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Συνοπτική περιγραφή: 

Το Επιμελητήριο Δράμας θα διαμορφώσει και θα εξοπλίσει στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό 

Λαμπριανίδη 40, δύο ανεξάρτητους χώρους προκειμένου να στεγάσει τις λειτουργίες της «Δομής Στήριξης 

Επιχειρηματικότητας». Ο ένας χώρος (κατάστημα 1) βρίσκεται στη νότια πλευρά του κτιρίου και 

αποτελείται από ισόγειο χώρο εμβαδού 200.58m2, πατάρι εμβαδού 62.58m2 και υπόγειο εμβαδού 

155.45m2. Ο δεύτερος χώρος (κατάστημα 2) βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτιρίου και αποτελείται από 

ισόγειο χώρο εμβαδού 26.41m2 και πατάρι εμβαδού 26.41m2.  

H Δομή θα λειτουργεί ως προ-θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας και θα προσφέρει παράλληλα τα οφέλη 

ενός coworking space. Θα εκτείνεται και στα τρία επίπεδα των παραπάνω χώρων και θα προσφέρονται 

ταυτόχρονα τρία μοντέλα παροχής χώρου: Flex space, Dedicated Space και Offices. 

Το Έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα. Το πρώτο αφορά στη διαμόρφωση των χώρων του κτιρίου επί της οδού 

Λαμπριανίδου και το δεύτερο στην προμήθεια του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη στέγαση 

του κέντρου.  

Αναλυτικά οι λειτουργίες που σκοπεύει να καλύψει η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας στους 

συγκεκριμένους χώρους είναι οι εξής: 

 Υποδοχή και ενημέρωση 

 Micro-event space, όπου θα μπορούν να φιλοξενηθούν μικρές εκδηλώσεις για 30 περίπου άτομα με 

αμφιθεατρική διάταξη 

 Flex Space, όπου θα μπορούν να εξυπηρετηθούν άτομα για περιστασιακή φιλοξενία 

 Dedicated Space, όπου θα υπάρχουν θέσεις εργασίας για φιλοξενούμενους σταθερής σχέσης ή 

σχετικού συμβολαίου 

 Offices, όπου θα φιλοξενούνται 4-5 εργαζόμενοι σε κάθε διακεκριμένο κλειστό χώρο 

 SkypeBooths 

 Μeeting rooms για συνεδριάσεις και συναντήσεις 8 και 14 ατόμων 

 

  

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 230.000,00€. Το 

έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανατ. Μακεδονία Θράκη 

2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς 

πόρους. 


