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Στη Δράμα ο  Γενικός Γραμματέας  
του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών 

περιοχών Jens Gabbe

Στη Δράμα βρέθηκε την 
περασμένη εβδομάδα 
ο γενικός γραμματέας 

του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών 
Συνοριακών περιοχών κύριος 
Jens Gabbe καθώς η Δράμα 
συμμετέχει στο πανευρωπαϊκό 
δίκτυο συνοριακών περιοχών 
με την ευρωπεριοχή Νέστος-
Μέστα έχοντας υλοποιήσει 
μέσω του δικτύου με μεγάλη 
επιτυχία σειρά διασυνοριακών 
προγραμμάτων.
Ο κύριος Gabbe συνοδευόμε-
νος από τον πρόεδρο του επι-
μελητήριου Δράμας Στέφανο 
Γεωργιάδη και τον υπεύθυνο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Άλκη Παπαδημητρίου επισκέ-
φθηκαν τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Δράμας Αργύρη Πατακάκη. 

Σελίδα 5

 Επιμελητήριο Δράμας : 
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει  

την ενίσχυση του μισθολογικού 
κόστους στις επιχειρήσεις  
σε Ανατολική Μακεδονία  

και Θράκη (4 ή 12%)» 
Σελίδα 3

2 έως 7 έτη αυξάνονται  
τα όρια ηλικίας  

στον ΟΑΕΕ 

Πρόταση ανάθεσης μελέτης για τη
διαχείριση του Δημοσίουστο θέμα

 των Κρατικών Εγγυήσεων σε δάνεια
 ιδιωτικώνεπιχειρήσεων - Πιλοτικό Έργο 

για το Νομό Δράμας

Σελίδες 6,7

Σελίδα 4

“ΑΡΑΠ-ΤΖΑΜΙ’’: Πλήρης  
αποκατάσταση του μνημείου  

με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ
Το έργο εντάχθηκε στην Ολοκληρωμένη 

Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της πολιτιστικής 

διαδρομής της Εγνατίας οδού

Σελίδα 2
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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

Στην Ολοκληρωμένη Χωρική 
Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) της πολιτιστι-
κής διαδρομής της Εγνατίας οδού 
εντάσσεται το έργο της αποκα-
τάστασης του «ΑΡΑΠ-ΤΖΑΜΙ» το 
οποίο βρίσκεται επί της οδού Λα-
μπριανίδη ακριβώς απέναντι από 
το Επιμελητηριακό Μέγαρο.
Το έργο αφορά στην πλήρη απο-
κατάσταση του μνημείου και από-
δοση χρήσεων που σχετίζονται 
με την προαγωγή της επιχειρημα-
τικότητας στον τουρισμό και τη 
δημιουργική επιχειρηματικότητα 
με προϋπολογισμό 1.600.000 
ευρώ.
Σύμφωνα, με το δεύτερο πα-
ραδοτέο της μελέτης, η οποία 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και αφορά 
στην εξειδίκευση των ολοκλη-
ρωμένων χωρικών επενδύσεων 
στην διαφαινόμενη πολιτιστική 
διαδρομή της Εγνατίας οδού με 
στόχο την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας του τουριστι-
κού προϊόντος της Περιφέρειας 
περιλαμβάνεται και το «ΑΡΑΠ 
ΤΖΑΜΙ».
Η πρόταση αξιοποίησης
 Η πρόταση αξιοποίησης στηρί-

“ΑΡΑΠ-ΤΖΑΜΙ’’: Πλήρης  
αποκατάσταση του μνημείου  

με προϋπολογισμό 1.600.000 ευρώ
Το έργο εντάχθηκε στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.)  

της πολιτιστικής διαδρομής της Εγνατίας οδού

ζεται στην ανάπτυξη δραστηριο-
τήτων σε συνέργια με το Επιμε-
λητήριο Δράμας που γειτνιάζει 
με το μνημείο (βρίσκεται στο 
απέναντι ακριβώς οικοδομικό τε-
τράγωνο και σε απόσταση 10,00 
μ. απ’ αυτό, επί της απέναντι 
πλευράς της οδού Λαμπριανίδη, 
στην οποία τοποθετείται και το 
εν λόγω κτίριο) και πρόκειται να 
αναπτύξει θερμοκοιτίδα νεοφυ-
ών επιχειρήσεων, καθώς και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας, 
για την ανάπτυξη ξεναγήσεων, 
εκθέσεων και mini συνεδρίων εκ-
παιδευτικού/πολιτιστικού περι-
εχομένου. Οι δυνατότητες αυτές 
στηρίζονται τόσο στον χαρακτή-
ρα του αστικού περιβάλλοντος 
που περιέχει σημαντικά πολιτι-
στικά και φυσικά στοιχεία που 
ενισχύουν την ελκυστικότητα 
της, όπως αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, άλλα και στην λειτουργία 
της ως πόλης σύγχρονης δημι-
ουργίας και δημιουργικότητας. 
Στο πνεύμα αυτό και σε σύνδεση 
με τον ιστορικό ρόλο της πόλης 
σε σχέση με τον άξονα της Εγνα-
τίας, η ΟΧΕ περιλαμβάνει το έργο 
Αράπ Τζαμί, Δράμα: Η επιχειρη-
ματικότητα, η καινοτομία και ο 

πολιτισμός στην Εγνατία.
Στην επίτευξη του στόχου της 
δράσης συνεργούν και συμπλη-
ρώνουν επίσης έργα που περι-
λαμβάνονται στις Δράσεις 11 

(Σήμανση ΟΧΕ) και 14 (Τράπεζα 
Τουριστικών Δεδομένων – Συστή-
ματα Ηλεκτρονικής Ξενάγησης 
- Ηλεκτρονικό Εισιτήριο).
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Μετά από την πρωτοβουλία της 
Ευρωβουλευτή κυρίας Μαρίας 
Σπυράκη και την ερώτηση της  
προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και  την αρμόδια επίτροπο 
Ανταγωνισμού κυρία Μ. Βεστά-
γκερ, σχετικά με την ενίσχυση 
του μισθολογικού κόστους με 
4% ή 12% των επιχειρήσεων, 
με την οποία ζητούσε να μά-
θει αν υπάρχουν εμπόδια από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ 
ταυτόχρονα ενημερώνει και 
για την καθυστέρηση πληρω-
μής από τον ΟΑΕΔ των οφειλο-
μένων ποσών, η αρμόδια επί-
τροπος απάντησε ως εξής:
«Βάσει των διαθέσιμων πλη-
ροφοριών, δεν είναι δυνατό να 
εντοπιστεί το μέτρο στο οποίο 
αναφέρεται η κα βουλευτής. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν 
μπορεί να σχολιάσει τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά του εν λόγω 
μέτρου.  

 Για στήριξη που εμπίπτει στο 
πεδίο της εφαρμογής των κανό-
νων περί κρατικών ενισχύσεων, 
επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύ-
σεων περιφερειακού χαρακτήρα 
για αρχικές επενδύσεις σε περι-
οχές που έχουν αναγνωριστεί ως 
μειονεκτούσες. Το μισθολογικό 
κόστος μπορεί να επιδοτηθεί για 
έργα που υλοποιούνται σε αυτές 
τις περιοχές, εφόσον συνδέεται 
με αρχικές επενδύσεις. Επιπλέ-
ον, υπάρχουν δυνατότητες για 
χορήγηση ενισχύσεων στις ΜΜΕ 
(συμπεριλαμβανομένων των δα-
πανών μισθοδοσίας), καθώς και 
για την απασχόληση εργαζομέ-
νων σε μειονεκτική θέση. Τα εν 
λόγω μέτρα ενίσχυσης μπορούν 
να εφαρμοστούν από το κράτος 
μέλος χωρίς προηγούμενη κοι-
νοποίηση στην Επιτροπή, υπό 
τον όρο ότι πληρούνται όλες 
οι προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στον γενικό κανονισμό 
απαλλαγής κατά κατηγορία, 
αριθ. 651/2014. Εάν ένα μέτρο 
κρατικής ενίσχυσης δεν πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις του εν 
λόγω κανονισμού, μπορεί μολο-
ντούτο να εγκριθεί ως συμβατή 

ενίσχυση από την Επιτροπή, κα-
τόπιν κοινοποίησης του μέτρου 
από το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος και με την προϋπόθεση 
ότι πληρούνται οι σχετικές προ-
ϋποθέσεις συμβατότητας. Σε 
κάθε περίπτωση, η απόφαση για 
το αν πράγματι χορηγηθεί κρα-
τική ενίσχυση στο πλαίσιο των 
κανόνων αυτών, εναπόκειται, 
φυσικά, σε κάθε κράτος μέλος. 
Καμία εταιρεία δεν δικαιούται να 
λάβει κρατική ενίσχυση, εκτός 
αν κράτος μέλος αποφασίσει να 
χορηγήσει ενίσχυση σύμφωνα 
με τους αντίστοιχους κανόνες 
της ΕΕ».

Το Επιμελητήριο Δράμας, μετά 
την απάντηση της αρμόδιας 
επιτρόπου επισημαίνει ότι, οι 
αναφορές από τους εκάστοτε 
Υπουργούς για παράνομη κρα-
τική ενίσχυση με στόχο την δι-
ακοπή του μέτρου, είναι αίολες 
και επικίνδυνες. Η προηγούμενη 
και η νυν πολιτική ηγεσία  του 
Υπουργείου Οικονομικών, επι-
καλούνταν ανυπόστατες δικαιο-
λογίες  είτε λόγω άγνοιας, είτε 
λανθασμένης πληροφόρησης 
και θεωρούσαν δεδομένο ότι το 
μέτρο της ενίσχυσης του μισθο-
λογικού κόστους αντιβαίνει τον 
κανονισμό της ΕΕ περί ανταγω-
νισμού. Οι προφάσεις αυτές τις 

εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, 
αποδεικνύουν ότι έψαχνε τρό-
πο κατάργησης του μέτρου με 
επίκληση της περί «μη νόμιμης 
κρατικής ενίσχυσης, την στιγμή 
που δεν υπάρχει θέμα και επι-
τρέπεται η εφαρμογή του. 

 Σε κάθε περίπτωση η φράση 
«παράνομη κρατική ενίσχυση» 
που χρησιμοποιήθηκε όλο το 
προηγούμενο διάστημα είναι 
υποκριτική και αίολη. Οι διαδι-
κασίες που όφειλαν να ακολου-
θήσουν τα αρμόδια Υπουργεία 
σχετικά με το τυπικό μέρος των 
συγκεκριμένων αποφάσεων δεν 
είναι ευθύνη των επιχειρήσεων, 
αλλά των αρμοδίων υπηρεσιών  
και της εκάστοτε πολιτικής ηγε-
σίας. 

Επίσης σε κάθε περίπτωση η Πε-
ριφέρεια ΑΜ-Θ έχει δυστυχώς 
όλα τα δυσμενή εκείνα χαρακτη-
ριστικά που αποτελούν προϋ-
ποθέσεις για την διατήρηση του 
μέτρου ακόμη και σήμερα.
Καλούμε την σημερινή πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Οικονο-
μικών να μην προχωρήσει στην 
κατάργηση του μέτρου και να 
μην επικαλείται, ότι αποτελεί 
παράνομη κρατική ενίσχυση δι-
ότι αυτό δεν ισχύει. Η παροιμία 
που λέει ότι «μόνοι μας βγά-

 Επιμελητήριο Δράμας :«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει  
την ενίσχυση του μισθολογικού κόστους στις επιχειρήσεις  

σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (4 ή 12%)» 

ζουμε τα μάτια μας» δυστυχώς 
ισχύει για πολλοστή φορά.

Καλούμε το Υπουργείο να κα-
ταβάλλει στον ΟΑΕΔ όλα τα 
οφειλόμενα ποσά από το 2010, 
ο οποίος πρέπει άμεσα να πλη-
ρώσει τις επιχειρήσεις, οι οποίες 
συνεχίζουν να αγωνίζονται και 
να διατηρούν θέσεις εργασίας 
σε συνθήκες ακραίες και ασφυ-
κτικές. 

Τέλος εκφράζουμε τα συγχα-
ρητήρια μας στην Ευρωβου-
λευτή κυρία Μαρία Σπυράκη 
για την πρωτοβουλία και τις 
ενέργειες της οι οποίες απέδει-
ξαν ότι το συγκεκριμένο μέτρο 
είναι νόμιμο και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν ευθύνονται οι 
επιχειρήσεις της Ανατ. Μακε-
δονίας –Θράκης. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Το Κτήμα Παυλίδη έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία σε διεθνείς 
διαγωνισμούς από την αρχή της δημιουργίας του. Η παράδοση αυτή 
συνεχίζεται τη φετινή χρονιά, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εκλεκτοί 
μας οίνοι πληρούν τα διεθνή κριτήρια ποιότητας.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τις νέες διακρίσεις που έλαβε 
το Κτήμα Παυλίδη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016!
 Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Berliner Wein Trophy 2016

ΧΡΥΣΟ / GOLD
ΤΗΕΜΑ λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα

 Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου και Αποσταγμάτων 

Θεσσαλονίκης 2016

 
 ΧΡΥΣΟ / GOLD
EMPHASIS Syrah 2012, ΠΓΕ Δράμα
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα
ΑΣΗΜΕΝΙΟ / SILVER
ΤΗΕΜΑ ροζέ 2015, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ Δράμα

Nέες διακρίσεις για το Κτήμα Παυλίδη
Τρία χρυσά και δύο ασημένια βραβεία

 για τα κρασιά του κτήματος 

 Διεθνής Διαγωνισμός Mundus Vini 
2016 

ΧΡΥΣΟ / GOLD
THEMA λευκό 2015, ΠΓΕ Δράμα
THEMA ερυθρό 2013, ΠΓΕ Δράμα
EMPHASIS Tempranillo 2012, ΠΓΕ Δράμα

 Διεθνής Διαγωνισμός TEXSOM International Wine 
Awards 2016 

ΑΣΗΜΕΝΙΟ / SILVER
THEMA ερυθρό 2012, ΠΓΕ Δράμα

Η ομάδα μας στο Κτήμα Παυλίδη συνεχίζει να παράγει ποιοτικούς 
οίνους που φέρουν τη σφραγίδα του τόπου όπου καλλιεργούνται τα 

σταφύλια μας.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους βραβευμένους οίνους μας σε 
επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. 

Αύξηση ορίων ηλικίας έως 2 έτη για ασφα-
λισμένους με 35ετία και έως 7 έτη για 

μητέρες ανηλίκων, οδηγούς ταξί, ναυτικούς 
πράκτορες και γονείς αναπήρων παιδιών προ-
βλέπει για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
αναλυτική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση από το 60ό 
στο 62ο του ορίου για τη λήψη σύνταξης για 
όσους και όσες είχαν 35 – 37 έτη έως το 2012 
και δεν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος έως τις 
18/8/2015 που ψηφίστηκε το μνημόνιο.
Όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία έως τις 
31/12/2012 θα πρέπει να ασφαλιστούν για επι-
πλέον 5 χρόνια (έως τα 40) για να λάβουν τη 
σύνταξη στα 62.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ΟΑΕΕ δεν προβλέπει πρό-
ωρες συνταξιοδοτήσεις για μητέρες ανηλίκων 
( εκτός ελαχίστων κατηγοριών) οι οποίες είχαν 

δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 60.
Πως διαμορφώνονται τα νέα όρια ηλικίας:
Στο απυρόβλητο μένουν οι ασφαλισμένοι οι 
οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει 
και την ηλικία των 60 ετών και τις προβλεπό-
μενες από τις διατάξεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010 
χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010 (35 έτη) 
ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη), έχουν θεμελιώ-
σει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν 
να ασκήσουν οποτεδήποτε και δεν επηρεάζονται 
από την αύξηση του ορίου ηλικίας.
Υπενθυμίζουμε ότι η ηλικία των 60 ετών νοείται 
συμπληρωμένη ως και την 18/8/2015 για τους 
ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ως και την 
19/8/1955 (σχετική η αρ. 26/2013 Εγκύκλιος).

Σταδιακή αύξηση ορίων έως το 2022
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 

είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές 
προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 
60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋπο-
θέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου 
ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών 
και θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 
της ηλικίας που προβλέπεται κατά το έτος συ-
μπλήρωσης του
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 60ου 
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2015 από 19/8/2015: 60 ετών και 3 μηνών 
2016: 60 ετών και 6 μηνών 
2017: 60 ετών και 9 μηνών 
2018: 61 ετών 
2019: 61 ετών και 3 μηνών 
2020: 61 ετών και 6 μηνών 
2021: 61 ετών και 9 μηνών 
2022: 62 ετών
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπλη-
ρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως 
και την 31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν με 
τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 
συντάξιμο χρόνο 40 ετών

2 έως 7 έτη αυξάνονται  
τα όρια ηλικίας στον ΟΑΕΕ 
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Στη Δράμα βρέθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο γενικός 
γραμματέας του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Συνοριακών 
περιοχών κύριος Jens Gabbe 
καθώς η Δράμα συμμετέχει 
στο πανευρωπαϊκό δίκτυο 
συνοριακών περιοχών με την 
ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα 
έχοντας υλοποιήσει μέσω του 
δικτύου με μεγάλη επιτυχία 
σειρά διασυνοριακών προ-
γραμμάτων.
Ο κύριος Gabbe συνοδευόμε-
νος από τον πρόεδρο του επι-
μελητήριου Δράμας Στέφανο 
Γεωργιάδη και τον υπεύθυνο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Άλκη Παπαδημητρίου επισκέ-
φθηκαν τον Αντιπεριφερειάρ-
χη Δράμας Αργύρη Πατακάκη. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
υπογράμμισε τις άριστες σχέ-
σεις που υπάρχουν μεταξύ των 
μελών του φορέα «ΝΕΣΤΟΣ – 
ΜΕΣΤΑ», στον τομέα της ανα-
πτυξιακής συνεργασίας και 
τόνισε πως δίκτυα αυτού του 
είδους μπορούν να δράσουν 
ουσιαστικά στην αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης, δίνο-
ντας στην χώρα μας μία τροχιά 
προόδου και εξόδου από την 
σημερινή οικονομική κατάστα-
ση. Παράλληλα έδωσε ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στη συμμετοχή 
στο διασυνοριακό πρόγραμ-
μα Interreg και εξέφρασε την 
άποψη πως η εμπειρία ρου του 
κ. Gabbe καθώς και οι προτά-
σεις του θα παίξουν σημαντι-
κό ρόλο, στην αξιοποίηση των 
σημαντικών αυτών χρηματο-
δοτικών εργαλείων. 
Από την πλευρά του ο Γ.Γ του 
Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συ-
νοριακών Περιοχών κ. Jens 
Gabbe, ζήτησε να ενημερωθεί 
για τα ζητήματα που απασχο-
λούν την περιοχή της Δράμας 
σημειώνοντας πως γνωρίζει τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας. Δεν 

παρέλειψε ωστόσο να τονίσει 
την πολύ καλή αναβάθμιση 
των υποδομών που έχει επιτε-
λεστεί. Ο Γεν. Γραμματέας πα-
ρατήρησε πως από την πλευρά 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης έχουν 

γίνει σημαντικές τομές στην 
πλήρη και ορθολογική εκμε-
τάλλευση των διασυνοριακών 
προγραμμάτων όπως αυτό του 
Interreg. Ταυτόχρονα έγινε ει-
δική αναφορά στο πρόγραμμα 
Leader για το οποίο ο κ. Gab-

be σημείωσε ότι βοηθάει στην 
ανάπτυξη πολλών τομέων και 
πρότεινε να μελετηθεί και το 
πρόγραμμα Connecting Europe 
Facilities, καθώς και ανάλογα 
προγράμματα στον ενεργειακό 
και στον τομέα υποδομών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
κ. Αργύρης Πατακάκης ανα-
φέρθηκε και στην πολύ καλή 
συνεργασία που έχει αναπτυ-
χθεί με τον φορέα Harz που δι-
αχειρίζεται το ομώνυμο εθνικό 
πάρκο στη Γερμανία και που 

η Περιφερειάκη Ενότητα Δρά-
μας έχει ως στόχο την ανάλο-
γη αξιοποίηση του αντίστοιχου 
φορέα της οροσειράς της Ρο-
δόπης. 
Τέλος ο κ. Πατακάκης δώρισε 
στον κ. Gebbe ένα βιβλίο-λεύ-
κωμα που είναι αφιερωμένο 
στην περιοχή μας. 

Συνάντηση με την Υπουργό 
Μακεδονίας – Θράκης
Την υπουργό Μακεδονίας – 
Θράκης επισκέφθηκαν την 
Τρίτη 16 Μαρτίου ο  γενικός 
γραμματέας του συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Συνοριακών πε-
ριοχών κύριος Jens Gabbe συ-
νοδευόμενος από τον πρόεδρο  
του Επιμελητηρίου Δράμας 
Στέφανο Γεωργιάδη και τον 
υπεύθυνο Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων του Επιμελητηρίου 
Δράμας Άλκη Παπαδημητρίου 
σε προγραμματισμένη συνά-
ντηση.
Ο κύριος Gabbe επισκέφτηκε 
την Ελλάδα προκειμένου να 
συναντήσει Έλληνες αξιω-
ματούχους στο πλαίσιο των 
διακρατικών συνοριακών δι-
κτύων .
Η ευρωπεριοχή Νέστος-Μέστα 
συντόνισε την επίσκεψη του 
κυρίου Gabbe με την υπουργό 
ΜΑ-ΘΡΑ η οποία με μεγάλο 
ενδιαφέρον συζήτησε διεξο-
δικά μαζί του τις δυνατότητες 
τεχνικής βοήθειας προς το 
υπουργείο για τη δημιουργία 
περισσότερων ευρωπεριοχών.
Ο κύριος Gabbe προσκάλεσε 
την κυρία υπουργό να συμμε-
τέχει το ετήσιο συνέδριο του 
Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνο-
ριακών περιοχών τον ερχόμε-
νο Σεπτέμβριο ενώ δοθείσης 
της ευκαιρίας συζήτησε  εκτε-
νώς μαζί του τα προβλήματα 
που έχουν ανακύψει με τους 
Σύριους Πρόσφυγες μετά το 
κλείσιμο των Συνόρων. 

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά: 
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 

Στέφανος Γεωργιάδης
Στο κέντρο: Η υπουργός Μακεδονίας -Θράκης 

Μαρία Κόλλια –Τσαρούχα
Από δεξιά: Ο γενικός γραμματέας του συνδέσμου Ευρωπαϊκών 

Συνοριακών περιοχών κύριος Jens Gabbe και ο υπεύθυνος 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Επιμελητηρίου Δράμας 

Στη Δράμα ο  Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Συνοριακών περιοχών Jens Gabbe
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Προς Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού
κύριο Γιώργο Σταθάκη

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

σας καταθέτουμε πρόταση για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος των δανείων 
των επιχειρήσεων που τους έχει παρα-
σχεθεί η Εγγύηση του ελληνικού Δημο-
σίου. Ενόψει των διαπραγματεύσεων 
και των αποφάσεων για την επίλυση του 
προβλήματος των «κόκκινων δανείων» 
πιστεύουμε ότι για τα συγκεκριμένα δά-
νεια είναι απαραίτητη μια πιλοτική μελέ-
τη πριν από την νομοθετική πράξη.

1. Ιστορικό των τελευταίων ετών
Στην τελευταία υπουργική απόφαση 
2/43758/0025 (ΦΕΚ 1289/29.6.2015), 
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αι-
τήματος αναστολής καταβολής των δό-
σεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 
και 31.12.2016 των δανείων, που έχουν 
χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες, που λήγουν μετά την 
01.01.2017 και είναι εγγυημένα από το 
Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο των 17 
υπουργικών αποφάσεων ή και των σχε-
τικών τροποποιήσεων αυτών κατά τα έτη 
2006,2007,2009,2010,2011.

Το σύνολο των χρεολυσίων των δόσεων 
των οποίων η καταβολή αναστέλλεται,
επιμερίζεται ισόποσα στις εναπομείνασες 
δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της πε-
ριόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της 
συνολικής διάρκειας του δανείου. Όσον 
αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης 
του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσε-
ων, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα 
ανωτέρω, λογίζεται ως μία δόση.
Τα πιστωτικά ιδρύματα εγκρίνουν ή 
απορρίπτουν τα αιτήματα των ενδια-
φερομένων αξιολογώντας τα κατά την 
κρίση τους. Οι συμβατικοί τόκοι των δό-
σεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται 
από τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω 
τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση 
του Ε.Δ. Προκειμένου να εξακολουθεί να 
ισχύει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσί-
ου σε περίπτωση αναστολής των δόσε-

ων, θα πρέπει να έχουν,
εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές τους, πριν την έναρξη της περι-
όδου αναστολής, καθώς και την τυχόν 
οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας, να 
βρίσκονται σε λειτουργία, να μην έχουν 
υπαχθεί, στις διατάξεις του Πτωχευτικού 
Κώδικα του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ ΑΊ53), 
και τέλος η αναστολή να οδηγεί σε αύ-
ξηση της καθαρής παρούσας αξίας του 
δανείου. Είχε προηγηθεί η ανάλογη ανα-
στολή των χρεολυσίων το έτος 2013 με 
την υπουργική απόφαση. 2/38310/0025 
(ΦΕΚ Β' 1262/16-05-2014).
Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια στοιχεία 
που ισχύουν για το σύνολο των ιδιωτι-
κών Επιχειρήσεων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ: 4.700
ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ: 8.900
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: 1.225
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΙΔΙΩΤ. ΕΠΙΧ.): 375
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 150
ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΙ: 2.450
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: 
17.800
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 
1.575.730.000€
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ: 1.260.584.000€
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις με τα παραπάνω δάνεια εί-
ναι ότι ταυψηλά επιτόκια δημιούργησαν 
μεγάλο κόστος δανεισμού, που με την 
παράλληλη πτώση όλων των κλάδων, 
ιδιαίτερα του πρωτογενή τομέα, κατέστη 
μη εξυπηρετήσιμος. Η επιτακτική ανά-
γκη για μείωση των επιτοκίων, αλλά και 
επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής 
του κεφαλαίου δανεισμού, είναι πλέον 
απαίτηση, όλων των επιχειρήσεων προς 
τις Τράπεζες.
Οι Τράπεζες λόγω της ύπαρξης της εγγύ-
ησης μεγάλου μέρους του Κεφαλαίου δα-
νεισμού, από το Δημόσιο (80%), δεν προ-
χωρούν στις ρυθμίσεις, που κρίνονται 
απαραίτητες για τις επιχειρήσεις, παρόλο 
που στο Νόμο Δένδια συμπεριλήφθηκαν 
και αυτά τα δάνεια, με αποτέλεσμα να 
δίνονται αναστολές των χρεολυτικών δό-
σεων, από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, 

κάθε χρόνο, για να μην οδηγηθούν οι 
επιχειρήσεις αυτές σε καθεστώς χρεοκο-
πίας.
Λόγω των αναστολών χωρίς επιμήκυνση 
της αποπληρωμής έχουν μετατρέψει
τις χρεολυτικές δόσεις σε πολύ μεγάλα 
ποσά τα οποία είναι αδύνατον να απο-
πληρώσουν οι επιχειρήσεις στο μέλλον.

Υπεύθυνη Υπηρεσία του Δημοσίου για τις 
εγγυήσεις αυτές είναι η 25η Διεύθυνση 
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ 
η Νομοθεσία που διέπει την διαδικασία 
χορήγησης και κατάπτωσης των συγκε-
κριμένων εγγυήσεων είναι συγκεκριμέ-
νη. Το ελληνικό Δημόσιο έχει αντίστοιχης 
αξίας ενέχυρα για την εγγύηση που κα-
λύπτει στο κεφάλαιο δανεισμού.
Οι τράπεζες, κατά την παρακολούθηση 
της εξυπηρέτησης των δανείων για τα 
οποία έχει χορηγηθεί εγγύηση του Ελλη-
νικού Δημοσίου δεν ακολουθούν την ίδια 
διαδικασία που εφαρμόζουν και για τις 
υπόλοιπες κατηγορίες δανείων. Δηλαδή 
δεν εξετάζουν τη δυνατότητα είσπραξης 
των ληξιπρόθεσμων δόσεων του δανείου 
από τον πρώτο οφειλέτη μέσω της λήψης 
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης αλλά 
επιλέγουν την εύκολη λύση προχωρούν 
κατευθείαν στην κατάπτωση της εγγύη-
σης.
Οι καταπτώσεις εγγυήσεων επιβαρύνουν 
τον προϋπολογισμό από τη στιγμή που ο
φορέας ή το φυσικό πρόσωπο που έχει 
δανειστεί με εγγύηση του Δημοσίου αδυ-
νατεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις 
του.
Συνολικά, το ελληνικό Δημόσιο πλήρωσε 
για καταπτώσεις εγγυήσεων το 2010 το 
ποσό των 974,2 εκατ. ευρώ. Το 2011, οι 
καταπτώσεις ανήλθαν σε 1,44 δισ. ευρώ. 
Το 2012, σε 795,5 εκατ. ευρώ. Το 2013 
σε 868,4 εκατ. ευρώ.

2. Πιλοτική μελέτη για πρόταση δράσε-
ων στην διαχείριση του θέματος των
Κρατικών Εγγυήσεων σε δάνεια Ιδιωτι-
κών Επιχειρήσεων
Το επιμελητήριο προτείνει στο Υπουρ-
γείο σας, την διενέργεια μιας πιλοτικής 
μελέτης στις επιχειρήσεις, με δάνεια που 
έχουν κρατικές εγγυήσεις, στο Νομό 
Δράμας, ώστε να εξαχθούν συμπεράσμα-

Πρόταση ανάθεσης μελέτης για την διαχείριση του Δημοσίου
στο θέμα των Κρατικών Εγγυήσεων σε δάνεια ιδιωτικών

επιχειρήσεων - Πιλοτικό Έργο για το Νομό Δράμας
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τα και να ετοιμασθούν προτάσεις ενερ-
γειών, που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο 
στη λύση του προβλήματος, που εμπλέ-
κει τρεις φορείς της οικονομίας, τις Τρά-
πεζες ,τις Επιχειρήσεις και το Κράτος.
Σκοπός της μελέτης είναι η ετοιμασία 
προτάσεων με ενέργειες ανά κατηγορία
περιπτώσεων, που θα επιφέρουν το 
βέλτιστο αποτέλεσμα στην τριμερή αυτή 
σχέση, καθώς και στο σύνολο της οικο-
νομίας. Για το Κράτος και τις Τράπεζες, 
αυτό θα σήμαινε τις λιγότερες επισφάλει-
ες - ζημιές, ενώ για τις επιχειρήσεις τη 
βιώσιμη λειτουργία.
Οι προτάσεις για να έχουν εφαρμογή θα 
πρέπει να έχουνε και νομική υπόσταση, 
ενώ θα αξιολογηθεί ταυτόχρονα και το 
συνολικό αποτέλεσμα, που θα επιφέρει η 
εφαρμογή τους στο σύνολο των δανείων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, με εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου.
Προτάσεις που θα μπορούσαν να έχουνε 
ως βάση για παράδειγμα την ρύθμιση 
των δανείων λειτουργικά βιώσιμων επι-
χειρήσεων, με άρση της εγγύησης του 
Δημοσίου, προτάσεις που θα μπορούσαν 
να εμπεριέχουν ρευστοποιήσεις μη πα-
ραγωγικών ενεχύρων, με παράλληλη 
διαγραφή μέρους του δανειακού υπολοί-
που της επιχείρησης και εξέταση άλλων 
εναλλακτικών σεναρίων, θα είναι το επί-
κεντρο αυτής της μελέτης.
Ο Νομός της Δράμας έχει περίπου 200 
επιχειρήσεις με δάνεια που τους έχει 
παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου. 
Οι εγγυήσεις αυτές ανέρχονται περίπου 
στα 120.000.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις 
που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις από 
το 2003 μέχρι και το 2010 είναι παραγω-
γικές, στους κλάδους της μεταποίησης, 
ξενοδοχειακές και αγροτο-κτηνοτροφικές
βιομηχανικού τύπου.
Σε αυτές περιλαμβάνονται πολύ μικρές 
(έως 10 εργαζόμενους), μικρές (έως 50
εργαζόμενους) και μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις (έως 250 εργαζόμενους) Η εγγύη-
ση του ΕΔ που έχει παρασχεθεί στις επι-
χειρήσεις, είναι στο 80% του δανείου και 
το υπόλοιπο 20% έχει δοθεί με εμπράγμα-
τες εξασφαλίσεις των ίδιων των επιχει-
ρήσεων, επιπλέον των τρίτων εγγυητών 
σε αρκετές περιπτώσεις.
Σήμερα τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν και κυρίως από το 2010 
και μετά εξαιτίας της οικονομικής κρίσης 
αλλά και της εκτίναξης των επιτοκίων 
δανεισμού. Σήμερα το δανειακό κεφά-
λαιο που χρωστούν οι επιχειρήσεις παρά 
τις μερικές πληρωμές τόκων, έχει εκτι-
ναχθεί αυξητικά κατά περίπτωση από 50 
έως 100% του αρχικού δανεισμού, χωρίς 

μάλιστα την λήψη νέων δανείων.
Τα επιτόκια εκτινάχθηκαν μέχρι και 12% 
ιδιαίτερα από το 2009 και μετά σε πολλές
περιπτώσεις. Το εύρος αυτών των επιτο-
κίων σήμερα κυμαίνεται από το 7,5 έως 
και 12% με αποτέλεσμα τα δάνεια να μην 
μπορούν να είναι βιώσιμα. Η μέχρι τώρα 
άρνηση των Τραπεζών, σε συνδυασμό με 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν δίνει 
λύσεις με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν 
με πτώχευση εκατοντάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που απασχολούν στην περι-
οχή τουλάχιστον 1000 και πλέον θέσεις 
εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω, το αντικείμε-
νο της μελέτης θα αποτελείται από τα 
εξής:
• η επιλογή ενός χαρακτηριστικού δείγ-
ματος επιχειρήσεων του Νομού Δράμας 
με δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δη-
μοσίου, 
• η καταγραφή της υφιστάμενης κατά-
στασης λειτουργίας αυτών, καθώς και 
της τριμερούς σχέσης με Τράπεζες και 
Κράτος
• η διεξαγωγή ρεαλιστικών προβλέψεων 
για τα επόμενα έτη, των ελεύθερων
ταμειακών ροών τους, ώστε να υπάρχει 
εκτίμηση για τις αποπληρωμές τόκων και
χρεολυσίων που δύνανται να πληρώνο-
νται.
• η σύνοψη όλων των συμπερασμάτων 
ανά επιχείρηση, κατηγοριοποίηση των
περιπτώσεων, προτεινόμενη τριμερής 
λύση σε κάθε περίπτωση με το καλύτερο
συνολικά αποτέλεσμα, για την οικονο-
μία.
• η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών 
συνολικά για την αποτελεσματικότητα 
τους καθώς και για την νομική τους υπό-
σταση.
Σημαντικός παράγοντας στην μελέτη 

αυτή που προτείνουμε να προχωρήσε-
τε, είναι το χρονικό πλαίσιο διεξαγωγής 
της, καθώς θα πρέπει να υλοποιηθεί το 
πολύ σε τρεις (3) μήνες και παράλληλα 
να είναι ποιοτικά πολύ καλή, εφόσον τα 
δεδομένα που θα αναλυθούν θα είναι 
πολλά και η αξιοπιστία τους θα πρέπει 
να ελεγχθεί. Σε περίπτωση που υπάρξει 
εκδήλωση ενδιαφέροντος, δύναται να 
αναπτυχθεί περαιτέρω το τεχνικό αντι-
κείμενο του έργου με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές και πλαίσιο.
Η μελέτη θα αποτελέσει ένα πολύ καλό 
εργαλείο για την αντιμετώπιση συνολικά 
του προβλήματος σε όλες τις περιοχές 
της χώρας όπου έχει παρασχεθεί η εγγύ-
ηση του Ελληνικού Δημοσίου σε δάνεια.
Επισημαίνουμε ακόμη ότι το Ελληνικό 
Δημόσιο έχει εγγυηθεί με τεράστιο ποσό 
για τα δάνεια οργανισμών και επιχειρή-
σεων του Δημοσίου.

κύριε Υπουργέ,

πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα κατανοητή 
η αναγκαιότητα επίλυσης του προβλή-
ματος καθώς επίσης και όλες εκείνες οι 
ενέργειες που χρειάζονται για την απο-
τύπωση και την τεκμηριωμένη αντιμετώ-
πιση του. Εξάλλου μια μελέτη αποτελεί 
και στοιχείο που δύσκολα θεσμοί και δα-
νειστές θα μπορούσαν να αρνηθούν.

Με εκτίμηση 
Στέφανος Γεωργιάδης  

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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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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