππνέξγν κε ηίηιν “Ηθαλφηεηεο ζην Δκπφξην»  έρεη σο θχξην ζηφρν λα 

εληζρχζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ εκπφξσλ ηεο πεξηνρήο κε ηελ 

ελεκέξσζε πάλσ ζε ζχγρξνλα ζέκαηα εκπνξηθήο δξάζεο φπσο έρνπλ αλαπηπρζεί κε 

ηελ έληνλε δηεζλνπνηεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ο θεληξηθφο 

ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ελέξγεηεο ππνζηήξημεο ηα επηρεηξεκαηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ ηεο Γξάκαο θπξίσο ζε ζχγρξνλα ζέκαηα εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έρνπλ ζηφρν λα θηλεηνπνηήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

επαγγεικαηίεο ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο ηνπ ρεδίνπ, ζηελ νξγάλσζε θνηλψλ - νκαδηθψλ εθδειψζεσλ θαη 

πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα θέξνπλ ηα ηνπηθά θαη παξαδνζηαθά πξντφληα ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Γξάκαο πην θνληά ζηνπο πειάηεο ηνπο - επηζθέπηεο ηνπ 

Δκπνξηθνχ Κέληξνπ 

Σν Γεχηεξν Τπνέξγν κε ηίηιν «Ζ Γξάκα πκθέξεη»  

ην δεχηεξν ππνέξγν ζα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε εθζηξαηεία πξνβνιήο ηνπ 

εκπνξηθνχ θφζκνπ ηεο Γξάκαο πξνο ηνπο Γξακηλνχο θαηαλαισηέο έηζη ψζηε λα 

κάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ Γξακηλψλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα δξακηλά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα κε ζηφρν λα κε θεχγνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο ή αθφκε θαη ζε άιιεο 

γεηηνληθέο ρψξεο. Ζ εθζηξαηεία ζα ζηνρεχεη λα ηνλίζεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απφ ηα ηνπηθά εκπνξηθά θαηαζηήκαηα.  

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην: €40.000 

Γηάξθεηα:    επηέκβξηνο 2013 – επηέκβξηνο 2014 

Πξφγξακκα: ΠΔΠ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο 

«Οινθιεξσκέλν ρέδην Αζηηθήο Αλάπηπμεο 

Γήκνπ Γξάκαο» ΟΠ 385673 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. APP4INNO Establishment and promotion of new approaches and tools 

for the strengthening of primary sector's competitiveness and innovation in the 

South East Europe 

―Καζηέξσζε θαη Πξνψζεζε Νέσλ Πξνζεγγίζεσλ θαη Δξγαιείσλ γηα ηελ 

Δλδπλάκσζε ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ Πξσηνγελή ηνκέα 

ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε‖ 

Ο θχξνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνψζεζε θνηλψλ κεζφδσλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ λέσλ ηερληθψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζηηο ρψξεο ηελ 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, κε ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα βνεζήζεη ηηο 

ΜΜΔ λα εξεπλήζνπλ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ζαλ έλα εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.  

Δηαίξνη: ΗΣΑΛΗΑ Veneto Agricoltura - Regional Agency for Agriculture, 

Forestry and Agri-food sectors 

   Politecnico di Milano - METID 

   Consortium for the Development of Polesine 

   CIHEAM -Mediterranean Agronomic Institute of Bari 

Βνπιγαξία Varna Economic Development Agency 

Οπγγαξία South Transdanubian Regional Innovation Agency Non-for-

profit Ltd. 

Ρνπκαλία  University Foundation for Agricultural Producers Support 

Κξναηία Centre for Entrepreneurship Osijek 

Αιβαλία Albanian Agrobusiness Council  

   Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection of 

Albania 

εξβία Institute of food technology  

Regional Agency for Development of Small and Medium Size 

Enterprises 

   Provincial Secretariat of Agriculture, Water Economy and 

Forestry 

Οπθξαλία State Scientific & Technical Centre for inter-sectorial & 

regional problems of the Environmental Safety and Resource 

Conservation 

Μνιδαβία International Small and Medium Business Association 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  1.860.560 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην:    147.370,50 

Γηάξθεηα:    Οθηψβξηνο 2012 – επηέκβξηνο 2014 

Πξφγξακκα: Δδαθηθήο πλεξγαζίαο Southeast Europe 

SEE/D/0223/1.2/X-APP4INNO 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Σνπηθφ Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα ηήξημεο ηεο Απαζρφιεζεο (ΣΟΠΑ) 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζηελ «Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: 

Δξγαζία-ΑΜΚΔ» πνπ πινπνηεί ηε δξάζε κε ηίηιν «πιινγηθή Γξάζε γηα ηε 

ηνρεπφκελε ηήξημε ηεο Απαζρφιεζεο ζην Ννκφ Γξάκαο». ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα φισλ ησλ θξαηψλ 

µειψλ ηεο Δ.Δ. Δηδηθφηεξα ζηηο µέξεο µαο πνπ ε νηθνλνµηθή θξίζε θιηκαθψλεηαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη νη δείθηεο ηεο αλεξγίαο παξνπζηάδνπλ ζπλερψο απμαλφµελε 

ηάζε, παξεµβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνµέλνπ απηνχ είλαη 

παξαπάλσ απφ αλαγθαίεο. Λαµβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή παξέµβαζεο θαη γεληθφηεξα ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Γξάµαο. Δπηκέξνπο ζηφρνο ηεο πξνηεηλφµελεο παξέµβαζεο απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε 

ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ απφθηεζε θνηλήο ζπλαληίιεςεο θαη δξάζεο, γεγνλφο 

πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην δξάζεο ζα έρεη 125 

σθεινχκελνπο.  

Δηαίξνη: Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία Απαζρφιεζεο θαη Αλάπηπμεο Ννµνχ   

Γξάµαο«ΔΠΗ-ΜΔΝΟΤΜΔ ΓΡΑΜΑ» 

Γήµνο Γξάµαο 

Γήµνο Κάησ Νεπξνθνπίνπ 

Κέληξν Άηππεο πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο «ΦΗΛΗΠΠΟ 

Εσή Βαδξάηζlθα & ΗΑ Δ.Δ. - Γλψζε Αλαπηπμηαθή 

Έλσζε Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζµψλ Γξάµαο 

Δπηκειεηήξην Γξάµαο 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  €332.000 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην: €  29.300 

Γηάξθεηα:    Φεβξνπάξηνο 2013 – Ηνχληνο 2014 

Πξφγξακκα: Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

2007-2013 Κσδηθφ MIS 376921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.Σνπηθέο Γξάζεηο Κνηλσληθήο Έληαμεο γηα Δπάισηεο Οκάδεο – ΣΟΠΔΚΟ 

Σίηινο Γξάζεο:  ηφρνο ε Γνπιεηά 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο είλαη εηαίξνο ζηελ Αλαπηπμηαθή χκπξαμε «ΔΡΓΑΗΑ- 

ΑΜΚΔ» ε νπνία απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε κηαο 

δξάζεο ζην πξφγξακκα ΣΟΠΔΚΟ. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο είλαη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε λέσλ 

ηξφπσλ γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ, 

ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζεί θάζε κνξθή δηαθξίζεσλ θαη αληζνηήησλ, πνπ βηψλνπλ φζνη επηδεηνχλ 

πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ελεξγεηηθήο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο θαη θνηλσληθήο επαλέληαμεο 85 αλέξγσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο, ε επηηπρία ηεο νπνίαο φκσο 

εμαξηάηαη απφ δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο: Σελ πξνψζεζε ζπλνδεπηηθψλ θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ πνιηηηθψλ ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζηε 

βηνκεραληθή πνιηηηθή θαη ζηελ πνιηηηθή θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο, αιιά 

θπξίσο ζηελ ππνζηήξημε κηαο “θνπιηνχξαο αιιαγήο λννηξνπίαο ζηα ζέκαηα 

απαζρφιεζεο” κε απαμίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηεξενηχπσλ. Ζ παξέκβαζε 

ζηνρεχεη ζε ζπλνιηθά 85 σθεινχκελνπο εθ ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη πσο: 

 61 σθεινχκελνη ζα απνθηήζνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία   

 12 ζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ έληαμε ζε πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο, 

επηδφηεζεο ή άιιν αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα 

 12 σθεινχκελνηζα πξνεηνηκαζηνχλ γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλεηαηξηζηηθέο 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηηο κλείεο ηνπ Ν.4019 γηα ηελ θνηλσληθή 

νηθνλνκία 

Δηαίξνη: πληνληζηήο: Δκπνξηθφο χιινγνο Γξάκαο 

 Δπηκειεηήξην Γξάκαο 

 Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ ίδξπκα Καβάιαο 

 χλδεζκνο Νέσλ Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Δπηζηεκφλσλ Γξάκαο 

 Δθπαηδεπηηθφο Οξγαληζκφο Eurotraining 

 Αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ΦΟΡ ΔΛΔΜΔΝΣ (FOUR 

ELEMENTS) 

 Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ (ΚΜΟΠ) 

 Α.Μπνπδνχδεο& ία Δ.Δ. 

πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο:  € 470.000 

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην Δπηκειεηήξην  €   55.500 

Γηάξθεηα:    Φεβξνπάξηνο 2013 – Ηνχληνο 2014 

Πξφγξακκα: Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 2007-2013»  θσδηθφ 

ΟΠ «375438» 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.LEONARDO, Fostering creativity in workplace: thinking about co-working 
(Πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζην ρψξν εξγαζίαο: ζπλ-εξγαζία)  

Οη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

Γεκηνπξγία: 

 Οδεγνχ επεμήγεζεο ηεο σσν-εργασίας (νξηζκφο, επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, θιπ) 

 Ηζηνρψξνο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, θαιιψλ παξαδεηγκάησλ, εκπεηξίεο σσν-

εργασίας, θιπ. 

 Καηαγξαθή ησλ ππνδεηγκάησλ φισλ ησλ ρψξσλ σσν-εργασίας πνπ επηζθεθζνχλ 

νη ζπκκεηέρνληεο 

 Οδεγία γηα ηηο κηθξν-πηζηψζεηο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ νη κηθξν-

επηρεηξήζεηο θαη νη απηαπαζρνινχκελνη λα ιάβνπλ κηθξν-πηζηψζεηο απφ ηελ ΔΔ 

γηα ηα θεθάιαηα εθθίλεζεο 

 Ννκηθέο πηπρέο ζε ζρέζε κε ηελ σσν-εργασία θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ 

 Γηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ ρψξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν 

 Καηαγξαθή ησλ ηξφπσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ ηεο σσν-εργασίας 

απφ νκάδεο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα φπσο άηνκα κε κηθξέο εξγαζηαθέο 

ηθαλφηεηεο, αλαπεξίεο, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, θιπ.) 

 Οξγάλσζε 2 δηεζλψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ «Barcamps» ζε 

λνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα δηεπζέηεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ σσν-

εργασίας 

 Δπίδεημε πψο λα αμηνπνηείηαη ν ρψξνο σσν-εργασίας θαη ε ρξήζε ηνπ απφ 

κεηαθηλνχκελνπο επηρεηξεκαηίεο 

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ γηα ηε ζπλ-εξγαζία (φπσο ζπλαληήζεηο, πξνβνιή, 

θιπ.) κε ζηφρν ηελ γλσξηκία θαη ηελ πηζαλή δεκηνπξγία ρψξσλ σσν-εργασίας.  

 Δθδειψζεηο πξνβνιήο γηα ηε σσν-εργασία ζε ηνπηθφ επίπεδν 

 χληαμε έθζεζεο γηα ην πψο λα αμηνπνηεζεί θαη λα αλαπηπρζεί ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ δεκηνπξγηθφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επθαηξηψλ 

 Γεκηνπξγία ηζηνρψξνπ κε ηε κνξθή «wiki» γηα ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο (θαζείο ελεκεξψλεη θαη ζπκπιεξψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο) 

 Οξγάλσζε ελφο δηεζλνχο δηθηπαθνχ ζπλεδξίνπ «webinar» γηα ηελ ηειηθή 

πξνβνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά 

θαη ζπκκεηέρνληεο απφ ηηο ΖΠΑ. 

Δηαίξνη: απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Σνπξθία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, ηε 

Ρσκαλία, ηε Βνπιγαξία, ηε Ληζνπαλία, ηε Λεηνλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.  

Πξνυπνινγηζκφο:  €300.000 (πξνυπνινγηζκφο Δπηκειεηεξίνπ €24.000) 

Γηάξθεηα:  επηέκβξηνο 2011 – επηέκβξηνο 2013 

Πξφγξακκα: Leonardo da Vinci 2011-1-IT1-LEO04-01738_8 "CO-WORKING 

Education and Culture DG Lifelong Learning Programme 

LEONARDO 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.REINPO: Πεξηθεξεηαθέο Καηλνηφκεο Γξάζεηο γηα ηελ Δλδπλάκσζε ηνπ 

Κιάδνπ Δκπνξίνπ  

ηφρνη  Σνπ Πξνγξάκκαηνο: Ο θπξίαξρνο ζηφρνπο ηνπ REINPO είλαη λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή πνιηηηθή ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηεο 

Μεζνγείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ (ρνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην) κε ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εηαίξσλ 

θαη ε αληαιιαγή ησλ εκπεηξηψλ θαη γλψζεο είλαη έλαο αθφκε ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ελψ εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη ν ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ γηα ηηο 

ΜΜΔ ζηνλ θιάδν ηνπ εκπνξείνπ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ γλψζεο γηα λα ζπκπεξηιάβεη φινπο ηνπο εηαίξνπο πνπ ζα κνηξαζηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηλνηφκσλ 

εξγαιείσλ.  

Γξάζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξίδνληαη ζε 3 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1. Σν πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη κε ηε δεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο ζπλεξγαζίαο 

ζε επίπεδν εμνκνίσζεο (Virtual Community), κε ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ εηζαγσγή ελφο ράξηε ζηνηρείσλ θαη γλψζεο γηα ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ηνλ  θιάδν ηνπ εκπνξίνπ ζε θάζε κηα απφ ηηο πεξηνρέο ησλ 

εηαίξσλ νξγαληζκψλ . Ζ πιαηθφξκα ζα ιεηηνπξγήζεη σο κηα ζπλδεδεκέλε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ  

2. Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηθεληξσζεί ζηελ αληαιιαγή 

θαηλνηφκσλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο θνξείο άζθεζεο πνιηηηθήο ζηνπ θνξείο 

ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη θνξείο απηνί είλαη νη εηαίξνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ν ζηφρνο ηεο άζθεζεο ζα είλαη λα θαηαδεηρζεί πσο απφ ηε 

ζεσξία ηεο πνιηηηθήο κπνξνχκε λα πεξάζνπκε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή.  

3. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο πξνγξάκκαηνο είλαη λα ζρεδηαζηνχλ θάπνηεο 

πηινηηθέο εθαξκνγέο. ην ζηάδην απηφ ζα εληαηηθνπνηεζεί ε δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία, ε θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνξέσλ θη ελεξγνπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εκπνξηθνχ θιάδνπ.  

Δηαίξνη :  Η: Δπηκειεηήξην Castellón 

Κεληξηθή Δλσζε Δπηκειεηεξίσλ Αλδαινπζίαο  

IT:  Πεξηθέξεηα Ακπξνχηδν, Δπηκειεηήξην ηεο Νάπνιη 

Γηεζλέο Παλαπηζηήκεην Σειεκαηηθήο UNINETTUNO, Ρψκε

  

ΔΛ: Δπηκειεηήξην Γξάκαο, Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο  

ΓΛ:  Δπηκειεηήξην ηεο Λπψλ  

Λ:  Παλεπηζηεκηαθφ Κάληξν Αλάπηπμεο ηεο Πξηκφξζθα 

 

Γεληθφο Πξνυπνινγηζκφο:  1,3 εθαηνκκχξηα  

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο:  115.000  



 

 

Γηάξθεηα:   επ 2010 – Φεβ 2013 

Πξφγξακκα:    ΠΚΠ MED 2G-MED09-357, έγθξηζε 21.10.2009  
 
 
 
 
 
 
 

12.Φεθηαθή χγθιηζε: Κφκβνο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ Δπηκειεηεξίνπ 

Γξάκαο  

ηφρνο ηεο Γξάζεο 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζην ζεζκηθφ θαη αλαπηπμηαθφ 

ηνπ ξφιν, απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

πξνο ηνλ πνιίηε, ηνπο  επαγγεικαηίεο, επηρεηξήζεηο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε ηελ 

ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ απηνκαηνπνίεζεο θαζεκεξηλψλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ 

παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο ππνζηήξημεο.  

Με ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο επηηπγράλεηαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ κε ηελ αλάπηπμε ελφο Κφκβνπ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ 

πξνζθνξά ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Ο θφκβνο ζα ιεηηνπξγήζεηο θη 

σο θνξέαο ζπλαιιαγψλ θαη δηεθπεξαίσζεο αηηεκάησλ απφ θαη πξνο ην Δπηκειεηήξην. 

Ο θφκβνο ζα βαζίδεηαη ζε έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (ΟΠ) 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ κέζσ Internet πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (κέιε ηνπ ή κε) πνπ 

ζπλαιιάζζνληαη κε απηφ, θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή ελεκέξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αίηεζεο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

Οη λέεο ςεθηαθέο ππεξεζίεο ζα πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά, εχθνια θαη άκεζα θαη 

ζρεδηάδεηαη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηφζν ηηο ζεκεξηλέο φζν θαη ηηο 

κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ θνξέα ζε φηη αθνξά ςεθηαθέο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ζην 

Δπηκειεηήξην εγθαζίζηαηαη κηα ππνδνκή πιεξνθνξηθήο ε νπνία κπνξεί λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ θφκβνπ εμαζθαιίδνληαο ηα απαξαίηεηα επίπεδα αζθάιεηαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο, Οη πιένλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Κφκβνπ πεξηιακβάλνπλ: 

o Ακθίδξνκε δηαδηθηπαθή ελεκέξσζε κε ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα  

o Back Office Support system 

o Απηφκαηε απφδνζε Αξηζκνχ Γεληθνχ Πξσηνθφιινπ 

o Τπνζχζηεκα Παξακεηξνπνηεκέλσλ Αλαθνξψλ 

o Βαζηθέο Αξρέο Κφκβνπ Φεθηαθψλ Τπεξεζηψλ 

o χζηεκα επηρεηξεκαηηθήο επθπΐαο  

o Τπνζχζηεκα  e – marketplace 

Πξνυπνινγηζκφο: € 255.130 επξψ 

Γηάξθεηα:  Οθη 10 – Οθη 2011 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ ΠΚΜ ηνπ Δ.Π. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 02_1.2_v1 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 04: Φεθηαθή ζχγθιηζε θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

Δηδηθφο ζηφρνο 1.2: Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο 

επηρεηξήζεηο & βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ 

ηνκέα κε ρξήζε ΣΠΔ 

Κσδηθφο MIS 292669,  ΟΠ 292669, ΑΔ 0588 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.Φεθηαθή χγθιηζε: Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ςεθηνπνίεζεο 

θαη αξρεηνζέηεζεο εγγξάθσλ κε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ δηαρείξηζεο γλψζεο 

ηφρνο ηεο Γξάζεο 

Σν έξγν αθνξά ζηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηα έληππα ηα 

νπνία δηαθηλεί ην επηκειεηήξην θαζψο επίζεο θαη κηαο «Πχιεο» θαηαγξαθήο θαη 

δηαρείξηζεο  γλψζεο. Απνηέιεζκα ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ ζπλεξγαδνκέλσλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ην 

επηκειεηήξην Γξάκαο. Σν έξγν απνηειείηαη απφ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο εληχπσλ ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ξνψλ 

εξγαζηψλ. To έξγν ζθνπεχεη λα επηιχζεη πάγηα δεηήκαηα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα (ειεθηξνληθή νξγάλσζε, δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο δηεθπεξαίσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έλαξμε 

κηαο λέαο επηρείξεζεο, αξρεηνζέηεζε θαη αλαδήηεζε ζηνηρείσλ ησλ κειψλ), φζν θαη 

πιεξνθνξηαθά (αλαδήηεζε θιαδηθψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο, πιεξνθφξεζε ζρεηηθά 

κε πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηήζεσλ, αλαδήηεζε ζηειερψλ θ.α.). Σν έξγν 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο γλψζεο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θαζεηνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ θαη κηαο πχιεο γλψζεσλ 

κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε πεξηήγεζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ 

κε ην επηκειεηήξην ζηα απνζεηήξηα γλψζεο ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη. 

Πξνυπνινγηζκφο:  € 250.000 επξψ 

Γηάξθεηα:   Οθη 10 – Οθη 2011 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   ΦΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗΖ ΠΚΜ ηνπ Δ.Π. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ-ΘΡΑΚΖ 

    Κσδηθφο Πξφζθιεζεο 02_1.2 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1:  Βειηίσζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο κε Αμηνπνίεζε ησλ 

ΣΠΔ 

Δηδηθφο ζηφρνο 1.2:  Παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο επηρεηξήζεηο & 

βειηίσζε απνηειεζκαηηθφηεηαο Γεκνζίνπ ηνκέα κε 

ρξήζε ΣΠΔ 

ΟΠ 216583, ΑΔ 015/8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

14. FATE: Απφ ηξαηφπεδα ζε Δπηρεηξεκαηηθά Κέληξα 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ελφο 

ηφπνπ κέζα απφ εμεηδηθεπκέλεο δξάζεηο γηα ηελ κεηαηξνπή παιαηψλ ζηξαηνπέδσλ ζε 

νξγαλσκέλεο δνκέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή εθθνιαπηήξηα επηρεηξήζεσλ. ηηο 

πεξηνρέο φπνπ νη δξάζεηο ζα έρνπλ εθαξκνγή απνηειεί άκεζε πξνηεξαηφηεηα ε 

πξνψζεζε ελεξγεηψλ γηα ηελ θαηλνηνκία. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηιακβάλνλ (α) κειέηε εθαξκνγήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

δηαπξαγκαηεχζεσλ δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ θέληξσλ ζηα παιηά θη 

εγθαηαιειεηκκέλα ζηξαηφπεδα, (β) ηελ ελίζρπζε θνξέσλ ππνζηήξημεο δνκψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, (γ) ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ,  (δ) 

αλάδεημε θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα απφ λέεο επελδχζεηο, (ε) 

πξσηνβνπιίεο κε ζηφρν ηε ρξεκαηνδφηεζε  ηεο αμηνπνίεζεο ησλ εγθαηαιεηκκέλσλ 

ζηξαηνπέδσλ κέζα απφ πεξηθεξεηαθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα ηεο θάζε κηαο απφ ηεο 

εκπιεθφκελεο ζην πξφγξακκα ρψξεο 

εηαίξνη:  Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε πεξηνρέο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ ππάξρνπλ παιηά ζηξαηφπεδα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε ρξήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ην πξφγξακκα εκπιέθνληαη νη 

εμήο εηαίξνη: ΗΣΑΛΗΑ: (α) Πεξηθέξεηα Φξηνχιη Βελέηζηα – Σδνπιηα 

(ζπληνληζηήο εηαίξνο), (β) INFORMEST απφ ηελ ίδηα πεξηθέξεηα πνπ 

ζα έρεη ηελ επζχλε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη 

(γ) Πεξηθέξεηα Οχκπξηα, ΛΟΒΔΝΗΑ: (α) Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία 

Μνχξζθα νκπνηά, (β) Γήκνο Μνχξθζα νκπνηά ΔΛΛΑΓΑ: (α) 

Γήκνο Καβάιαο, (β)Δπηκειεηήξην Γξάκαο ΟΤΓΓΑΡΗΑ: (α) Σξαλο-

Γνπλάβην Κέληξν Καηλνηνκίαο – Γήκνο Szombathely, (β) Ηδξπκα 

πξνβνιήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Εάια, Zalaegerszeg ΡΩΜΑΝΗΑ: (α) 

Δξεπλεηηθφ Κέληξν Μεραληθψλ, Αξρηηεθηφλσλ θαη Αζηηθνχ 

ρεδηαζκνχ θαη (β) Γήκνο Καξά εβεξίλ ΔΡΒΗΑ: Πεξηθεξεηαθφ 

Κέληξν Αλάπηπμεο ΜΜΔ, νπκπφηηηζα ΒΟΝΗΑ – ΔΡΕΔΓΟΒΗΝΖ: 

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Οηθνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο αξάγηεβν 

ΚΡΟΑΣΗΑ: Πεξηθεξεηαθή Ααλαπηπμηαθή Δηαηξία ιαβνλίαο θαη 

Μπαξάληαο, Οζηγεθ   

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΈ: Γήκνη Λαηηζάλα, Κνηξφτκπν θαη πνιέην απφ 

Ηαηαιία θαη ν Γήκνο ηνπ   Zalaegerszeg απφ ηελ Οπγγαξία 

Γεληθφο Πξνυπνινγηζκφο:  2,2 εθαηνκκχξηα  

Πξνυπνινγηζκφο γηα ην 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο:  230.0700  

Γηάξθεηα:   32 κήλεο (Απξ. 09 – επ 11) 

Πξφγξακκα:  ΚΠ South East Europe, Αμνλαο πξνηεξαηφηεηαο 4: 

Αλάπηπμε Γηαθξαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα πεξηνρέο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο, Μέηξν 4.1. Δπέκβαζε ζε 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ αζηηθέο 

πεξηνρέο πεξηθεξεηαθά αζηηθά δίθηπα, αξηζκφο Γξάζεο 

Project SEE AF/A/261/4.1/X – F.A.T.E, Ζκεξνκελία 

έγθξηζεο 11 Μαξηίνπ 2009 

 

 



 

 

 
 

 

 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο δηαζέηεη Ννκηθή Τπεξεζία πνπ εμππεξεηεί ηηο επηρεηξήζεηο 

κέιε ηνπ γηα 1) ζέκαηα Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ & 2) ζε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ή ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηξίηνπο (δεκφζην, αζθαιηζηηθά ηακεία, 

ηξάπεδεο, πειάηεο, πξνκεζεπηέο θιπ). Παξέρεη απνθιεηζηηθά & κφλν γξαπηέο 

γλσκνδνηήζεηο αληαπνδνηηθά ζηα κέιε ηνπ θαη ζπκβνπιεπηηθή, αιιά δελ 

αλαιακβάλεη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.    

 

Ζ Νφκνο ΔΠΗΥΔΗΡΔΗΝ γηα ηελ πεξίνδν 2012-2017 εμππεξέηεζε ζπλνιηθά πεξίπνπ 

1.800 ππνζέζεηο θαη εξσηήκαηα κειψλ καο απνθιεηζηηθά ζε επίπεδν 

ζπκβνπιεπηηθήο, επηπιένλ ησλ ππνζέζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ 

Μεηξψνπ.  Δπίζεο ππνζηήξημε επαγγεικαηηθά ζσκαηεία  ζε ζέκαηα πάηαμεο 

παξαεκπνξίνπ θαη αδήισηεο εξγαζίαο.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πξφιεςε Δμαξηήζεσλ 

 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ζπκκεηέρεη θαη εληζρχεη νηθνλνκηθά ηελ δνκή «ΓΡΑΖ» 

Κέληξν Πξφιεςεο Δμαξηήζεσλ Γξάκαο,  κε εθπξφζσπν ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

ηεο, ηνλ θ. Γαβξηήι Κακπνπξίδε (Οηθνλνκηθφ Δπφπηε Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο) 

ζπκβάιινληαο ζηελ ηνπηθή θαη φρη κφλν θνηλσλία. Ζ ΓΡΑΖ έρεη κεγάιν έξγν ζε 

φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο ΠΔ Γξάκαο κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε ζε ζρνιεία φισλ ησλ 

βαζκίδσλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ.  

 

Σακείν Αξσγήο  

 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο έρεη δεκηνπξγήζεη ηακείν αξσγήο γηα ηα κέιε ηνπ, πνπ 

κπνξεί λα ππνζηνχλ θαηαζηξνθή απφ ζενκελία, ππξθαγηά, πιεκκχξα θιπ. θαη 

εθφζνλ είλαη αλαζθάιηζηνη. Σν βνήζεκα πνπ έρεη δνζεί επηπρψο ειάρηζηεο θνξέο 

αθνξά ηα πξψηα έμνδα θαη είλαη κέρξη ηνπ νξίνπ ησλ 3.000 επξψ, γηα ην νπνίν 

απνθαζίδεη ην Γ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γξάκαο.    

 

Δλεκέξσζε ζε καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. 

 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο ραίξεηαη λα ππνδέρεηαη ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ζηνλ 

ρψξν ηνπ, γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

ηα παξαγφκελα ηνπηθά πξντφληα. Σν δηάζηεκα 2012-2017 επηζθέθζεθαλ ην 

Δπηκειεηήξην Γξάκαο θαη έιαβαλ ελεκέξσζε πάλσ απφ 30 ζρνιεία φισλ ησλ 

βαζκίδσλ. 

 

 Δηδηθή αληηκεηψπηζε κειψλ καο κε ζνβαξέο αζζέλεηεο. 

 

Σν Δπηκειεηήξην Γξάκαο έρεη εηδηθφ νηθνλνκηθφ θαζεζηψο ζπλδξνκψλ ζε κέιε 

θπζηθά πξφζσπα, πνπ αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα αζζελείαο. Όιεο 

νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 

Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ κέινπο ή ζπγγελνχο απηνχ.    

 

Κνηλσληθή αιιειεγγχε κέζσ ησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

 

Δλίζρπζε ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη Δκπνξηθψλ πιιφγσλ γηα δξάζεηο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο (δηαλνκή ηξνθίκσλ, ελίζρπζε θνηλσληθψλ παληνπσιείσλ). 

 

 



 

 

  


