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Κρίσιμη κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις : 

αδυναμία κάλυψης
 υποχρεώσεων  

 Άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας
Με επιστολή του προς τον προς  τον Υπουργό Οικονομικών. Ευκλείδη Τσακαλώ-
το ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης ζητά τη άμεση λήψη μέτρων προστασίας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτοντας τέσσερα 
βασικά ζητήματα για τα οποία ζητά να  αναληφθεί  
νομοθετική πρωτοβουλία. Το Επιμελητήριο Δράμας 
ζητά από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσα-
καλώτο να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία 
για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.                                                                   
Σελ....5

απαραίτητη 
η παράταση 

για τουλάχιστον 
ένα μήνα της προθεσμίας 

εξόφλησης επιταγών 
Σελ...5

Στο Νόβι Σαντ της Σερβίας το 7ο Φόρουμ 
Νεολαίας από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών
 Συνοριακών Περιφερειών
«η νεολαία 
ως η Κινητήριος 
δύναμη της εε»
Το φόρουμ δέχεται νέους 
από 20 έως 35 ετών

 Σελ....4

Το επιμελητήριο δράμας
 στο πλαίσιο 

του προγράμματος εδαφικής
 Συνεργασίας 

«ελλάδα - Βουλγαρία 2007-
2013», υλοποιεί το πρόγραμμα 

«Έξυπνη εξειδίκευση»
Σελ....3

ενημερΩΤιΚη ΣΥνανΤηΣη 
ΣΤα πΛαιΣια ΤΟΥ ΤΟπιΚΟΥ 

πρΟΓραμμαΤΟΣ ΤΟΥ αΞΟνα 4

Στις 29 Ιουλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας πραγ-
ματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση, μετά από σχετική πρόσκληση του προέ-

δρου της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., κου Ανάργυρου Πατακάκη, με τους υποψήφιους 
επενδυτές και μελετητές τους, οι οποίοι υπέβαλαν τις επενδυτικές τους προτάσεις στο 
πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος 
του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας.                                        Σελ....6

εΚδηΛΩΣη 
διαΣΥνΟριαΚΩν ΒραΒειΩν 

επιΧειρημαΤιΚΟΤηΤαΣ νεΩν 
Και ΚαινΟΤΟμΩν ερεΥνηΤΩν 

Και επιΧειρημαΤιΩν 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου 

Δράμας  βραβεύσε τις πιο ελκυστικές προτάσεις 
«Έξυπνης Εξειδίκευσης

Σελ....3
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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

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

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

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

εΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

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

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

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

με επιστολή του προς τον 
πρόεδρο και τη διοικητική 

επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης 
επιμελητήρι-
ων ελλάδος ο 
πρόεδρος του 
επιμελητηρίου 
δράμας Στέφα-

νος Γεωργιάδης ζητά την παρέμβα-
ση του συλλογικού οργάνου των 
επιμελητήριων, ώστε να ληφθούν 
άμεσα μέτρα προστασίας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρις 
ότου εξομαλυνθεί η λειτουργία του 
τραπεζικού συστήματος.

Στο κείμενο της επιστολής του ο κύ-
ριος Στέφανος Γεωργιάδης αναφέρει 
τα εξής: 
Όπως γνωρίζετε η διαμορφωθείσα 
κατάσταση στην αγορά έχει προ-
καλέσει τεράστια προβλήματα για 
εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Η εξομάλυνση της 
λειτουργίας του τραπεζικού συστή-
ματος θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό 
διάστημα.
Τα έσοδα των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, κυρίως των εμπορικών 
και των μεταποιητικών, έχουν βυθι-
σθεί, ενώ ταυτόχρονα τα αιτήματα 
μετεγκατάστασης στις χώρες των 
Βαλκανίων έχουν πολλαπλασιαστεί 
δραματικά.
Η λήψη μέτρων προστασίας των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων είναι επι-
βεβλημένη για αυτονόητους λόγους.
1. Άμεσα λήψη μέτρων για να μην 

χαθούν οι ρυθμίσεις για οφειλές στο 
δημόσιο, στις οποίες έχουν ενταχθεί 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μεί-
ωση των εσόδων οδηγεί σε αντικει-
μενική δυσκολία ανταπόκρισης στις 
υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ακολου-
θεί φοροεπιδρομή εντός του 2015 
με αύξηση των φόρων. Θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα ώστε η μη καταβολή 
των τρεχουσών εισφορών (οι οποίες 
θα πρέπει να ρυθμίζονται με πάγια 
ρύθμιση τουλάχιστον 12 δόσεων) 
να μην αποτελεί λόγο απώλειας της 
ρύθμισης των 100 δόσεων.
2. η κατάσταση στον Οαεε είναι 
δραματική. Από τα στοιχεία των 
κατά τόπους γραφείων ήδη το 50% 
αυτών που έχουν ενταχθεί στην 
ρύθμιση των 100 δόσεων δεν μπο-
ρούν να ανταποκριθούν καταβάλ-
λοντος τις τρέχουσες εισφορές και 
την χάνουν. Αν μη τι άλλο πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι το πάγωμα 
των παλιών οφειλών είναι μονόδρο-
μος σε συνδυασμό με την θέσπιση 
ασφαλιστικής κατηγορίας ανάλογα 
με το δηλωθέν εισόδημα του ασφα-
λισμένου. Γίνεται σχετική αναφορά 
στο μνημόνιο για την σύνδεση της 
ασφαλιστικής εισφοράς με το πραγ-
ματικό εισόδημα από επαγγελματική 
δραστηριότητα.
3. Οι πληρωμές των έργων του 
εΣπα θα πρέπει άμεσα να αποκατα-
σταθούν ενισχύοντας την ρευστότη-
τα των επιχειρήσεων.
4. αλλαγές στο διαμορφωθέν πλαί-
σιο για τις εισαγωγές εμπορευμά-

των και πρώτων υλών με αύξηση του 
ορίου -που ορίσθηκε από το capital 
control- και μείωση των γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών.

Kύριοι συνάδελφοι,
Oι Εμπορικές και μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, λόγω αδυναμίας ει-
σαγωγών και γενικώς προμήθειας 
εμπορευμάτων και πρώτων υλών, 
αναστέλλουν καθημερινά την λει-
τουργία τους. Χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας χάνονται καθημερινά.
Η ευθύνη της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων είναι να προωθήσει 
άμεσα προτάσεις και να πιέσει με 
όλη της την δύναμη, για τα κρίσιμα 
ζητήματα που έχουν διαμορφωθεί το 
τελευταίο διάστημα και έχουν εξέ-
χουσα βαρύτητα για την λειτουργία 
και βιωσιμότητα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Τα τρία ζητήματα που 
προανέφερα είναι αυτά που κυριαρ-
χούν, δυστυχώς σήμερα, στον κόσμο 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
Αν μη τι άλλο η ΚΕΕΕ οφείλει προς 
τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της, 
μικρούς και μικρομεσαίους, να ανα-
λάβει άμεσα πρωτοβουλίες σε αυτή 
την κατεύθυνση χωρίς καθυστέρηση, 
αν δεν θέλουμε να δούμε Επιμελη-
τήρια χωρίς μέλη και μια χώρα χωρίς 
επιχειρήσεις.

Γεωργιάδης Στέφανος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

 Στέφανος Γεωργιάδης : Η λήψη μέτρων 
προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

είναι επιβεβλημένη

Συνεδρίαση  διοικητικού  
Συμβουλίου  

του επιμελητηρίου  δράμας 

Την πέμπτη 30 ιουλίου πραγμα-
τοποιήθηκε η συνεδρίαση του 
διοικητικού Συμβουλίου του επιμε-
λητηρίου δράμας, με τα  παρακάτω  
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικών
2. Εργασίες συντήρησης και απο-
κατάστασης φθορών στο κτίριο του 
Επιμελητηρίου.
3. Αποδοχή Πρακτικoύ Επιτροπής Δι-
ενέργειας Διαγωνισμών (ΕΔΔ) του
Επιμελητηρίου Δράμας, που αφορά 
τον έλεγχο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & Κατακύρωση Δι-
αγωνισμού σε ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΔΟ-
ΧΟ του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ νΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 4.2.1 με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΟ-
ΡΙΑΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», ΠΑ-
ΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 «ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και ακρω-
νύμιο “SMART SPECIALIZATION” 
(ΕΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ), ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
“ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-
2013”»(Αριθ. Πρωτ. προκήρυξης 
2022/20.05.2015)
4. Επίσημη εκδήλωση Υπογραφής 
Μνημονίου Συνεργασίας του Επιμε-
λητηρίου Δράμας με το πανρωσικό 
δίκτυο εισαγωγέων -επιχειρηματιών 
"ΟΠΟΡΑ ΡΩΣΙΑ- ΕΚΑΤΕΡΙΝΕ-
ΜΠΟΥΡΓΚ". Απόφαση φιλοξενίας 
των Ρώσων επιχειρηματιών.
5. Βράβευση επιχειρηματικών ιδεών 
των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαί-
σιο της Δράσης 4.2"Εξυπνη Εξειδί-
κευση"
6. Ανακοινώσεις Προτάσεις
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος εδαφικής Συνεργα-
σίας «ελλάδα - Βουλγαρία 
2007-2013», υλοποιεί το 
Στρατηγικό Έργο “Smart 
Specialization”. Το Έργο  
αφορά στην ανάπτυξη μιας 
ενιαίας Έξυπνης Περιφερει-
ακής Εξειδίκευσης για τη 
διασυνοριακή περιοχή, σύμ-
φωνα με τη στρατηγική «Ευ-
ρώπη 2020» και τις προτάσεις 
κανονισμών της Πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020. Στόχος 
του Έργου είναι να προσδιο-
ριστούν οι στοχευμένες επεν-
δυτικές προτεραιότητες για 
τη διασυνοριακή περιοχή και 

σχετικές δράσεις που απορ-
ρέουν από αυτές για την στή-
ριξη της αριστείας στην επι-
χειρηματικότητα, την έρευνα 
και την καινοτομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμε-
λητήριο Δράμας, ως εταίρος 
του έργου είναι υπεύθυνος 
υλοποίησης της δράσης 4.3 
Διασυνοριακή Κινητικότητα 
– Μεταφορά Τεχνογνωσίας 
για την Περιφέρεια Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης. 
Η δράση υλοποιήθηκε με επι-
τυχία από τις 7 έως 9 Ιουλίου 
2015.  Από την πλευρά της 
Βουλγαρίας ήρθαν στην πε-
ριφέρειά μας 10 επιχειρήσεις 

από την περιοχή του Χάσκο-
βο και του Χαρμανλί. Οι επι-
χειρηματίες που ήρθαν στην 
Ελλάδα την πρώτη ημέρα της 
επίσκεψή τους επισκέφθηκαν 
επιχειρήσεις στην ΠΕ Καβά-
λας ενώ τη δεύτερη ημέρα 
το πρωί είχαν συνάντηση 
στο Επιμελητήριο Δράμας 
και μετά είχαν συναντήσεις 
με αντίστοιχες επιχειρήσεις 
στην ΠΕ Δράμας. Την τρίτη 
ημέρα της επίσκεψης είχαν 
κανονιστεί από τους ίδιους 
του επιχειρηματίες συναντή-
σεις και επαφές μεταξύ τους. 
Κάποιες από τις συναντήσεις 
ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς και 
συμφωνήθηκαν δράσεις με 

άμεση εφαρμογή συνεργασί-
ας. 

από την πλευρά της Βουλ-
γαρίας συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα οι εξής επι-
χειρήσεις: ZKI Volta  Ltd., 
Trading Company «Jason» 
Ltd., Agricultural producer in 
Harmanli, Agricultural pro-
ducer in Haskovo, “Delena 
DD” EOOD “Delena  - D. 
Delchev”, Delyan Delchev, 
Aniko EOOD “Vodno”, stroi-
telstvo – Haskovo”AD, Rivov 
electronics Ltd., Mega Engi-
neering  Ltd., Serdika Comlex 
(BMK) Neochim AD. 

Το επιμελητήριο δράμας στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής Συνεργασίας 
«ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», υλοποιεί το πρόγραμμα «Έξυπνη εξειδίκευση»

από την πλευρά της ελ-
λάδας συμμετείχαν οι επι-
χειρήσεις: Δ.ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ, 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΑΒΒΙΔΗ 
ΑΕ, ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ ΑΕ, 
Μ. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
“TRAVEL CODE”,  ΕΛΒΕ 
Α.Ε., Δ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, ΑΓΡΟΚΤΗ-
ΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ «ΜΕΝΟΙ-
ΚΙΟ», ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΔΕ-
ΡΕΣ καθώς και εκπρόσωποι 
κατασκευαστικών επιχειρή-
σεων.
Για το Επιμελητήριο Δράμας

Ο Πρόεδρος
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Πρόεδρος 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης πραγματοποίησε σειρά επαφών στην 

Αθήνα για συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον επιχειρηματικό 
κόσμο.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 10 και Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 σε συνεργασία 
με τον βουλευτή δράμας κ. Κυριάκο Χαρακίδη, συναντήθηκε με τον 

αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. δημήτρη μάρδα και υπηρεσιακούς 
παράγοντες του Υπουργείου και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε 
σύσκεψη εργασίας, με θέμα το αίτημα των Επιμελητηρίων, κυρίως της Μα-
κεδονίας και Θράκης, της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για αναστολή 
καταβολής των δόσεων των δανείων που έχουν την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου και της μείωσης του επιτοκίου, το οποίο σήμερα έχει εκτιναχθεί σε 
απαγορευτικά επίπεδα και προκαλεί αδυναμία πληρωμών. Το αμέσως επόμε-
νο διάστημα σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό και αφού εξεταστούν 
οι προϋποθέσεις, αναμένεται από μέρους του η υπογραφή της Υπουργικής 
Απόφασης.  Η συνάντηση εργασίας είχε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος 
για την έκδοση της, για την οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός, είχε συμφω-
νήσει σε προγενέστερη συνεδρίαση των Προέδρων των Επιμελητηρίων στο 
Κιλκίς αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και την οικονομική συγκυρία που την 
επιβάλλουν. 

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 13.30, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Ροδόπης κ. Νικόλαο Αγγελίδη, 

τον Πρόεδρο της ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜΘ κ. Νικόλαο Τσαλικίδη και τον Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Αρχοντίκη, συναντήθηκαν  με τον αναπληρωτή 
Υπουργό εΣδα κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, για θέματα της δεΣμΟΣ-αμΘ. 
Την συνάντηση οργάνωσε ο βουλευτής Δράμας κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.
Επίσης την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η 10η 
συνεδρίαση του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, στο οποίο συμμετέχει εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης. Το έργο του Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικό και εξετάζει αιτήμα-
τα επιχειρήσεων προς το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις εγγυήσεις 
του Ελληνικού Δημοσίου.

Σειρά επαφών στην αθήνα  πραγματοποίησε
 ο πρόεδρος του επιμελητηρίου δράμας

 Στέφανος Γεωργιάδης

Το επιμελητήριο δράμας στο πλαί-
σιο υλοποίησης του Στρατηγικού 
Έργου “Smart Specialization”, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής 
Συνεργασίας «ελλάδα - Βουλγαρία 
2007-2013», και συγκεκριμένα της 
δράσης 4.2 διασυνοριακά Βραβεία 
επιχειρηματικότητας, διοργάνωσε 
Διαγωνισμό Νέων Καινοτόμων Ιδε-
ών, απευθυνόμενο προς κάθε νέο 
επιχειρηματία και ερευνητή (φυσικό 
πρόσωπο ή εταιρεία), με θεμελιώδες 
κριτήριο την κάλυψη των στόχων της 
στρατηγικής για την Έξυπνη Εξει-
δίκευση στην περιφέρεια της ΑΜΘ, 
όσο και των στόχων της οικονομικής 
ανάπτυξης για την Διασυνοριακή Συ-
νεργασία Ελλάδας – Βουλγαρίας. 

Στον διαγωνισμό βράβευσης της Επι-
χειρηματικότητας για νέους - καινο-
τόμους ερευνητές και επιχειρηματί-
ες, υποβλήθηκαν αρκετές προτάσεις 
νέων επιχειρηματιών που καλύπτουν 
έξυπνα τις προτεραιότητες έξυπνης 
εξειδίκευσης. Η Επιτροπή Διαγω-
νισμού του Επιμελητηρίου Δράμας 
βραβεύσε τις πιο ελκυστικές προτά-
σεις «Έξυπνης Εξειδίκευσης», σύμ-
φωνα με την πλήρωση των κριτηρί-
ων του Διαγωνισμού, σε εκδήλωση   

εΚδηΛΩΣη διαΣΥνΟριαΚΩν ΒραΒειΩν 
επιΧειρημαΤιΚΟΤηΤαΣ νεΩν Και 

ΚαινΟΤΟμΩν ερεΥνηΤΩν Και 
επιΧειρημαΤιΩν 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Δράμας 
βραβεύσε τις πιο ελκυστικές προτάσεις «Έξυπνης Εξειδίκευσης

πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο 
Δράμας, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 .

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης   
παρουσιάστηκαν  όλες οι υποβληθεί-
σες καινοτόμες ιδέες από τους υπο-
ψήφιους επιχειρηματίες. Οι βραβευ-
θέντες ιδέες έλαβαν Βεβαίωση Βρά-
βευσης της Επιχειρηματικής τους Ιδέ-
ας στον συγκεκριμένο Διαγωνισμό, 
καθώς και  εξειδικευμένη συμβουλευ-
τική και υποστήριξη για την σύνταξη 
του Επιχειρηματικού τους Σχεδίου, 
είτε λογιστική /  νομική υποστήριξη 
ή/και υποστήριξη προς την εξεύρεση 
πόρων χρηματοδότησης των επιχει-
ρηματικών σχεδίων, ανάλογα με την 
φάση στην οποία βρίσκεται η επιχει-
ρηματική ιδέα του καθενός.

Το επιμελητήριο δράμας ως εταί-
ρος του Στρατηγικού Έργου “Smart 
Specialization”, με περιοχή ευθύνης 
την περιφέρεια της ΑΜΘ και μέσα 
από το πλαίσιο των βραβείων επιχει-
ρηματικότητας, προσπάθησε να δώ-
σει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους 
να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα 
νέο προϊόν ή επιχείρηση, αλλά και να 
τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική 
πράξη, με την κατάλληλη υποστήριξη 
και καθοδήγηση.
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Εντατικά συνεχίζεται στο Επιμελη-
τήριο Δράμας η υλοποίηση της δρά-
σης με τίτλο «Στρατηγική έξυπνης 
Εξειδίκευσης για την προώθηση της 
ανταγωνιστικότητας, της έρευνας 
και της καινοτομίας», η οποία εντάσ-
σεται στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – 
Βουλγαρία» και μάλιστα στο στρα-
τηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας και της οι-
κονομίας στην περιοχή. 
 
Το Στρατηγικό Έργο αφορά στην 
προώθηση των Στρατηγικών για την 
Έξυπνη Περιφερειακή Εξειδίκευση 
(RIS3), ως πεδίο ενίσχυσης της δι-
ασυνοριακής συνεργασίας στην κα-
τεύθυνση επίτευξης της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» και στο πλαίσιο των 
προτάσεις κανονισμών της Πολιτι-
κής Συνοχής 2014-2020. Στόχος του 
Έργου είναι να προσδιοριστούν στο-
χευόμενες επενδυτικές προτεραιότη-

εκδήλωση του Έργου «Έξυπνη εξειδίκευση»
Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν στοχευόμενες επενδυτικές 

προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία

τες για τη διασυνοριακή περιοχή και 
σχετικές στοχευμένες δράσεις που 
θα στηρίξουν την αριστεία στην επι-
χειρηματικότητα, την έρευνα και την 
καινοτομία. 
Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται 

εξειδικευμένες δράσεις για τις επιχει-
ρήσεις και υλοποιούνται στοχευμένες 
εφαρμογές για την υποστήριξη των 
προσεγγίσεων και των μέσων πολιτι-
κής που θα εντοπίσουν οι στρατηγι-
κές RIS3, όπως η διαμόρφωση τοπι- κών σχεδίων RIS3, δημιουργία Παρα-

τηρητηρίου Διασυνοριακής Αγοράς 
Εργασίας, σχεδιασμός θεσμού βρα-
βείου διασυνοριακής επιχειρηματικό-
τητας, δράσεις κινητικότητας εργα-
ζομένων-επιχειρηματιών-ερευνητών, 
μελέτη σκοπιμότητας διασυνοριακής 
επιχειρηματικής ζώνης. 

Για την  ενημέρωση των επιχειρήσεων 
της περιοχής, το Επιμελητήριο Δρά-
μας διοργάνωσε  ημερίδα την Πέμπτη 
9 Ιουλίου 2015 με την συμμετοχή στε-
λεχών  της Περιφέρειας ΑΜΘ  κατά 
τη διάρκεια της οποίας έγινε παρου-
σίαση των δράσεων και του τρόπου 
με τον οποίο μπορούν οι τοπικές 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις 
δράσεις το προγράμματος. 

Το 7ο Καλοκαιρινό Φόρουμ νεο-
λαίας θα υλοποιηθεί φέτος από τις 
7 έως 11 Σεπτεμβρίου 2015 στην 
πόλη νόβι Σαντ της Σερβίας, η 
διοργάνωση γίνεται από το Σύν-
δεσμο ευρωπαϊκών Συνοριακών 
περιφερειών, στον οποίο το επι-
μελητήριο δράμας είναι μέλος και 
το ίδρυμα CESCI που υποστηρίζει 
πρωτοβουλίες συνεργασίας μεταξύ 
των Βαλκανικών χωρών και των 
χωρών της Κεντρικής ευρώπης.  Ο 
τίτλος του φετινού φόρουμ είναι 
«η νεολαία ως η Κινητήριος δύνα-
μη της εε». Υπενθυμίζεται πως το 
6ο φόρουμ νεολαίας διοργανώθηκε 
από το δήμο δράμας το καλοκαίρι 
του 2014 και είχε φέρει στη δράμα 
νέους από 25 ευρωπαϊκές χώρες 
από τον ειρηνικό έως τα Ουράλια.

Τα θέματα που θα εξεταστούν στο 7ο 
φόρουμ μεταξύ άλλων είναι τα εξής:

- Η Νεολαία ως κινητήρια δύ-
ναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Οι προκλήσεις της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης από την οπτική 
γωνία της νέας γενιάς
- Στο δρόμο προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση - αξίες και δυνατότητες
- Εξωτερικά και εσωτερικά 
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 
παρελθόν και παρόν
- Μοντέλα της διασυνορια-
κής συνεργασίας
-  Εδαφική συνοχή της Ευρω-
παϊκής Ένωσης
- Οι επιπτώσεις της διασυνο-
ριακής συνεργασίας για την ενίσχυση 
της εδαφικής συνοχής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης

- Ενίσχυση της διασυνορια-
κής συνεργασίας μεταξύ της νεολαί-
ας των παραμεθόριων περιοχών της 
Ευρώπης

Το φόρουμ δέχεται νέους από 20 έως 
35 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

Στο Νόβι Σαντ της Σερβίας το 7ο Φόρουμ Νεολαίας 
από το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών
«η νεολαία ως η Κινητήριος δύναμη της εε»

Το φόρουμ δέχεται νέους από 20 έως 35 ετών

έχουν καλή ικανότητα χρήσης της 
αγγλικής γλώσσας. Ευπρόσδεκτοι 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, νέοι 
επαγγελματίες και νέοι ακτιβιστές 
από ΜΚΟ που ειδικεύονται σε έναν 
από τους ακόλουθους τομείς: τη δι-
ασυνοριακή συνεργασία, την ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση, την κοινωνική, 
οικονομική ή εδαφικής συνοχής, 
την ιστορία και τον πολιτισμό, την 
ειρήνη και την επίλυση διενέξεων, 
πολιτικές επιστήμες και τον ακτιβι-
σμό της νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο επιμελητήριο 
δράμας με τον κ. Άλκη παπαδη-
μητρίου στο  pap@dramanet.gr 
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Με επιστολή του προς τον προς  τον 
Υπουργό Οικονομικών . Ευκλείδη 
Τσακαλώτο ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωρ-
γιάδης ζητά τη άμεση λήψη μέτρων 
προστασίας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων θέτοντας τέσσερα βασικά 
ζητήματα για τα οποία ζητά να  ανα-
ληφθεί  νομοθετική πρωτοβουλία.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής 
του προέδρου του επιμελητηρίου 
δράμας:

Όπως γνωρίζετε, η διαμορφωθείσα 
κατάσταση στην αγορά έχει προκα-
λέσει τεράστια προβλήματα για εκα-
τοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, τα έσοδα των οποίων και
κυρίως των εμπορικών και των μετα-
ποιητικών, έχουν βυθισθεί με μείωση 
80%, σύμφωνα με στοιχεία μας. Ταυ-
τόχρονα τα αιτήματα μετεγκατάστα-
σης στις χώρες των Βαλκανίων έχουν
πολλαπλασιαστεί δραματικά, όπως 
επίσης έχουν αυξηθεί και τα ανοίγ-
ματα λογαριασμών σε Τράπεζες της 
Βουλγαρίας από μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, είτε αυτές είναι εισαγωγικές, 
είτε είναι εξαγωγικές.

Κύριε Υπουργέ

Το άνοιγμα λογαριασμών φυσικών 
προσώπων ή εταιρειών, σε Τράπεζες 
της Βουλγαρίας είναι το ξεκίνημα της 
μεγάλης «φυγής», αφού πολλές επι-
χειρήσεις μετά τα νέα φορολογικά
μέτρα, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχό-
μενο να μεταφέρουν στη γειτονική 

χώρα και τις έδρες τους. Στην Βουλ-
γαρία η φορολογία των επιχειρήσεων 
είναι 10%-15%, την ώρα που στην
Ελλάδα αγγίζει το 29% με τις νέες 
ψηφισμένες διατάξεις, επιπλέον 
της προκαταβολής φόρου 100% και 
φυσικά όλα τα υπόλοιπα μέτρα που 
επεβλήθησαν στην προηγούμενη πε-
νταετία (ΕΝΦΙΑ, φόρος επιτηδεύμα-
τος κλπ).Επίσης, στη γειτονική χώρα 
η επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρηματίες 
γίνεται το πολύ εντός εξαμήνου, σε 
αντίθεση με τη χώρα μας που μπορεί 
να φθάσει μέχρι και τα έξι χρόνια.
Οι επιχειρήσεις, κυρίως οι εμπορικές 
και οι μεταποιητικές, λόγω έλλειψης 
ρευστότητας και λόγω αδυναμίας ει-
σαγωγών εμπορευμάτων και πρώτων 
υλών, αναστέλλουν καθημερινά την
λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να 
χάνονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Πολλές από αυτές, πιθανόν να κλεί-
σουν στο τέλος του 2015, εξαιτίας 
της υπερφορολόγησης και του δυ-
σμενούς επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος.

η λήψη μέτρων προστασίας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι 
επιβεβλημένη για
αυτονόητους λόγους.

1. Άμεσα λήψη μέτρων για να μην 
χαθούν οι ρυθμίσεις για οφειλές στο 
δημόσιο, στις οποίες έχουν ενταχθεί 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η μεί-
ωση των εσόδων οδηγεί σε αντικει-
μενική δυσκολία ανταπόκρισης στις 
υποχρεώσεις, δεδομένου ότι ακολου-
θεί φοροεπιδρομή εντός του 2015 

με αύξηση των φόρων. Θα πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα ώστε η μη καταβολή 
των τρεχουσών εισφορών (οι οποίες 
θα πρέπει να ρυθμίζονται με πάγια 
ρύθμιση τουλάχιστον 24 δόσεων) 
να μην αποτελεί λόγο απώλειας της 
ρύθμισης των 100 δόσεων.
2. Η κατάσταση με τις εισφορές στον 
ΟΑΕΕ είναι δραματική. Από τα στοι-
χεία των κατά τόπους γραφείων, ήδη 
το 50% αυτών που έχουν ενταχθεί 
στην ρύθμιση των 100 δόσεων, δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέ-
χουσες εισφορές και την χάνουν.
Αν μη τι άλλο, πρέπει να γίνει κα-
τανοητό ότι το πάγωμα των παλιών 
οφειλών στον ΟΑΕΕ είναι μονόδρο-
μος, σε συνδυασμό με την θέσπιση 
ασφαλιστικής κατηγορίας ανάλογα 
με το δηλωθέν εισόδημα του ασφα-
λισμένου. Γίνεται σχετική αναφορά 
στο μνημόνιο για την σύνδεση της 
ασφαλιστικής εισφοράς με το πραγ-
ματικό εισόδημα από επαγγελματική 
δραστηριότητα.
3. Οι πληρωμές των έργων του 
ΕΣΠΑ θα πρέπει άμεσα να αποκατα-
σταθούν, ενισχύοντας την ρευστότη-
τα των επιχειρήσεων.
4. Αλλαγές στο διαμορφωθέν πλαί-
σιο για τις εισαγωγές εμπορευμάτων 
και πρώτων υλών με αύξηση του 
ορίου -που ορίσθηκε από το capital 
control- και μείωση των γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών. Η βασική αιτία 
φυγής επιχειρήσεων και κεφαλαίων
είναι ο τρόπος λειτουργίας των 
capital control.

Κύριε Υπουργέ

Τα τέσσερα ζητήματα που προανέ-
φερα είναι αυτά που κυριαρχούν, 
δυστυχώς σήμερα, στον κόσμο των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιστεύ-
ουμε ότι έχετε πλήρη γνώση της
κρισιμότητας, για την επιβίωση της 
μικρομεσαίας επιχείρησης και κατ' 
επέκταση της πραγματικής οικονομί-
ας. Η λήψη μέτρων ανακούφισης δεν 
μπορεί να περιμένει την ούτως ή
άλλως επί μακρόν επιβολή των 
capital control και της αδυναμίας 
ρευστότητας στην αγορά.
Πρέπει άμεσα να υπάρξει νομοθετική 
πρωτοβουλία για τα προαναφερό-
μενα.
Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας 
στα σημεία που προανέφερα διότι 
είναι ρεαλιστικά και κρίσιμα.

Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά 
από τον υπουργό Οικονομικών 

Ευκλείδη Τσακαλώτο 
να αναλάβει άμεσα νομοθετική 

πρωτοβουλία για την προστασία 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Κρίσιμη κατάσταση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις : αδυναμία
 κάλυψης υποχρεώσεων  - Άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας

με επιστολή του προς τον 
υπουργό ευκλείδη Τσακαλώ-
το ο πρόεδρος του επιμελη-
τηρίου δράμας Στέφανος Γε-
ωργιάδης ζητά την παράταση 
για τουλάχιστον ένα μήνα της 
προθεσμίας για την εξόφληση 
των μεταχρονολογημένων 
επιταγών ώστε να μπορέσουν 
οι επιχειρήσεις να ανταποκρι-
θούν στις πληρωμές τους. 
Λόγω των ασφυκτικών συν-
θηκών που έχουν δημιουργη-
θεί στην αγορά. 

Στην επιστολή αναφέρονται 
 τα εξής: 
‘’Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
η διαμορφωθείσα κατάσταση 
στην αγορά είναι πλέον ασφυ-
κτική και κινδυνεύει να είναι 
δυστυγώς μη αναστρέψιμη, 
εξαιτίας της δυσλειτουργίας των 
συναλλαγών με το Τραπεζικό 
σύστημα, κυρίως όμως από την 
κατάρρευση των
εσόδων χιλιάδων επιχειρήσεων 
κυρίως μικρών και μικρομεσαί-
ων εμπορικών, μεταποιητικών 

και υπηρεσιών.
Επιβάλλεται από τις συνθήκες 
να υπάρξουν μέτρα προστασίας 
των
εκατοντάδων χιλιάδων μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και ειδι-
κότερα στο θέμα της εξόφλησης 
των επιταγών του Ιουνίου και 
Ιουλίου που αντικειμενικά στην 
μεγάλη
τους πλειοψηφία δεν θα μπο-
ρέσουν να εξοφληθούν εξαιτίας 
των παραγόντων που προανέ-
φερα.

απαραίτητη η παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα
 της προθεσμίας εξόφλησης επιταγών

Για την επαναφορά της εύρυθ-
μης λειτουργίας της αγοράς, 
είναι
απαραίτητο να παραταθεί για 
τουλάχιστον έναν μήνα, η προ-
θεσμία για την εξόφληση των 
μεταχρονολογημένων επιταγών, 
που έχουν λήξει τον Ιούνιο και 
αυτές που λήγουν τον Ιούλιο, 
προκειμένου να μπορέσουν οι 
επιχειρήσεις να ανταποκριθούν 
στις πληρωμές τους. Θα πρέπει 
να δοθεί η περίοδος χάριτος 
ώστε να μην μπαίνουν στον Τει-

ρεσία επιχειρήσεις, που μέχρι 
πρότινος δεν είχαν πρόβλημα 
και δεν ευθύνονται για τις δι-
αμορφωθείσες συνθήκες στην 
αγορά.
Παρακαλώ να λάβετε υπόψη 
σας ότι οι επιχειρήσεις αυτές 
είδαν τα έσοδα τους σχεδόν να 
μηδενίζονται και βγήκαν εκτός 
προβλέψεων.
Ευελπιστούμε ότι θα ανταπο-
κριθείτε στο εύλογο αίτημα 
των μελών μας.’’



6

ΠΑΑ 
2007 – 2013

Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
ΕΥΕ ΠΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης: 
Η Ευρώπη επενδύει στις 

αγροτικές περιοχές

LEADER

Στις 29 Ιουλίου 2015 στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Επιμελη-

τηρίου Δράμας πραγματοποιήθη-
κε ενημερωτική συνάντηση, μετά 
από σχετική πρόσκληση του προ-
έδρου της Αναπτυξιακής Δράμας 
Α.Ε., κου Ανάργυρου Πατακάκη, 
με τους υποψήφιους επενδυτές 
και μελετητές τους, οι οποίοι 
υπέβαλαν τις επενδυτικές τους 
προτάσεις στο πλαίσιο της 4ης 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος του τοπικού προγράμ-
ματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση 
LEADER) Νομού Δράμας. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
δόθηκε η δυνατότητα στους εν-
διαφερόμενους επενδυτές καθώς 
και τους μελετητές τους (μηχανι-
κούς, οικονομολόγους, λογιστές, 
γεωτεχνικούς κ.α.), να συζητή-
σουν ανοιχτά για τη διαδικασία 
ταχείας υλοποίησης και ολοκλή-
ρωσης των επενδυτικών έργων. 
Δόθηκαν παράλληλα τόσο από 
τον Γενικό Διευθυντή της εται-
ρείας κ. Μανόλη Χατζόπουλο όσο 
και από τα μέλη της επιτροπής 
αξιολόγησης του προγράμματος, 
διευκρινιστικές απαντήσεις σε 
ερωτήματα που προέκυψαν.

Όπως ήταν ήδη γνωστό στους 
υποψήφιους επενδυτές μας, το 
πρόγραμμα του Άξονα 4 ολοκλη-
ρώνεται στις 31-12-2015 και συ-
νεπώς τα χρονικά περιθώρια είναι 
ιδιαίτερα περιορισμένα. Η πα-
ρουσία των παρευρισκόμενων με 
την ιδιαίτερα υψηλή θερμοκρασία 
που πλησίαζε τους 40 βαθμούς, 
επισφράγισε με τον πλέον ηχηρό 
τρόπο την ανάγκη διοργάνωσης 

της συνάντησης αυτής με την πα-
ράλληλη επίσπευση των ενεργει-
ών υλοποίησης των έργων τους.

Σύμφωνα με τους χρηματοδοτι-
κούς πίνακες και τους διαθέσιμους 
πόρους του προγράμματος τρι-
άντα οκτώ (38) επενδυτικά σχέ-
δια συνολικού προϋπολογισμού 
4.948.449,20 € θα λάβουν, μετά 
τις απαραίτητες εγκρίσεις από την 
Υπηρεσία Διαχείρισης, αποφάσεις 
ένταξης, ενώ δέκα τρία (13) επεν-
δυτικά σχέδια θα είναι επιλαχό-
ντα. Έχουμε ήδη από τέλη Ιουνίου 
αιτηθεί πρόσθετη χρηματοδότηση 
και ελπίζουμε βάσιμα σε θετική 
απάντηση ώστε και οι 13 επιλα-
χούσες προτάσεις σύντομα να λά-
βουν αποφάσεις ένταξης.  
Ευχόμαστε σε όλους τους υποψή-

ενημερΩΤιΚη ΣΥνανΤηΣη ΣΤα πΛαιΣια ΤΟΥ 
ΤΟπιΚΟΥ πρΟΓραμμαΤΟΣ ΤΟΥ αΞΟνα 4

φιους επενδυτές καλή συνέχεια 
στις προσπάθειες τους και θα εί-
μαστε δίπλα τους με σκοπό την 

γρηγορότερη και αρτιότερη ολο-
κλήρωση των επενδυτικών τους 
σχεδίων.
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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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