
Λ.Λαμπριανιδη 40 -  Τηλ.:  25210.22750 , 27520 – www.dramanet.gr -  e-mail: ccidrama@dramanet.gr   μαϊοσ  2015 - εΤοσ 17ο

αναΚοινΩση 
ΤοΥ επιμεΛηΤηριοΥ δραμασ

σχετικά με την φημολογία 
που αναπτύχθηκε 

το τελευταίο διάστημα εναντίον 
επιχείρησης παραγωγής και πώλησης 

κρεατοσκευασμάτων

Το Επιμελητήριο Δράμας μετά από ομόφωνη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Μαίου 2015, εκδί-
δει το παρόν Δελτίο Τύπου, στα πλαίσια του ρόλου του 
για την σωστή πληροφόρηση των επιχειρήσεων μελών 
του αλλά και  του καταναλωτικού κοινού. 
Μετά από την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Δράμας, σχετικά 
με την φημολογία που αναπτύχθηκε το τελευταίο διά-
στημα εναντίον επιχείρησης παραγωγής και πώλησης 
κρεατοσκευασμάτων, για δήθεν παραβιάσεις της κείμε-
νης νομοθεσίας, προκύπτει ότι :
1. οι φήμες που διαδόθηκαν και αναπαράχθη-
καν κυρίως  από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  είναι 
ανυπόστατες και μάλιστα στοχοποίησαν  ταυτοχρόνως 
τόσο συγκεκριμένη επιχείρηση,   όσο και την αρμόδια 
Διεύθυνση της ΠΕ Δράμας.
2. σύμφωνα με τους ελέγχους όλα τα προηγού-
μενα χρόνια μέχρι και τώρα, από τις αρμόδιες υπηρεσί-

ες όπως δημόσια κοινοποιήθηκε, δεν διαπιστώθηκε 
παράβαση, ούτε υπέρβαση των νομίμων ορίων, ούτε 
χρησιμοποίηση απαγορευμένων ουσιών από καμία 
δραμινή επιχείρηση παρασκευής κρεατοσκευασμά-
των.
Τονίζουμε ότι το Επιμελητήριο Δράμας συντάσσεται 
με την νομιμότητα και την προστασία της υγιεινής και 
ασφάλειας, προς πάσα κατεύθυνση. Ταυτόχρονα τάσ-
σεται εναντίον κάθε προσπάθειας στοχοποίησης των 
υγειών επιχειρήσεων,  με ανυπόστατες δήθεν καταγγε-
λίες και φήμες. Ειδικότερα όταν οι επιχειρήσεις αυτές 
υπόκεινται σε διαρκείς ελέγχους και κατέχουν σήματα 
ποιότητας, τα οποία και διατηρούν.  
Πιστεύουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να 
διαδίδονται και να αναπαράγονται οι ανυπόστατες ή 
κακόβουλες φήμες, κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, και καλούμε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προ-
σεκτικό σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα. 
Τέλος   το Επιμελητήριο Δράμας υπεραμύνεται του υγι-
ούς ανταγωνισμού, της νομιμότητας, της αξιοπιστίας 
και της συνέργειας και καλεί τους πάντες να τα σεβα-
στούν. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου Δράμας

Στέφανος Γεωργιάδης

η δράμα στην 8η θέση
 σε αξία εξαγωγών 
ανάμεσα στους 16 νομούς 
της μακεδονίας-Θράκης 
Και 2η στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας -Θράκης
Το Γραφείο ΟΕΥ Βόρειας Ελ-
λάδας του Υπουργείου Εξω-
τερικών κοινοποίησε  τα ανα-
λυτικά στατιστικά στοιχεία 
εισαγωγών και εξαγωγών 
των νομών Μακεδονίας και 
Θράκης (Γρεβενών, Δράμας, 
Έβρου, Ημαθίας, Θεσσαλο-
νίκης, Καβάλας, Καστοριάς, 
Κιλκίς, Κοζάνης, Ξάνθης, 
Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, 
Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδι-
κής) για το 2013 και το 2014 σε εξαψήφια κατάταξη Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 
Ο Νομός Δράμας είναι μεταξύ των Νομών που το 2014 σε σχέση με το 2013 σημεί-
ωσε αύξηση των εξαγωγών. Το 2013 οι εξαγωγές του Νομού Δράμας ανήλθαν σε 
123.128.414 ευρώ ενώ το 2014 σε 140.386.400 ευρώ καταγράφοντας δηλαδή ποσο-
στιαία αύξηση της τάξεως του 4,3% .
Σε βάθος πενταετίας, δηλαδή 2010-2014 οι εξαγωγές του Νομού Δράμας καταγρά-
φουν αύξηση 14%.

σελίδα 3

Eπιστολή 
του προέδρου του 
επιμελητήριου 
δράμας
 στην Κεντρική Ένωση 
επιμελητηρίων και στα 
επιμελητήρια της χώρας
«Καλούμαστε να 
διαμορφώσουμε την πρόταση 
για την αλλαγή της 
επιμελητηριακής  νομοθεσίας 
με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμού και την 
αναβάθμιση του ρόλου του»

Με στόχο  τη  σύζευξη προϊόντων 
της Ανατολικής Μακεδονίας

 και της Θράκης με τον ευρύτερο 
τουριστικό χώρο

πραγματοποιήθηκε
 με τη συμμετοχή και

 δραμινών επιχειρήσεων 
η  1η Θρακο-μακεδονική 

"Synergeia" 
προώθησης Τοπικών 

προϊόντων διατροφής
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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 

Το επιμελητήριο δράμας υλο-
ποιεί μια νέα δράση με τίτλο 
«στρατηγική έξυπνης εξει-
δίκευσης για την προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας, της 
έρευνας και της καινοτομί-
ας», η οποία εντάσσεται στο 
πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδα-
φικής συνεργασίας «ελλάδα 
– Βουλγαρία» και μάλιστα στο 
στρατηγικό σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικό-
τητας και της οικονομίας στην 
περιοχή. 

Το εταιρικό σχήμα του στρατη-
γικού έργου αποτελείται από 
10 εταίρους, 6 από Ελλάδα 
(Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας, Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης - τ. Υπουργείο Μακεδο-
νίας και Θράκης, ΑΠΘ – Ειδι-
κός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας – URENIO, Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), 
Δήμος Κορδελιού –Ευόσμου, 
Επιμελητήριο Δράμας) και 4 
από Βουλγαρία (Περιφερει-

ακή Ένωση Δήμων “Maritza” 
Επιχειρηματική Θερμοκοιτί-
δα – GotseDelchev, Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Eπιμελητήρι-
οBlagoevgrad, Κέντρο Ενημέ-

ρωσης και Υποστήριξης Επιχει-
ρηματικότητας – Sandanski).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης 
του έργου και συγκεκριμένα 
για το πακέτο εργασιών 1, δι-
οργανώθηκε την Πέμπτη 8 
Μαΐου 2015, στο Σαντάνσκι 

της Βουλγαρίας η 3η συνάντη-
ση της Τεχνικής Επιτροπής πα-
ρακολούθησης του έργου στην 
οποία συμμετείχαν στελέχη του 
Φορέα τα οποία ενημέρωσαν 

το εταιρικό σχήμα για την πρό-
οδο των εργασιών που γίνονται 
από το Επιμελητήριο Δράμας 
για να καλυφθούν οι ανάγκες 
των πολιτικών της στρατηγικής 
RIS3 για την Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας – Θράκης. 
Η πορεία των εργασιών βρί-

σκεται μέσα στα όρια του προ-
γράμματος και στα επόμενα 
στάδια το Επιμελητήριο Δρά-
μας θα καλέσει τις επιχειρήσεις 
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή στις πιλο-
τικές δράσεις του έργου.
Την επόμενη ημέρα, την Παρα-
σκευή 9 Μαΐου, διοργανώθηκε 
από το «Εκκολαπτήριο Επιχει-
ρήσεων» του Γκότσε Ντέλτσεφ 
στην ομώνυμη και γειτονική 
μας πόλη της Βουλγαρίας, ένα 
Διεθνές Συνέδριο πάνω στο 
ίδιο θέμα. Το συνέδριο παρα-
κολούθησαν αξιωματούχοι της 
Βουλγαρίας όπως ο Υπουργός 
Οικονομικών της χώρας και ο 
Περιφερειάρχης της Νοτιοδυτι-
κής Βουλγαρίας, καθώς και αξι-
ωματούχοι από τις Βρυξέλλες. 
Τα στελέχη του Επιμελητηρίου 
Δράμας, στη συνάντηση αυτή 
παρουσίασαν τα αποτελέσματα 
της μελέτης που έχει υλοποιη-
θεί στο πλαίσιο του έργου για 
τις επιπτώσεις των εφαρμογών 
των στρατηγικών RIS3 για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης.

διεθνές συνέδριο για το έργο “εξυπνη εξειδίκευση” 
στο Γκότσε ντέλτσεφ, Βουλγαρίας

Στελέχη του Επιμελητηρίου Δράμας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης που έχει υλοποιηθεί για τις 
επιπτώσεις των εφαρμογών των στρατηγικών RIS3 για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης



3

Το Γραφείο ΟΕΥ Βόρειας 
Ελλάδας του Υπουργείου 
Εξωτερικών κοινοποίησε  
τα αναλυτικά στατιστικά 
στοιχεία εισαγωγών και εξα-
γωγών των νομών Μακεδο-
νίας και Θράκης (Γρεβενών, 
Δράμας, Έβρου, Ημαθίας, 
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, 
Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, 
Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, 
Ροδόπης, Σερρών, Φλώ-
ρινας, Χαλκιδικής) για το 
2013 και το 2014 σε εξαψή-
φια κατάταξη Συνδυασμένης 
Ονοματολογίας. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω 
στοιχεία, οι εισαγωγές των 
νομών Μακεδονίας και Θρά-
κης κατά το 2013 ανήλθαν σε 
5.437.086.883 ευρώ αποτε-
λώντας το 20% του συνόλου 
των εξαγωγών της Ελλάδος.
Ο Νομός Δράμας είναι με-
ταξύ των Νομών που το 
2014 σε σχέση με το 2013 
σημείωσε αύξηση των εξα-
γωγών. Το 2013 οι εξαγωγές 
του Νομού Δράμας ανήλθαν 
σε 123.128.414 ευρώ ενώ το 
2014 σε 140.386.400 ευρώ 
καταγράφοντας δηλαδή πο-
σοστιαία αύξηση της τάξεως 
του 4,3% .

αΞια εΞαΓΩΓΩν αΓαΘΩν ΚαΤα Το 2013
 σε εΥρΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 27.177.860.567

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5.437.086.883    
ποσοσΤο 20%

σειρα ΚαΤαΤαΞησ νομΩν μαΚεδονιασ
 Και ΘραΚησ

 (εΞαΓΩΓεσ αΓαΘΩν ΚαΤα Το  2014 
σε εΥρΩ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.144.866.827
ΗΜΑΘΙΑΣ 339.995.538
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 313.595.816
ΠΕΛΛΑΣ 306.659.040
ΚΙΛΚΙΣ 214.868.395
ΚΑΒΑΛΑΣ 207.965.378
ΞΑΝΘΗΣ 170.110.153
δραμασ 140.386.400
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 132.648.798
ΠΙΕΡΙΑΣ 126.796.369
ΡΟΔΟΠΗΣ 114.082.372
ΕΒΡΟΥ 96.355.230
ΣΕΡΡΩΝ 72.125.754
ΚΟΖΑΝΗΣ 44.840.180
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 6.589.908
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.200.725
σΥνοΛο 5.437.086.883    

εΞαΓΩΓεσ αΓαΘΩν νομΩν μαΚεδονιασ Και ΘραΚησ (2010-2014 σε εΥρΩ )

νομοσ 2010 2011 2012 2013 2014
μεριδιο 

2014
εΤ 

14/13
μεΤ 
09/13

ΔΡΑΜΑΣ 118.743.391 124.150.028 111.739.079 123.128.412 140.386.400 100,0% 14,0% 4,3%
ΚΑΒΑΛΑΣ 193.827.121 184.974.670 170.915.385 206.903.637 207.965.378 100,0% 0,5% 1,8%
ΕΒΡΟΥ 69.011.123 101.886.761 99.645.497 88.910.016 96.355.230 100,0% 8,4% 8,7%
ΞΑΝΘΗΣ 128.173.557 159.884.107 168.970.665 168.751.049 170.110.153 100,0% 0,8% 7,3%
ΡΟΔΟΠΗΣ 111.025.314 107.070.212 115.899.477 97.962.792 114.082.372 100,0% 16,5% 0,7%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 102.449.851 124.248.608 132.870.826 144.851.595 132.648.798 100,0% -8,4% 6,7%
ΣΕΡΡΩΝ 73.876.464 71.423.544 81.752.559 65.487.465 72.125.754 100,0% 10,1% -0,6%
ΠΙΕΡΙΑΣ 113.975.674 117.881.022 111.550.461 113.376.486 126.796.369 100,0% 11,8% 2,7%
ΠΕΛΛΑΣ 231.038.054 230.883.023 285.139.948 313.928.428 306.659.040 100,0% -2,3% 7,3%
ΚΙΛΚΙΣ 197.468.017 219.719.671 219.484.648 222.798.880 214.868.395 100,0% -3,6% 2,1%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.768.012.289 2.991.633.882 3.428.345.046 3.114.672.438 3.144.866.827 100,0% 1,0% 3,2%
ΗΜΑΘΙΑΣ 353.602.595 350.959.839 410.037.045 362.571.691 339.995.538 100,0% -6,2% -1,0%
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.155.535 4.499.013 5.182.216 4.583.113 5.200.725 100,0% 13,5% 0,2%
ΚΟΖΑΝΗΣ 64.507.407 72.904.997 58.582.382 52.651.147 44.840.180 100,0% -14,8% -8,7%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 284.409.062 325.254.147 369.738.099 365.103.671 313.595.816 100,0% -14,1% 2,5%
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10.941.118 11.558.682 9.339.256 7.521.946 6.589.908 100,0% -12,4% -11,9%

ΣΥΝΟΛΟ 4.826.216.572 5.198.932.206 5.779.192.589 5.453.202.766 5.437.086.883    

ΕΤ:Ετήσια Τάση
ΜΕΤ: Μέση Ετήσια Τάση

Σε βάθος πενταετίας, δηλα-
δή 2010-2014 οι εξαγωγές 
του Νομού Δράμας καταγρά-
φουν αύξηση 14%.

Τι εξάγει
 ο νομός δράμας
οι κυριότεροι εξαγώγιμοι 
κλάδοι του νομού δρά-
μας κατά το 2014 ήταν:

Αλάτι. Θείο. Γύψος, ασβέ-
στης και τσιμέντα 
Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μάρμαρο
Ενδύματα και συμπληρώματα 
του ενδύματος, πλεκτά
Βαμβάκι
Μηχανές, συσκευές και υλικά 

ηλεκτρικά και τα μέρη τους
Ποτά, αλκοολούχα  υγρά και 
ξύδι
Καρποί και φρούτα νωπά
Δημητριακά
Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής
Σπέρματα, σπόροι και διάφο-
ροι καρποί
Ξυλεία και τεχνουργήματα 
από ξύλο

σε ποιες χώρες εξάγει 
ο νομός δράμας

Οι κυριότερες χώρες προο-
ρισμού των προϊόντων του 
νομού Δράμας κατά το 2014 
ήταν:

 ΚΙΝΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
Η Π Α
ΓΑΛΛΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙ-
ΡΑΤΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΚΑΤΑΡ
ΤΑΙΛΑΝΔΗ

η δράμα στην 8η θέση σε αξία εξαγωγών 
ανάμεσα στους 16 νομούς της μακεδονίας-Θράκης 

Και 2η στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
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Με επιστολή του, η οποία 
φέρει ημερομηνία 13 

Μαΐου 2015, ο πρόεδρος του 
Επιμελητήριου Δράμας Στέ-
φανος Γεωργιάδης ενόψει της 
αναθεώρησης της επιμελητη-
ριακής νομοθεσίας απευθύνει 
μήνυμα που απηχεί τις εκπε-
φρασμένες θέσεις ολόκληρου 
του διοικητικού συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
τόσο για την διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια των 
Επιμελητηρίων όσο και για 
τον ρόλο των περιφερειακών 
Επιμελητηρίων.

στην επιστολή του προέδρου 
του επιμελητήριου δράμας 
αναφέρονται τα εξής: 

Η αναθεώρηση της Επιμελητη-
ριακής Νομοθεσίας με στόχο 
την δημιουργία επιτέλους ενός 
ολοκληρωμένου θεσμικού 
πλαισίου που θα αποσαφηνίζει 
πλήρως και χωρίς παρερμηνεί-
ες τον ουσιαστικό ρόλο των 
Επιμελητηρίων στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας και 
της οικονομίας της χώρας 
γενικότερα, αποτελεί αδήριτη 
ανάγκη.

Η διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και γενικότερα η 
ανεξάρτητη λειτουργία τους, 
αποτελεί προϋπόθεση για την 
μετατροπή τους σε σύγχρο-
νους αναπτυξιακούς φορείς.
Τα τελευταία χρόνια κυρίως, 
αλλά και στο παρελθόν, ο 

Επιμελητηριακός Θεσμός βρέ-
θηκε στο στόχαστρο διαφόρων 
συμφερόντων ( πολιτικών, οι-
κονομικών και ευτελών μικρο-
φιλοδοξιών) , ξένων προς το 
συμφέρον των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και της ανάπτυ-
ξης της επιχειρηματικότητας. 
Οι συνεχείς παρεμβάσεις με 
στόχο τον έλεγχο του Επιμε-
λητηριακού θεσμού μέσα από 
νομοθετήματα και ενέργειες, 
οδήγησαν του φορείς μας σε 
μια αργή πορεία εξέλιξης, σε 
αντίθεση με τα Επιμελητήρια 
της Ευρώπης και όχι μόνο.
Γίναμε μάρτυρες αντικατάστα-
σης του ρόλου μας από μικρές 
συντεχνίες, της απαξίωσης του 
θεσμού από την πολιτεία με 
φανερές και κρυφές ενέργειες 
καθώς επίσης και απόπειρες 
κατάργησης της ανεξάρτητης 
λειτουργίας μας. 

Τρανταχτό παράδειγμα που 
επιβεβαιώνει την απαξίωση 
των προσπαθειών μας και ταυ-
τόχρονα την αποσπασματική 
αντιμετώπιση του εκσυγχρο-
νισμού του θεσμού από την 
πολιτική ηγεσία της προηγού-
μενης περιόδου, αποτελεί η 
επιβεβαίωση με το έγγραφο 
αρ. πρωτ. ΚΙ -708/ 51260/12-5-
2015 της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου, όπου γίνεται σαφές 
ότι το κείμενο που επισυνάπτε-
ται ουδεμία σχέση είχε με την 
πρόταση της ΚΕΕΕ.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

τα Επιμελητήρια δεν μπορούν 
να λειτουργούν εγκλωβισμένα 
σε ιδεοληψίες και πολιτικές 
εξάρτησης. Την ευθύνη την 
φέρουμε πρωτίστως εμείς οι 
ίδιοι. Η οποιαδήποτε αποδοχή 
αυτών των λογικών οδηγεί σε 
καταστροφή του θεσμού.
Αναγνωρίζουμε πιστεύω όλοι 
μας, ότι οι διαφορετικές από-
ψεις που εκφράζονται από 
τους φορείς μας αποτελούν 
μεν διάλογο στα πλαίσια δη-
μοκρατικής λειτουργίας και 
δημιουργικής σύνθεσης, ο 
οποίος όμως οφείλει να τε-
λειώνει με σεβασμό των απο-
φάσεων των Γενικών Συνελεύ-
σεων της ΚΕΕΕ.

Υπενθυμίζω ακόμη ότι τα Επι-
μελητήρια είναι 59, ισότιμα και 
αυτοτελή, που λειτουργούν 
σύμφωνα με τον ρόλο και τον 
στόχο της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας και καμιά άλλη 
αντίθετη ενέργεια με αυτή την 
απόφαση της ΚΕΕΕ, δεν μπο-
ρεί να γίνει αποδεκτή.

Ειδικότερα τα Περιφερειακά 
Επιμελητήρια αποτελούν τον 
στυλοβάτη της επιχειρημα-
τικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στις Περιφέρειες 
της χώρας, διασφαλίζοντας 
της ισόρροπη και αποκεντρω-
μένη ανάπτυξη και οποια-
δήποτε αλλοίωση αυτής της 
ισότιμης θέσης τους, είτε με 
μειωμένη εκπροσώπηση στην 
ΚΕΕΕ ή με μειωμένες αρμοδιό-

τητες, πλήττει καίρια την οικο-
νομία των περιοχών. Εξάλλου 
οι αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων της ΚΕΕΕ είναι 
ξεκάθαρες σε αυτό το θέμα και 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή 
άποψη δεν μπορεί να υιοθε-
τηθεί. Την παρούσα χρονική 
στιγμή καλούμαστε να δια-
μορφώσουμε την πρόταση για 
αλλαγή της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας με γνώμονα τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμού 
και την αναβάθμιση του ρόλου 
του. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
επιβολής στείρων ιδεολογη-
μάτων και ιδεοληψιών που 
οδηγούν σε κατάργηση της δι-
οικητικής και οικονομικής αυ-
τοτέλειας μας ή απόπειρας που 
δεν θα σέβεται τον ρόλο των 
ισότιμων Επιμελητηρίων στους 
51 νομούς της χώρας, μας βρί-
σκει απόλυτα αντίθετους.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
οφείλουμε να προσπαθήσου-
με και να διατηρήσουμε τα 
Επιμελητήρια ανεξάρτητα και 
απαλλαγμένα από οποιαδήπο-
τε συμφέροντα άλλων, συνερ-
γαζόμενοι με όσους πιστεύουν 
και σέβονται τον θεσμό.

Eπιστολή του προέδρου του επιμελητήριου δράμας στην Κεντρική 
Ένωση επιμελητηρίων και στα επιμελητήρια της χώρας

«Καλούμαστε να διαμορφώσουμε την πρόταση 
για την αλλαγή της επιμελητηριακής  νομοθεσίας με γνώμονα τον 

εκσυγχρονισμό του θεσμού και την αναβάθμιση του ρόλου του»
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Με ιδιαίτερη επιτυχία 
και τη συμμετοχή 100 

επιχειρήσεων με περίπου 500 
προϊόντα από όλη την Περιφέ-
ρεια ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 22 Μαΐου 
η  1η Θρακο-Μακεδονική 
"Synergeia" Προώθησης Τοπι-
κών Προϊόντων Διατροφής.
Την ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ εγκαινίασε 
η Υφυπουργός Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης (Μακεδονίας-Θράκης) 
κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά 
μαζί με τον Υφυπουργό ΠΑ-
ΠΕΝ κ. Παναγιώτη Σγουρίδη, 
μαζί με τον Περιφερειάρχη 
ΑΜΘ κ. Γιώργο Παυλίδη και 
τον Μητροπολίτη Μαρωνείας 
και Κομοτηνής Παντελεήμων, 
ενώ το παρών έδωσαν μεταξύ 
άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος, ο 
πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ και 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης 
κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, ο Δή-
μαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος 
Πετρίδης, αλλά και πρόεδροι 
των επιμελητηρίων, των συν-
δέσμων και άλλων εκπροσώ-
πων φορέων και επαγγελμα-
τιών.

διαμόρφωση ενδοπερι-
φερειακής συνείδησης

Στόχος της ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ, την 
οποία οργάνωσε η Περιφέρεια 
ΑΜΘ σε συνεργασία με τα 
Επιμελητήρια, τους Συνδέ-
σμους Ξενοδόχων, ενώσεις 
Αγροτών, τους Συνδέσμους Βι-
ομηχάνων αλλά και την ΠΕΔ 
ΑΜΘ, είναι η διαμόρφωση 
ενδοπεριφερειακής καταναλω-

τικής συνείδησης και οικονομι-
κής αλληλεγγύης.
Η εκδήλωση, που θα πραγμα-
τοποιείται κάθε χρόνο σε δια-
φορετική Περιφερειακή Ενότη-
τα, έχει ως στόχο, τη σύζευξη 
προϊόντων της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης 
με τον ευρύτερο τουριστικό 
χώρο, τους ξενοδόχους, τους 
χώρους εστίασης και τους χώ-
ρους αναψυχής και ειδικότερα 
τη συνέργεια (SYNERGEIA) 
των παραγωγών του διατρο-
φικού τομέα, των μεταποιημέ-
νων προϊόντων, με τον τομέα 
των υπηρεσιών (ξενοδοχεία, 
εστίαση, αναψυχή), ώστε να 
αναδειχθούν τα τοπικά  προϊ-
όντα, οι ιδιαίτερες γεύσεις και 
να εμφανίζονται διακριτά στην 
επαγγελματική κουζίνα της 
περιοχής, κατά  την τουριστική 
περίοδο κι όχι μόνο.
Συγκροτώντας ταυτότητα του 
Αγροτοδιατροφικού τομέα
Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρ-

χης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλί-
δης, η εκδήλωση αποτελεί μια 
προσπάθεια να συγκροτήσουν 
την ταυτότητα πάνω στον 
αγροδιατροφικό τομέα, χτίζο-
ντας επιπλέον την συνεργασία 
μεταξύ όλων των τομέων πα-
ραγωγής.
«Πολλά χρόνια, η Περιφέρειά 
μας ήταν σε αναπτυξιακή 
αδράνεια. Προχωρούσε σε μια 
κοινότυπη πορεία. Αυτό οδή-
γησε να έχει μια αναπτυξιακή 
ταυτότητα ασύνδετη, ασύνδε-
τη με τον τόπο κατ’ αρχήν, με 
τα προϊόντα, ασύνδετη εσωτε-
ρικά στον πρωτογενή τομέα, 
ασύνδετη με την μεταποίηση»
Για αυτό και επιχειρούν η ταυ-
τότητά και η ανάπτυξη της 
ΑΜΘ να είναι αυτή που της 
αξίζει και της αντιστοιχεί, που 
να ταιριάζει στον τόπο, στα 
προϊόντα, στη γεωγραφία, τα 
χαρακτηριστικά και τα χαρί-
σματά της.
«Πιστεύω πως το μήνυμα που 

θα βγει προς τα έξω είναι ότι 
όλοι μαζί συνεργαζόμαστε, 
όλοι μαζί προσπαθούμε για 
να χτίσουμε το καινούργιο. 
Μια επανεκκίνηση της οικο-
νομίας, να πάμε  σε δομημένη, 
σε συνδεδεμένη, αλλά και 
σε στοχευμένη πορεία μέσα 
στο χώρο μας» σημείωσε ο κ. 
Παυλίδης, εκφράζοντας την 
πεποίθηση ότι ο χώρος και η 
κοινωνία μπορεί και τα επόμε-
να χρόνια να βρει ένα δρόμο, 
με σταθερούς δείκτες ετήσιας 
ανάπτυξης.
Ο κ. Παυλίδης επισήμανε πως 
ο πρωτογενής τομέας στην 
περιοχή μας είναι ασύνδετος 
τόσο οριζόντια, δηλαδή μετα-
ξύ των ίδιων των παραγωγών, 
όσο και κάθετα, δηλαδή προς 
τον μεταποιητικό τομέα.
Για αυτό και εξέφρασε την 
άποψη ότι θα πρέπει στο κάθε 
προϊόν ή σε ομοειδή προϊόντα 
να υπάρξουν ομαδοποιήσεις 
τόσο με την μεταποίηση όσο 

Με στόχο  τη  σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας 
και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο

πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και δραμινών επιχειρήσεων 
η  1η Θρακο-μακεδονική "Synergeia" 

προώθησης Τοπικών προϊόντων διατροφής
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και την κατανάλωση.
«Όλο αυτό πρέπει να χτιστεί. 
Πρέπει να χτιστεί μέρα με τη 
μέρα, να σταματήσουμε να 
θεωρούμε ότι ο χώρος του κα-
θενός είναι στεγανό πίσω από 
το οποίο δεν πρέπει κάποιος 
να υπεισέλθει, είτε είναι επαγ-
γελματικός χώρος, είτε είναι 
παραγωγικός χώρος, είτε είναι 
ένας  γεωγραφικός κι όλοι μαζί 
να συγκροτήσουμε μια ταυ-
τότητα και  αυτά που έχουμε 
είναι εξαιρετικά, είναι σπάνια, 
είναι μοναδικά» τόνισε.

Βασικός μοχλός 
 ανάπτυξης της χώρας
 ο πρωτογενής τομέας

Ως βασικό και πρώτο μοχλό 
ανάπτυξης της χώρας μας θεω-
ρεί την πρωτογενή παραγωγή 
η Ελληνική Κυβέρνηση, σημεί-
ωσε η Υφυπουργός Μακεδονί-
ας-Θράκης κα Μαρία Κόλλια-
Τσαρουχά, σημειώνοντας πως 
δυστυχώς τα προηγούμενα 
χρόνια δεν υπήρξε ενδιαφέρον 
προς  την πλευρά αυτή, για 
αυτό και είναι απαραίτητο να  
λειτουργήσουν αστραπιαία 
προς αυτή την κατεύθυνση.
«Σε ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ και με τον 
Περιφερειάρχη της  ΑΜΘ, και 
με όλους τους παραγωγούς θα 
μπορέσουμε να βοηθήσουμε 
στην περαιτέρω αύξηση του 
πρωτογενούς τομέα» σημεί-
ωσε, τονίζοντας πως είναι 
σημαντικό ότι η Θράκη παρά-
γει σπουδαία προϊόντα, συγ-
χαίροντας τους διοργανωτές 
αυτής της πρώτης διοργάνω-
σης – παρουσίασης αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής, που 
θεωρεί πως θα πρέπει να γίνει 
παράδειγμα για άλλες Περιφέ-
ρειες της χώρας.
«Η Μακεδονία και η Θράκη, 
παράγει σπουδαία προϊόντα, 
άρα η κυβέρνηση δηλώνει 
παρούσα και θα είναι δίπλα σ’ 
όλους τους ανθρώπους για την 
προώθηση αυτού του σκοπού» 
σημείωσε.
Στην ομιλία της η κα Τσαρουχά 
τόνισε πως όλο και περισσότε-
ροι αποδέχονται το αυτονόητο, 

ότι  η πρωτογενής παραγωγή 
είναι ένα από τα οχήματα που 
θα μας βγάλουν από την κρί-
ση, όμως χρειάζονται και προ-
ωθητικές πρωτοβουλίες σαν 
αυτή της Περιφέρειας ΑΜΘ 
για να αναδείξουν και να προ-
ωθήσουν τα τοπικά προϊόντα.
«Εμείς οι Μακεδόνες και οι 
Θρακιώτες, ξέρουμε πολύ καλά 
ότι οι τόποι μας μπορούν να 
αποτελέσουν το επίκεντρο της 
ελληνικής παραγωγής και του 
παγκόσμιου ενδιαφέροντος, 
γιατί είναι τόποι πλούσιοι, που 
έχουν πολλά να προσφέρουν 
στην ελληνική οικονομία. Δεν 
με βρίσκει σύμφωνη η καταγ-

γελτική μόνο συμπεριφορά, 
που τονίζει ότι το υδροκέφαλο 
ελληνικό κράτος δεν έκανε 
όσα έπρεπε για να αναδείξει 
την ελληνική περιφέρεια, τις 
ανεφάρμοστες εξαγγελίες, και 
τις τεράστιες χιλιοειπωμένες 
επενδυτικές ευκαιρίες που 
εξαγγέλθηκαν. Η Μακεδονία 
και η Θράκη δοκιμάστηκε 
σκληρά, περιοχές της επλήγη-
σαν τόσο που συγκλονίστηκε 
το Πανελλήνιο» σημείωσε, 
υποσχόμενη να επισκεφτεί 
προγραμματισμένα τη Θράκη 
για μια περαιτέρω γνωριμία με 
τα θέματά της.
Πρώτο της μέλημα, σημείωσε, 
είναι η ενεργοποίηση όλων 
των αναπτυξιακών, ακαδημαϊ-
κών και επιστημονικών δυνά-
μεων της περιοχής, με απώτερο 
σκοπό να δημιουργηθούν στέ-
ρεες βάσεις για την επανεκ-
κίνηση του βορειοελλαδικού 
επιχειρείν.
Τόνισε δε πως είναι υποχρέωση 
της πολιτείας να δημιουργήσει 

ένα ισχυρό πλαίσιο υποστήρι-
ξης του Έλληνα παραγωγού, 
να του παρέχει μηχανισμούς 
και νέα νομικά και οργανωτι-
κά εργαλεία που θα προστα-
τεύσουν, θα ανανεώσουν, θα 
εκσυγχρονίσουν την παρα-
γωγή και θα διευκολύνουν τις 
διαδικασίες προώθησης και 
μεταφοράς των προϊόντων, 
αξιοποιώντας την εμπειρία και 
τη γνώση που θα δημιουργηθεί 
μέσα από τη «Συνέργεια».
«Ας προτάξουμε τη συνεννόη-
ση στα αυτονόητα, ας σταθού-
με στο ύψος των περιστάσεων 
και ας προχωρήσουμε σε μια 
κοινή κατεύθυνση» σημείωσε, 

ευχόμενη σε όλους τους πα-
ραγωγούς να κάνουν όλους 
πάντοτε περήφανους για την 
ποιότητα των προϊόντων τους, 
και οι επιχειρηματίες να βρούν 
γόνιμο έδαφος για να αναπτύ-
ξουν τις δραστηριότητές τους.
«Πιστεύω ότι η «Συνέργεια» 
είναι μια απόδειξη ότι η Θράκη 
και η Μακεδονία βρίσκονται 
μονάχα στην αρχή μιας λα-
μπρής πορείας που θα έχει θε-
τικά αποτελέσματα για όλους 
μας. Το δικό μας όνειρο, το 
δικό σας όνειρο για τη Θράκη 
μας, δεν θα επιτρέψουμε να 
κανέναν να το αλλοιώσει ή να 
το χαλάσει. Αυτό που έχουμε 
να κάνουμε είναι να ισχυρο-
ποιήσουμε τη θέλησή σας, και 
αυτό θα πράξουμε»

Θα γίνει θεσμός η έκθεση

Την ελπίδα πως η έκθεση θα 
γίνει και θεσμός εξέφρασε ο 
Υφυπουργός κ. Σγουρίδης, 

ο οποίος τόνισε πως στον 
δικό μας ευλογημένο τόπο 
υπάρχουν όλα τα προϊόντα, 
λείπει όμως η προώθηση των 
προϊόντων, η τυποποίηση, το 
μάρκετινγκ για να βγούνε στις 
αγορές.
Πρέπει, επισήμανε, όλη η  Πε-
ριφέρεια και όλοι οι παραγω-
γοί της Περιφέρειας και οι τυ-
ποποιητές της Περιφέρειας, να 
πάρουν αυτό που χρειάζονται 
για να προχωρήσει. «Είμαστε 
ένας ευλογημένος τόπος, και 
σ’ αυτό τον ευλογημένο τόπο 
δεν θα πρέπει να περιμένουμε 
επιδοτήσεις, αλλά θα πρέπει 
να πάρουμε την υπεραξία αυ-
τών του παράγουμε»
Είναι λοιπόν κανόνας, σημεί-
ωσε, το πρώτο πράγμα που θα 
κάνουν οι κάτοικοι της Πε-
ριφέρειας, οι πολίτες της Πε-
ριφέρειας, να καταναλώνουν 
τοπικά προϊόντα.

σημαντική 
προστιθέμενη αξία

Την άποψη ότι η πρωτοβουλία 
αυτή θα παράξει μια σημαντική 
προστιθέμενη αξία εξέφρασε ο 
Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώρ-
γος Πετρίδης, επισημαίνοντας 
πως η Περιφερειακή Συνείδη-
ση δεν μπορεί να εξαντλείται 
μόνο σε ζητήματα πολιτικής, 
που αφορούν στους δημάρ-
χους ή τους περιφερειάρχες 
αλλά και πρέπει να εκφραστεί 
και με την εσωτερική δικτύω-
ση, προώθηση, προβολή των 
προϊόντων που παράγονται 
στην Περιφέρειά μας.
«Είναι η πρώτη εκδήλωση σε 
μια σειρά αντίστοιχων εκδη-
λώσεων που θα γίνουν σ’ όλη 
την Περιφέρεια, μόνο θετικά 
μπορεί να προσφέρει στην  το-
πική παραγωγή, στην τοπική 
οικονομία, εφόσον βέβαια την 
αγκαλιάσουν –κι απ’ ότι βλέπω 
σήμερα την αγκαλιάζουν- και 
ο παραγωγικός κόσμος της πε-
ριοχής μας».

aftodioikisi.gr
eleftherovima.gr

πηΓεσ: 
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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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