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Ανα-
λυτικά 

Με πλήρη ετοιμότητα το Επιμελητήριο Δράμας 
Κατέθεσε προτάσεις σε τέσσερα Ευρωπαϊκά-Διασυνοριακά Προγράμματα

Το Επιμελητήριο Δράμας διακρίνεται πάντοτε για την επιτυ-
χία του στην υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε Ευρω-
παϊκά-Διασυνοριακά Προγράμματα αλλά και για την επιτυχή 
υλοποίησή τους. 
Ο κύριος Άλκης Παπαδημητρίου ειδικός σύμβουλος του Επι-
μελητήριου Δράμας και υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμμά-
των παρουσίασε στο διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου 
Δράμας τις προτάσεις συμμετοχής του φορέα μας σε τέσσερα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, αναλύοντας την στρατηγική που 
ακολουθεί το Επιμελητήριο Δράμας τόσο στην κατάρτιση αντα-
γωνιστικών προτάσεων όσο και στη δικτύωση του Επιμελητη-
ρίου Δράμας. Σελίδες 4,5

Κατάργηση  της επιδότησης
 του κόστους μισθοδοσίας 

των μεταποιητικών
 & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
στους Νομούς Δράμας, Καβάλας 

(4%) και Ξάνθης, Ροδόπης,
 Έβρου (12%)

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση  
προχώρησε στην κατάργηση των 
κινήτρων που στήριζαν τις θέσεις 

εργασίας στην περιοχή μας

Σελίδα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Μετά  τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα βίας με τραυματισμούς 
στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και 
καλούμε την  κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα τις 

υποχρεώσεις και τις ευθύνες της
Το Επιμελητήριο Δράμας μετά από τα επαναλαμβανόμενα γεγονότα βίας 
με τραυματισμούς στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην ΒΙ.ΠΕ Δράμας, 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του εξαιτίας της επικινδυνότητας και της 
οξυμένης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί.

Επισημαίνουμε ότι η ΒΙ.ΠΕ Δράμας είναι χώρος εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων με εργαζομένους και τέτοια γεγονότα προκαλούν έντονο 
προβληματισμό και ανασφάλεια σε όλους μας. Η διατήρηση της ειρήνης και 
της εύρυθμης λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ είναι υποχρέωση όλων μας. Θέλουμε να 
ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα το επόμενο διάστημα, 
αλλά δυστυχώς οι μέχρι τώρα εξελίξεις μας δημιουργούν αμφιβολίες.  

Ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενίας εξελίσσεται σε ένα ιδιότυπο «γκέτο».  
Οι τοπικοί φορείς και πολίτες έχουν προσφέρει τα μέγιστα, όπως και η 
Ελληνική Αστυνομία, αλλά δυστυχώς αυτό δεν επαρκεί.  Το επίσημο κράτος 
και η κυβέρνηση να αναλάβουν άμεσα τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν 
και τις ευθύνες τους. 

Καλούμε επίσης τα αρμόδια Υπουργεία να πάρουν άμεσα αποφάσεις και 
να προβούν σε ενέργειες ώστε να ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή στην 
Ειδομένη, διότι το κόστος για χιλιάδες επιχειρήσεις και μεταφορικές 
εταιρείες είναι δυσβάσταχτο. 

Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούμε την γρήγορη αντιμετώπιση 
όλων αυτών των φαινομένων διότι οδηγούμαστε σε ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις.  

 Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

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

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διΟιΚηΤιΚΟ ΣΥμΒΟΥΛιΟ

Στέφανος Γεωργιάδης  
(Πρόεδρος)

Χρήστος Γκαγκάνης 
 (Α’ Αντιπρόεδρος) 

Ευστάθιος Τομπουλίδης  
(Β’ Αντιπρόεδρος)

Γαβριήλ Καμπουρίδης  
(Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης 
 (Γ. Γραμματέας)

μεΛη 
Αργυρίου Γρηγόριος 

Βέτος Γρηγόριος 
Βραδέλη Μαρία 

Δρογούτης Μιχαήλ 
Ελματζόγλου Ιωάννης 
Ευθυμιάδης Κοσμάς 

Ζαμανοπούλου Χρυσούλα
Κεσκίνογλου Ιωάννης 
Μουρατίδης Στέφανος 

Μουρμούρης Όθων 
Ναζάρολου Λάμπρος 

Πολυτάρχης Βασίλειος 
Ρεπάκης Αθανάσιος 
Σαββαΐδης Μιχάλης 
Στάικος Αντώνιος 

Χατζησαρόγλου Γεώργιος

Πραγματοποιήθηκε στο Επιμε-
λητήριο Δράμας σε συνεργα-
σία με την Innovation Farm, 
στις 4 & 5 Απριλίου η διημε-
ρίδα – σεμινάριο με θέμα την 
εξειδίκευση της καινοτομίας 
και τις προϋποθέσεις ένταξης 
στο πρόγραμμα «Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα» καθώς 
επίσης και τις εναλλακτικές 
μορφές χρηματοδότησης για 
την δημιουργία start up επι-
χειρήσεων (business  angels, 
venture capitals, κλπ).   Λόγω 
των ιδιαιτεροτήτων και απαι-
τήσεων του συγκεκριμένου 
Προγράμματος, η διημερίδα 
– σεμινάριο στόχευσε στην 
πληρέστερη ενημέρωση των 
πιθανών νέων επενδυτών, κα-
θώς και συμβούλων των επι-
χειρήσεων, ώστε να υπάρξει 
προσέγγιση  αποτύπωσης της 
καινοτομίας, της δυνατότητας 
υλοποίησης  ή της επιλεξιμό-
τητας της ιδέας τους, σχετικά 
με το πρόγραμμα.  Όλοι οι  
συμμετέχοντες στην διημερί-
δα –σεμινάριο λαμβάνουν και 
πιστοποιητικό παρακολούθη-

Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 
Σεμινάριο με θέμα την εξειδίκευση της καινοτομίας 

και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα 
«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

σης.  
Επίσης ενημερώνουμε ότι το 
αμέσως επόμενο διάστημα, σε 
συνεργασία με τις διαχειριστι-
κές αρχές, θα οργανώσουμε 

ημερίδες και για τις υπόλοιπες 
δράσεις του ΕΣΠΑ που αφο-
ρούν την αναβάθμιση πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων καθώς και επιχειρήσεων 

του τουρισμού. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας
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Οι Υπουργοί ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
− ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΩΝ με Κοινή Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 997/11 Απρι-
λίου 2016) καταργούν όλες 
τις προγενέστερες αποφά-
σεις (ΚΥΑ) που αφορούσαν 
την επιδότηση του κόστους 
μισθοδοσίας των μεταποιητι-
κών & ξενοδοχειακών επιχει-
ρήσεων που ήταν εγκατεστη-
μένες στους Νομούς Δράμας, 
Καβάλας (4%) και Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου (12%).
Παρά τις αντιδράσεις μας και 
τις ενέργειες μας τόσο σε επί-
πεδο Περιφέρειας όσο και στα 
συναρμόδια Υπουργεία, η κυ-
βέρνηση προχώρησε στην κα-
τάργηση των κινήτρων που 
στήριζαν τις θέσεις εργασίας 
στην περιοχή. 
Σε μια περίοδο όπου η ανεργία 
έχει εκτοξευθεί, τα λουκέτα 
πληθαίνουν από τις παράλο-
γες πολιτικές της υπεφορολό-
γησης και της αφαίμαξης των 
επιχειρήσεων ποικιλοτρόπως, 
έρχεται να δοθεί ακόμη ένα 
χτύπημα στην εργασία & την 
επιχειρηματικότητα.
Σε μια Περιφέρεια και έναν 
Νομό όπως αυτός της Δράμας, 
όπου η ανεργία δυστυχώς τους 
κατατάσσει στις πρώτες θέ-
σεις πανελλαδικά και το ΑΕΠ 
στις τελευταίες θέσεις, η κυ-
βέρνηση μη αναλογιζόμενη τις 
άμεσες επιπτώσεις, προχωρά 
στην κατάργηση του μέτρου 
στήριξης.
Παρά το αίτημα μας με συνε-
χείς επιστολές, να μην προχω-
ρήσει το Υπουργείο, διότι η αι-
τιολογία του για την κατάργη-
ση έχει αντικρουστεί με επιχει-
ρήματα από τα Επιμελητήρια 
και σύντομα θα υπάρξει και 
σχετική νομική γνωμοδότηση, 
αυτό επέλεξε το αντίθετο. 

Κατάργηση  της επιδότησης του κόστους μισθοδοσίας των
μεταποιητικών & ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στους Νομούς 

Δράμας, Καβάλας (4%) και Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου (12%)
Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση 
των κινήτρων που στήριζαν τις θέσεις εργασίας στην περιοχή μας

Επιπλέον το αίτημα για συνά-
ντηση των Επιμελητηρίων και 
βουλευτών με τον αρμόδιο 
Υπουργό κ. Σταθάκη, ώστε να 
υπάρξει συζήτηση για το θέμα 
ώστε να μην καταργηθεί το 
μέτρο, δεν πραγματοποιήθηκε 
ποτέ.
Επιπρόσθετα οι επιχειρήσεις 
έχουν να λαμβάνουν, ακό-
μη από το 2010, οφειλές του 
ΟΑΕΔ που αφορούν στο 4 και 

12%, για το οποίο τα συναρμό-
δια Υπουργεία δεν έχουν πρά-
ξει τίποτε, παρά την έκκληση 
μας να πληρωθούν  αυτές οι 
οφειλές έστω και με συμψηφι-
σμό τρεχουσών υποχρεώσεων 
των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Δράμας μαζί 
με τα Επιμελητήρια της ΑΜ-Θ 
προχώρησε ήδη σε ενέργειες 
νομικής τεκμηρίωσης διατή-

ρησης και πλέον επαναφοράς 
του μέτρου και θα συνεχίσει 
στα πλαίσια του ρόλου του να 
το διεκδικεί με κάθε νόμιμο 
μέσο. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας 
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Το Επιμελητήριο Δράμας διακρίνεται 
πάντοτε για την επιτυχία του στην 
υποβολή προτάσεων για συμμετοχή σε 
Ευρωπαϊκά-Διασυνοριακά Προγράμματα 
αλλά και για την επιτυχή υλοποίησή 
τους. 

Ο κύριος Άλκης Παπαδημητρίου ειδικός 
σύμβουλος του Επιμελητήριου Δράμας 
και υπεύθυνος ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων παρουσίασε στο διοικητικό συμ-
βούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας τις 
προτάσεις συμμετοχής του φορέα μας 
σε τέσσερα ευρωπαϊκά προγράμματα, 
αναλύοντας την στρατηγική που ακολου-
θεί το Επιμελητήριο Δράμας τόσο στην 
κατάρτιση ανταγωνιστικών προτάσεων 
όσο και στη δικτύωση του Επιμελητηρίου 
Δράμας. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά το Επιμελη-
τήριο Δράμας όλα αυτά τα χρόνια μέσα 
από τη μακροχρόνια και σχολαστική του 
εργασία έχει καταφέρει να χτίσει σχέσεις 
με ισχυρούς ευρωπαίους εταίρους, να 
καταθέτει προτάσεις και να υλοποιεί με 
απόλυτη επιτυχία Διασυνοριακά Ευρωπα-
ϊκά Προγράμματα. 
Στην συνέχεια της εισήγησής του προς 
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας ο κύριος Παπα-
δημητρίου παρουσίασε τα παρακάτω 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία το 
Επιμελητήριό μας προετοίμασε και κατα-
θέτει προτάσεις συμμετοχής.

Α. Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία
(Συμμετοχή σε 4 προγράμματα)

1. Συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο 
«Οινοτουρισμός» σε συνεργασία με το 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 
(Τμήμα Οινοποιίας Δράμας) στον άξο-

να προτεραιότητας 2 και επενδυτική 
προτεραιότητα 6c “natural and cultural 
heritage”.
Το έργο με τίτλο: «Development of an 
integrated socially responsible wine 
tourist destination» και ακρωνύμιο: «Wi-
neTour». (Δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών Διαδρομών του Οίνου)
Εταιρικό σχήμα:
NGO "Prosperity and Development for 
Bulgaria"
Union of Enologists of Bulgaria
Business Incubator Gotse Delchev
Επιμελητήριο  Δράμας
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
Τμήμα Οινολογίας Δράμας
Δήμος Δοξάτου

2. Συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο 
«Διαφύλαξη οινοποιητικού γενετικού 
υλικού» σε συνεργασία με το ΤΕΙ Ανατο-
λικής Μακεδονίας – Θράκης (Τμήμα Οινο-
ποιίας – Δράμας) στον άξονα προτεραιό-
τητας 2 και επενδυτική προτεραιότητα 
6d “biodiversity”. Με τίτλο: «SOS for 
endangered traditional vine varieties» 
και
ακρωνύμιο: «VineSOS». (ΣΟΣ για παρα-
δοσιακές ποικιλίες αμπέλου)
Εταιρικό σχήμα:
NGO "Prosperity and Development for 
Bulgaria"
Union of Enologists of Bulgaria
Business Incubator Gotse Delchev
Επιμελητήριο Δράμας
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
Τμήμα Οινολογίας Δράμας

3. Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την 
«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» με 
επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή 
Ροδόπης στον άξονα προτεραιότητας 4 
και στην επενδυτική προτεραιότητα 9c 
“’social enterprises”. 
Ο τίτλος της πρότασης είναι:
«Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητα με τη χρήση καινοτόμων
υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνορι-
ακή περιοχή» (FORCE SOCIAL
Entrepreneurial Spirit through setting 

up Innovative Support Structures in the 
crossborder Territory).
Εταιρικό σχήμα:
Development Agency of Rodopi (Lead 
Partner) GR
Chamber of Xanthi - GR
University of Macedonia (Department of 
Educational and Social Policy)
Gnosi Anaptixiaki NGO – GR
Chamber of Haskovo – BG
University of Plovdiv – BG
Chamber of Drama – GR
Municipality of Haskovo – BG
R.D.U. Haskovo – BG

4. Συμμετοχή σε πρόταση του άξο-
να Άξονα Προτεραιότητας: 2 «A 
Sustainable and Climate adaptable 
Cross-Border area» και στην Επενδυτική 
Προτεραιότητα: (6f) «Protection of the 
Environment» για το έργο με τίτλο: «Δη-
μιουργία Γεωχωροταξικού συστήματος 
πληροφόρησης για την προώθηση και 
την ανάπτυξη τη φυσική και πολιτιστική 
κληρονομία στη διασυνοριακή περιοχή 
στις κοιλάδες των ποταμών Στρυμόνα και 
Νέστου»
Εταιρικό σχήμα:
LP – South-West University, Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences
Technological Educational Institute of 
Central Macedonia - Serres, Faculty of
Applied Technology, Civil Engineering and 
Surveying Engineering and
Geoinformatics Department
Επιμελητήριο Μπλαγκόεβγκραντ
Association Aigidik - touristic
Municipalities or Association of SW Mu-
nicipalities
Επιμελητήριο Σερρών ΒIC Serres
Επιμελητήριο Δράμας

Β. Πρόγραμμα ADRION
( Συμμετοχή σε 3 προγράμματα)

Με πλήρη ετοιμότητα το Επιμελητήριο Δράμας 
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1. Συμμετοχή στη δράση «Blue Innova-
tion Groups – Boosting Innovation for 
Blue Growth” και ακρώνυμο «Blue-
Net ” (Μπλε καινοτομία – προώθηση 
καινοτομίας για Μπλε Ανάπτυξη» στον 
άξονα προτεραιότητας 1.1 – SUPPORT 
TO THE DEVELOPMENT OF A REGIONAL 
INNOVATION SYSTEM FOR THE ADRIATIC-
IONIAN AREA. Με επικεφαλής εταίρο τον 
οργανισμό “Veneto Agricola” και εταιρι-
κό σχήμα τους εταίρους που είχαμε στο 
APP4INNO.
Προϋπολογισμός για το Επιμελητήριο 
230.000,00. Άλλος εταίρος από Ελλάδα η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

2. Συμμετοχή στο έργο “AIPAC“Pilot 
activities for the valorisation and 
preservation of water as a natural and 
cultural treasure” (Πιλοτικές Δράσεις 
για την πιστοποίηση και συντήρηση των 
υδάτινων πόρων ως φυσικό και πολιτι-
στικό θησαυρό). Ο προϋπολογισμός για 
το Επιμελητήριο είναι 264.267,60 ευρώ. 
Διάφοροι φορείς από Ιταλία, Κροατία, 
Αλβανία, Μαυροβούνιο και Βοσνία Ερζε-
γοβίνη. Ακόμη ένας εταίρος από Ελλάδα 
το Moha Center από την Καβάλα.

3. Συμμετοχή στο έργο: «Ανάπτυξη 
περιβαλλοντολογικών και αειφόρων 
υπηρεσιών κατά μήκος των παράλιων 
και μεσόγειων περιοχών» ( Develop 
environmental and sustainable services 
along coastal and internal areas με επι-
κεφαλής εταίρο Research Centre for Sus-
tainable Development (CIRPS). Το Επι-
μελητήριο συμμετέχει ως συνδεδεμένος 
εταίρος και δεν έχει δικό του προϋπολο-
γισμός αλλά οι δαπάνες για το έργο κα-
λύπτονται μέσω του Συντονιστή Εταίρου.

Γ. Πρόγραμμα BALKAN- MED
Συμμετοχή στα προγράμματα: 

1. Συμμετοχή στη δράση «Ανάπτυξη 
Επιχειρηματικότητας» με επικεφαλής 
την
Αναπτυξιακή Ροδόπης και εταίρους

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Επιμελητήριο Ξάνθης
Επιμελητήριο Χασκόβου
Αναπτυξιακή Κύπρου
Φορέας από Αλβανία

2. Συμμετοχή στο δράση: «Υποστήριξη 
Χωροταξικών Αλυσίδων Καινοτομίας 
και Στρατηγικής Ανακάλυψης». (Foster-
ing Territorial VALue Chains through In-
novation Strategy Discovery). Ακρώνυμο: 
VALID Priority Axis 1: Entrepreneurship & 
Innovation
 SO 1.1: Competitive territories: stimu-
lating business performance and extro-
version through transnational linkages, 
clusters and networks
SO 1.3: Territories of knowledge: entre-
preneurial learning and knowledge trans-
fer for more competitive SMEs 
Εταίροι:
Επιμελητήριο Ηρακλείου
Επιμελητήριο Πάφου
Chamber of Commerce & Industry Ti-
rana, ALB
District of Plovdiv, BG
GS1 (NGO, non profit, related to con-
nectivity and extroversion of companies) 
– FYROM
Επιμελητήριο Δράμας
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλο-
νίκης
Business Incubator Gotse Delchev BG

3. Συμμετοχή στο έργο «Εργαλεία για 
την Υποστήριξη της Ανταγωνιστικότη-
τας των ΜΜΕ μέσα από την Καινοτόμο 
και Επιχειρηματική Ανακάλυψη». In-
novative and Entrepreneurial Discovery 
Tools to strengthen competitiveness of 
SMEs, Ακρώνυμο InnoTools
Priority Axis: 1 – Entrepreneurship & in-
novation
Specific Objective: 1.3 – Territories of 
knowledge: entrepreneurial learning and 

Κατέθεσε προτάσεις σε τέσσερα  
Ευρωπαϊκά-Διασυνοριακά Προγράμματα

knowledge transfer for more competitive 
SMEs
Εταίροι:
Περιφέρεια Κρήτης Lead Partner Region 
of Crete, GR
Chamber of Gjirokaster, ALB
Chamber of Limassol, Cyprus
Directorate for Regional Chambers and 
International Cooperation, Economic
Chamber of FYROM
Επιμελητήριο Δράμας
ΕΒΕΘ
National Association of SME business, BG
Goce Delcev Incubator BG

4. Στη δράση με τίτλο: «Τουρισμός και 
οίνος για την αειφόρο και επιτυχή
επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα 
στην περιοχή Βαλκανίων και Μεσογεί-
ου».
Tourism and wine as guides for sustain-
able and successful entrepreneurial
competitiveness in Balkan and Mediter-
ranean region.
Επικεφαλής εταίρος ο Δήμος Σαντορίνης
Επιμελητήριο Δράμας
Αναπτυξιακή Κύπρου
Δήμος Δράμας
VEDA Varna Economic Development 
Agency.
KASH Albanian Agribusiness Council

 Πρόγραμμα INTERREG - EUROPΕ
Συμμετοχή στο πρόγραμμα.

1. Συμμετοχή στο πρόγραμμα TRIPLE ICE 
με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια 
του Λϊμπουργκ (Μάαστριχ) στην Ολλαν-
δία. Η πρόταση υποστηρίζεται από τον 
ΣΕΣΠ
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

  Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  π α ρ αγγ ε λ ιώ ν  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  www. d i r e c t mar k e t . g r  

  Π α ρ αγγε λ ιο λ ηψ ί α  2 4  ώ ρε ς  τ ην  ημ έ ρ α  

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

  Απο σ το λέ ς  κ α ι  μ ε  μ ε τ α φο ρ ι κή  

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

  Λε ι το υ ρ γ ι κό τη τ α  & Ε υ κο λ ί α  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  ε ι δ ικών  π ρ ο σφο ρών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  συν δ υ ασμ ο ύ  π ρο ϊό ν των  

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

 Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων 
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης. 

 

 Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την 
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την 
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων 
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται α-
πευθείας στον αγοραστή. 

 

 Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατό-
τητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη με-
ταφορική εταιρία. 

 

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής  
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.  

Πληροφορίες 

   

Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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