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ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«Απαράδεκτη 
καθυστέρηση των 

εργασιών του ανισόπεδου 
κόμβου Στρυμόνα»

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δράμας
 στην 22η  Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013»
Το Επιμελητήριο Δράμας 

με ομόφωνη απόφαση 
του διοικητικού του συμβου-
λίου αποφάσισε και φέτος 
τη συμμετοχή του στην Πα-
νελλήνια Εμπορική Έκθεση 
«Ανατολική Μακεδονία Θρά-
κη 2013».
Στο ειδικά διαμορφωμένο πε-
ρίπτερο που μίσθωσε το Επι-
μελητήριο Δράμας φιλοξενή-
θηκαν τα εξαιρετικά προϊόντα 
των Δραμινών επιχειρήσεων 
με μείζονες  κλάδους αυτών 
των τροφίμων και ποτών.
Να σημειωθεί ότι όσες επιχει-
ρήσεις ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του Επιμελητη-
ρίου για να προβάλλουν τα  
προϊόντα τους στην έκθεση 
«Ανατολική Μακεδονία Θρά-
κη 2013» δεν επιβαρύνθηκαν 
ούτε ένα ευρώ καθώς η δα-
πάνη μίσθωσης του περιπτέ-
ρου καλύφθηκε από τον φο-
ρέα μας.              Σελ....9

Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή – διαμαρτυ-
ρία προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Μεταφορών κ.κ. 
Χατζηδάκη και Χρυσοχοΐδη  σχετικά με απαράδεκτη καθυ-
στέρηση των εργασιών του ανισόπεδου κόμβου Στρυμόνα.

Oλόκληρη η επιστολή στη σελ. 5
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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.
Μιλτιάδης Κιάκος - 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
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

ΕμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Μιλτιάδης Κιάκος
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

Στη σύσκεψη υμμετείχαν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας, οι 
Πρόεδροι Επιμελητήριων Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, ΕΒΕ Ροδόπης κ. Νικόλαος Αγγε-
λίδης, Καβάλας κ. Αγγελος Τσατσούλης, Σερρών κ. Χρήστος Μέγκλας, Ημαθίας κ. Νικόλαος 
Ουσουλτζόγλου, Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος, Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, Καρδί-
τσας κ. Βύρων Παππάς. 
Μετά από τοποθετήσεις των Προέδρων και συζήτηση προέκυψαν τα κάτωθι.
-Επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η καθυστέρηση από το Υπουργείο Οικονομικών για την 
επίλυση του προβλήματος με τα δάνεια που έχουν εγγύηση του δημοσίου παρά τις όποιες 
διαβεβαιώσεις. 
Επιβεβαιώθηκε ότι μοναδική λύση για τις εν λειτουργία επιχειρήσεις είναι: 
-Η αναστολή καταβολής της δόσης της 31/12/2013 και τουλάχιστον για δύο χρόνια μετά.
-Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου.
-Η μείωση του επιτοκίου σε επίπεδα euribor +2  διότι σήμερα τα επιτόκια που αγγίζουν το 12% 
είναι δυσβάσταχτα. 
Αποφασίσθηκε ομόφωνα να υπάρξει άμεση συνάντηση  με το Υπουργείο Οικονομικών για την 
τάχιστη επίλυση του ζητήματος, διότι ο χρόνος που απέμεινε είναι ελάχιστος και οδηγούμαστε 
σε τραγικές καταστάσεις  για τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως για τις χιλιάδες θέσεις εργασίας σε 
24 νομούς της χώρας. 

Έγινε επίσης εκτενής αναφορά για την πολιτική των Τραπεζών και τις προθέσεις τους για πώ-
ληση των δανείων σε ξένα funds με discount που αγγίζει και το 75%, την στιγμή που πρώτα 
θα έπρεπε να υπάρξει πρόταση στον δανειολήπτη αντίστοιχη ή μικρότερη ώστε να μπορέσει 
να ανταποκριθεί. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 
Το Επιμελητήριο Δράμας συστρατεύεται 

με τον Δήμο Δράμας,  την ΔΕΥΑ Δράμας 

και όλους τους Φορείς

Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή στις 5 Δεκεμ-
βρίου  2013  προς τον Δήμαρχο Δράμας και τον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα δημοσιεύματα που 
αφορούν την ΔΕΥΑ Δράμας, εντάσσοντας την στις 11 υπό κα-
τάργηση ΔΕΥΑ της χώρας.
Η επιστολή:

Προς 
- τον Δήμαρχο Δράμας

 κύριο  Κυριάκο Χαρακίδη 
- τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

κύριο Γρηγόρη Παπαδόπουλο 

Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες απαράδεκτων δημο-
σιευμάτων που αφορούν την ΔΕΥΑ Δράμας, εντάσσοντας την 
στις 11 υπό κατάργηση ΔΕΥΑ της χώρας. Σε κάθε περίπτωση 
η ΔΕΥΑ Δράμας είναι μια εύρωστη επιχείρηση η οποία υλο-
ποιεί έργα 23 εκ ευρώ ενώ έχει υποβάλλει για χρηματοδότηση 
και άλλα έργα ύψους 15 εκ ευρώ. Απασχολεί ελάχιστο προ-
σωπικό σε σχέση με άλλες ΔΕΥΑ της χώρας και κατ’ επέκταση 
μειωμένο κόστος λειτουργίας. Μέσα στην κρίση και την ύφεση 
τα έργα που υλοποιεί η συγκεκριμένη επιχείρηση  και ο Δήμος 
Δράμας είναι ανάσα για τους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση 
της τοπικής οικονομίας. 

Τονίζουμε ότι οι οριζόντιες χωρίς σχεδιασμό πρακτικές κα-
τάργησης οργανισμών  και απολύσεων μας βρίσκουν αντίθε-
τους. Ιδιαίτερα όταν η πολιτική  αυτή  που θίγει τις ΔΕΥΑ στην 
ουσία υποκρύπτει την ιδιωτικοποίηση  του δημόσιου αγαθού 
που είναι το «ΝΕΡΟ».

Το Επιμελητήριο Δράμας συστρατεύεται με τον Δήμο Δρά-
μας, την ΔΕΥΑ Δράμας και όλους τους άλλους Φορείς, ώστε 
να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς και να διαφυλαχθεί το 

δημόσιο αγαθό.

 Με εκτίμηση, 
Στέφανος Α. Γεωργιάδης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ  
ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2013 
με θέμα «Δάνεια επιχειρήσεων»
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Πραγματοποιήθηκε στο 
Κιλκίς, την Παρασκευή 
και το Σάββατο 22 και 23 
Νοεμβρίου 2013, η Γενική 
συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος. 

Στην πρώτη μέρα των εργα-
σιών της Γενικής Συνέλευ-
σης εγκρίθηκε ο προϋπολο-
γισμός της ΚΕΕΕ για το έτος 
2014 και έγιναν τοποθετή-
σεις προέδρων για τα τρέχο-
ντα ζητήματα.
Χαιρετισμούς απηύθυναν η 
αναπληρωτής Γενική Γραμ-
ματέας του Υπ. Εξωτερικών 
κ. Μαγδαληνή Καρακόλη, ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπ. 
Ανάπτυξης κ. Γ. Στεργίου, 
οι Βουλευτές  Κιλκίς κ. Γ. 
Γεωργαντάς (ΝΔ) και Ειρ. 
Αγαθοπούλου (ΣΥΡΙΖΑ), ο 
εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
και Βουλευτής κ. Γ. Σταθά-
κης. Εισηγητής ήταν ο πρό-
εδρος της ΔΙ.ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 
κ. Βασ. Σεργιαννίδης  που 
παρουσίασε μελέτη και προ-
βλήματα των Επιχειρήσεων 
της ΒΙΠΕ. 

Την Δεύτερη ημέρα της συ-
νεδρίασης παραβρέθηκε η 
Υπουργός Πολιτισμού κ. 
Όλγα Κεφαλογιάννη που 
μετέφερε μήνυμα του πρω-
θυπουργού για την στήριξη 
του θεσμού των Επιμελη-
τηρίων. Επίσης παραβρέθη-
κε ο Υπουργός Μακεδονί-
ας –Θράκης κ. Θεόδωρος 
Καράογλου ο οποίος στον 
χαιρετισμό του αναφέρθη-
κε στην άριστη συνεργασία 
του Υπουργείου με τα Επι-
μελητήρια και τον σημαντι-
κό τους ρόλο και προσφορά 
στην τοπική οικονομία της 
κάθε περιοχής. 
Επίσης συμμετείχε ο ανα-
πληρωτής Υπουργός Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κ. 
Σταύρος Καλαφάτης ανα-
φερόμενος σε ζητήματα που 
άπτονται της αρμοδιότη-
τας του Υπουργείου ΠΕΚΑ 
καθώς και ο υφυπουργός 
Υποδομών κ. Μιχάλης Πα-

Στο Κιλκίς πραγματοποιήθηκε  η Γενική συνέλευση 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

παδόπουλος ο οποίος αντί-
στοιχα μίλησε για θέματα 
του υπουργείου του.

Εισηγητές τη δεύτερη 
μέρα της συνέλευσης 
ήταν: 

Ο πρώην Υπουργός Οικονο-
μικών κ. Γεώργιος Φλωρίδης 
ο οποίος αναφέρθηκε στον 
σημαίνοντα ρόλο των Επι-
μελητηρίων αλλά και στην 
δυσμενή οικονομική κατά-
σταση που βιώνουν οι επι-
χειρήσεις από τις αστοχίες 
της εφαρμοσμένης σημερι-
νής οικονομικής πολιτικής.
Ο Περιφερειάρχης Κεντρι-
κής Μακεδονίας κ. Απόστο-
λος Τζιτζικώστας ο οποίος 
παρουσίασε την μελέτη για 
την μείωση του ειδικού φό-
ρου στα καύσιμα.
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Κιλκίς κ. Παύλος 

Τονικίδης ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην αναβάθμιση του 
θεσμού των Επιμελητηρίων 
ως καθοριστικού παράγοντα 
στην ανάπτυξη της περιφέ-
ρειας.   
Στην συνεδρίαση συμμετεί-
χε και ο Γενικός Γραμματέας 
εμπορίου κ. Στέφανος Κο-
μνηνός ο οποίος ανέφερε 
ότι σε συνεργασία με τον 
ΟΟΣΑ προχωρά η άρση των 
διοικητικών εμποδίων και 
παραγόντων που αυξάνουν 
το κόστος της επιχειρηματι-
κότητας και στόχος είναι η 
κατάργηση της υποχρεωτι-
κής δημοσίευσης των ισολο-
γισμών στο ΦΕΚ. 

Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ. Στέφανος Γε-
ωργιάδης στην τοποθέτηση 
του αναφέρθηκε στα κάτωθι 
ζητήματα που απασχολούν 
τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας  Στέφανος Γεωργιάδης στην τοποθέτησή του
 αναφέρθηκε  στα ζητήματα της  άμεσης διευθέτησης των οφειλών του ΟΑΕΕ, 

την επίλυση του ζητήματος των οφειλών των επιχειρήσεων στις Τράπεζες 
για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου, την έλλειψη ρευστότητας

 στην αγορά και την καθυστέρηση εφαρμογής του προγράμματος ΕΤΕΑΝ

1.  Την άμεση διευθέτηση 
των οφειλών του ΟΑΕΕ 
με νέα ρεαλιστική ρύθμιση 
όπως αυτή προτείνετε  από 
τις επαγγελματικές οργανώ-
σεις και την Κεντρική Ενωση 
Επιμελητηρίων καλώντας το 
Υπουργείο Εργασίας να στα-
ματήσει άμεσα την πολιτική 
διώξεων και κατασχέσεων. 
2.   Την επίλυση του ζητήμα-
τος των οφειλών των επιχει-
ρήσεων στις Τράπεζες για τα 
δάνεια που έχουν την εγγύη-
ση του Ελληνικού δημοσίου 
επισημαίνοντας την μεγάλη 
καθυστέρηση από πλευράς 
Υπουργείου Οικονομικών, 
την στιγμή που η επιθετικό-
τητα των Τραπεζών αυξάνε-
ται καθημερινά. 
3.   Την άμεση αντιμετώπιση 
με ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο αναμόχλευσης των δα-
νείων των επιχειρήσεων που 
είναι στο όριο βιωσιμότητας. 

Ένα μοντέλο που εφαρμό-
σθηκε σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης όπως η Ιρλανδία.
4.  Την έλλειψη ρευστότητας 
στην αγορά και την καθυ-
στέρηση για την εφαρμογή 
του προγράμματος του ΕΤΕ-
ΑΝ. 

Τέλος σε τελετή στο αμφι-
θέατρο του Επιμελητηρίου 
Κιλκίς βραβεύτηκαν τα Επι-
μελητήρια της Κρήτης ανα-
γνωρίζοντας την τεράστια 
συμβολή των Κρητών που 
άφησαν το αίμα τους για την 
απελευθέρωση της Μακεδο-
νίας το 1913. 
Βραβεύτηκε επίσης ο Πρό-
εδρος της ΚΕΕΕ κ. Κων/
νος Μίχαλος για την εκλο-
γή του στην θέση του Αντι-
προέδρου των Ευρωεπιμε-
λητηρίων και την θέση του 
προέδρου των Βαλκανικών 
Επιμελητηρίων.
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι ο Πρό-
εδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης συμμετείχε στην σύσκεψη 

που συγκάλεσε η κυρία Μαγδαληνή Καρακόλη, Αναπληρωτής  Γε-
νικής Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων  & Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Έλληνα Πρέσβη στο 
Κουβέιτ κ. Θεοδώρου Θεόδωρο. 
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης 
όπου στεγάζεται το τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Βόρεια 
Ελλάδα. 

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν
 κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ήταν: 

•	 Ενημέρωση από τον κ. Πρέσβη σχετικά με τις δυνατότητες 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στο Κουβέιτ. 

•	 Δυνατότητες επενδύσεων σε Ελληνικές επιχειρήσεις από 
αντίστοιχες του Κουβέιτ και αντίστροφα.

•	 Επίλυση πιθανών προβλημάτων και υποστήριξη από την Ελ-
ληνική Πρεσβεία 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρουσίασε τα στοιχεία των εξα-
γωγικών επιχειρήσεων της ΠΕ Δράμας, με έμφαση στις επιχειρήσεις 
μαρμάρου, που ήδη δραστηριοποιούνται με εξαγωγές στα κράτη του 
Περσικού κόλπου.
Ο Πρέσβης κ. Θεοδώρου δήλωσε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες 
ελληνικών εξαγωγών στο Κουβέιτ και ζήτησε την συνεργασία με επι-
χειρήσεις και Επιμελητήρια ώστε η πρεσβεία να δώσει στήριξη για την 
επίλυση των πιθανόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, καθώς και 
να βοηθήσει στην εξεύρεση συνεργασιών. 
Όπως δήλωσε το Κουβέιτ είναι μια χώρα που θα ήθελε να συνεργα-
στεί με την Ελλάδα και ότι τα Ελληνικά προϊόντα είναι επιλέξιμα για 
την ποιότητα τους. 
Νωπά Λαχανικά και Φρούτα, Λάδι, Κατεψυγμένα Ψάρια, Μάρμαρα, 
Δομικά Υλικά αλλά και προϊόντα τεχνολογίας είναι μερικά από αυτά 
που μπορούν να βρουν έδαφος στην αγορά του Κουβέιτ.

Η συνεργασία του Επιμελητηρίου Δράμας με το Υπουργείο Εξωτερι-
κών και ειδικότερα με την Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας, είναι διαρκής και ουσια-
στική. 

Συνάντηση πρόεδρου του Επιμελητηρίου δράμας
 με τον Έλληνα πρέσβη στο Κουβέιτ 

Το Επιμελητήριο Δράμας απέ-
στειλε επιστολή προς τον 
Υπουργό Εργασίας Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κύ-
ριο Ιωάννη Βρούτση σχετικά με την 
πληρωμή εκ μέρους των εργοδοτών 
ποσού είκοσι (20) ευρώ ανά εργαζό-
μενο, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 
Παιδικών Κατασκηνώσεων.

Η επιστολή επισυνάπτεται παρακά-
τω:
Δράμα 28 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 10555
Προς
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας
κύριο Ιωάννη Βρούτση
κοινοποίηση: 
- Βουλευτές Δράμας
- ΚΕΕΕ
- Επιμελητήρια χώρας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
σας αποστέλλουμε την παρούσα επι-
στολή μας σχετικά με την πληρωμή 
εκ μέρους των εργοδοτών ποσού εί-
κοσι (20) ευρώ ανά εργαζόμενο, υπέρ 

του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών 
Κατασκηνώσεων. Βάσει των διατάξε-
ων του άρθρου 89 του Ν. 3996/2011, 
συστήθηκε στον Οργανισμό Εργα-
τικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) «Ειδικός Λο-
γαριασμός Παιδικών Κατασκηνώ-
σεων (Ε.Λ.Π.Κ.)» με οικονομική και 
λογιστική αυτοτέλεια, με σκοπό την 
οργάνωση & υλοποίηση κατασκη-
νωτικών προγραμμάτων φιλοξενίας 
παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων 
και ανέργων σε θερινές παιδικές κα-
τασκηνώσεις.
Σήμερα οι εργοδότες καλούνται μέ-
χρι τις 29.11.2013 να προβούν στην 
πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού. 
Είναι απαράδεκτο να αποφασίζετε 
ένα μέτρο που ζητάτε να έχει ανα-
δρομική ισχύ για ακόμη μια φορά και 
μάλιστα να απειλούνται οι εργοδό-
τες ότι αν δεν το καταβάλλουν μέχρι 
29/11/2013, θα επιβαρύνονται με τις 
προσαυξήσεις και τα αναγκαστικά μέ-
τρα είσπραξης.
 Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα 
τόσο στη φορολογία όσο και στη νο-
μοθεσία για τις ασφαλιστικά ταμεία η 

επιθετικότητα στις επιχειρήσεις έχει 
πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες που 
τις οδηγούν σε κλείσιμο.  Παρ’ όλες 
τις προτάσεις των φορέων και των 
επαγγελματικών οργανώσεων που 
αποτελούν λύσεις, εξακολουθείτε να 
επιμένετε στην ακραία εισπρακτική 
και διωκτική πολιτική, την στιγμή 
που τα έσοδα των επιχειρήσεων και η 
ρευστότητα στην αγορά έχει καταρ-
ρεύσει. με την ψήφιση νόμων, κοινο-
ποίηση εγκυκλίων & αποφάσεων, χω-
ρίς προηγουμένως να υπάρχει μελέτη, 
κατανόηση και διαβούλευση των πιο 
σημαντικών ζητημάτων. 
Με το τελευταίο αυτό μέτρο ζητάτε 
την καταβολή εργοδοτικής εισφο-
ράς, για όσους εργαζομένους απα-
σχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μι-
σθοδοτήθηκαν κατά το μήνα Αύγου-
στο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της 
ημερήσιας ή μηνιαίας απασχόλησής 
τους!!
Για ακόμη μια φορά απαιτείτε εκβια-
στικά από τις επιχειρήσεις ένα επιπλέ-
ον χαράτσι, που έρχεται να προστεθεί 

στο σύνολο των φορομπηχτικών 
μέτρων, στο όνομα της μεταρρύθ-
μισης  και του  εξορθολογισμού του 
κράτους. Μόνο που δεν είναι εξορ-
θολογισμός η εφαρμογή εισπρακτι-
κών μέτρων εξόντωσης (κατασχέσεις 
ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, χαράτσια κλπ) εκτός και 
αν αλλάξετε την σημασία των λέξεων 
και των εννοιών στην οικονομία. 

κύριε Υπουργέ,
είναι απαράδεκτο να αποφασίζονται  
τέτοιου είδους μέτρα, χωρίς να υπάρ-
χει πρωτίστως ενημέρωση αλλά και  
αιφνιδιαστικά. 
Ζητούμε την άμεση κατάργηση του 
συγκεκριμένου μέτρου, όπως ζητού-
με και την πλήρη αναθεώρηση της 
πολιτικής κατασχέσεων και διώξεων 
σε 370.000 οφειλέτες του ΟΑΕΕ για 
το οποίο δεν έχετε κάνει ακόμη κάτι, 
ενώ έχουμε παραδώσει στα χέρια σας 
και στα χέρια του Πρωθυπουργού την 
πρόταση-λύση.   

Με εκτίμηση,
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Επιστολή του  Επιμελητηρίου δράμας προς τον Υπουργό Εργασίας 
σχετικά με την πληρωμή εκ μέρους των εργοδοτών ποσού 20 ευρώ ανά 
εργαζόμενο υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού παιδικών Κατασκηνώσεων

‘‘Για ακόμη μια φορά απαιτείτε εκβιαστικά από τις επιχειρήσεις ένα επιπλέον χαράτσι’’
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Το Επιμελητήριο Δράμας απέ-
στειλε επιστολή – διαμαρτυρία 
προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης 
και Μεταφορών κ.κ. Χατζηδάκη 
και Χρυσοχοίδη  σχετικά με απα-
ράδεκτη καθυστέρηση των ερ-
γασιών του ανισόπεδου κόμβου 
Στρυμόνα.

η επιστολή επισυνάπτεται
 παρακάτω:

Δράμα 26 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 10489
Προς:
- Υπουργό Ανάπτυξης & Αντα-

γωνιστικότητας
κύριο Κωστή Χατζηδάκη 

- Υπουργό Μεταφορών, Υποδο-
μών & Δικτύων
κύριο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

κοινοποίηση:

- Γραφείο Πρωθυπουργού
- Υπουργό Μακεδονίας – Θρά-

κης κύριο Θεόδωρο Καράο-
γλου

- Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμ-
βουλο Εγνατίας Α.Ε. κ. Παρα-
σκευά Σαββαίδη

- Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζι-
τζικώστα

- Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ. Αρι-
στείδη Γιαννακίδη

- Βουλευτές ΠΕ Δράμας
 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
 με την παρούσα επιστολή μας, 
θέλουμε να επισημάνουμε την 
απαράδεκτη καθυστέρηση των 
εργασιών του ανισόπεδου κόμβου 
Στρυμόνα, εξαιτίας της αδυναμίας 
του αναδόχου, αλλά και της κα-
θυστερημένης επίλυσης του ζητή-
ματος από τους αρμοδίους παρά 
τις ανακοινώσεις.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και 
επισημαίνουμε τα κάτωθι: 
1.   Την επικινδυνότητα της παρά-
καμψης και τις κακοτεχνίες του 

δρόμου που έχουν οδηγήσει σε 
μεγάλα και μικρά ατυχήματα. 
2.  Την απαράδεκτη σήμανση επί 
της Εγνατίας οδού από Θεσσα-
λονίκη προς Δράμα. ( Η κίτρινη 
επιγραφή σήμανσης για την κα-
τεύθυνση Δράμα-Σέρρες-Νιγρίτα 
για την παράκαμψη λίγο πριν την 
έξοδο της Εγνατίας, είναι κρυμμέ-
νη πίσω από την πράσινη επιγρα-
φή για Καβάλα, με αποτέλεσμα 
πολλοί οδηγοί να περνούν την 
διασταύρωση και να αναγκάζο-
νται να κάνουν πολλά χιλιόμετρα 
μέχρι την επόμενη έξοδο.) 
3.  Την διαχρονική απαξίωση του 
δρόμου Δράμας – Αμφίπολης 
παρ’ ότι έχει κατασκευασθεί η 
Εγνατία Οδός, με αποτέλεσμα 
την απομόνωση της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας. 
4.   Την απαράδεκτη και επικίν-
δυνη επικοινωνιακή πολιτική 
Υπουργείων και πολιτικών πα-
ραγόντων διαχρονικά, που στη-
ρίζονται σε εξαγγελίες και όχι σε 
έργα. 
5. Την ζημία που έχουν υποστεί 
χιλιάδες επιχειρήσεις της περιο-
χής μας, εξαιτίας τόσο της απομό-
νωσης όσο και των φθορών στα 
μέσα μεταφοράς από την ποιότη-
τα του οδικού δικτύου. 

 
κύριοι Υπουργοί,
Το μεγάλο έργο της κατα-

σκευής της Εγνατίας οδού είναι 
αναμφισβήτητα ότι μεγαλύτερο 

έχει να επιδείξει η βόρεια Ελλά-
δα. Ένα έργο που έδωσε πνοή σε 
πολλές περιοχές. Όμως κάποιες 
περιοχές έμειναν εκτός εμβέλειας.   
Έτσι και η ΠΕ Δράμας έχει απο-
μονωθεί εξαιτίας όλων των προα-
ναφερόμενων αστοχιών. 

Όταν  οι αρμόδιοι μέχρι 
τώρα δεν κάνουν μία σωστή σή-
μανση επί της Εγνατίας, πόσο δε 
περισσότερο μπορούν να επιλύ-
σουν το πρόβλημα της γρήγορης 
υλοποίησης ενός έργου; 

 Ένα έργο που αποτελεί 
αναγκαιότητα για μια περιοχή 
την οποία έχουν ούτως ή άλλως 
αποκόψει από την πρόσβαση 
της στην Εγνατία, εξαιτίας της 
ανυπαρξίας  σύγχρονων καθέτων 
οδικών αξόνων και εκτός σχεδια-
σμού για ακόμη μια φορά. (παρό-
λο που η Δράμα έχει μια δεκαετία 
την πύλη εισόδου Εξοχής στην 
Βουλγαρία, δεν προβλέπεται από 
την Εγνατία οδό άξονας που να 
συνδέσει την πύλη με την Δρά-
μα και το λιμάνι Καβάλας μέσω 
Εγνατίας σε αντίθεση με άλλες 
πύλες στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, 
προσφάτως κατασκευασμένες).      

Γνωρίζετε ότι στην πε-
ριοχή μας δραστηριοποιούνται 
βιομηχανίες μαρμάρου που με-
ταφέρουν όγκους και προϊόντα 
τα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 
οινοποιίες που εξάγουν, επιχει-
ρήσεις ξυλείας με βαριά οχήματα 
και χιλιάδες εμπορικές και υπη-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

«Απαράδεκτη καθυστέρηση των εργασιών 
του ανισόπεδου κόμβου Στρυμόνα»

Στην επιστολή ζητείται άμεση ενημέρωση 
για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

του κόμβου Στρυμόνα

ρεσιών επιχειρήσεις και φυσικά 
ένα χιονοδρομικό κέντρο και 
καταλύματα που περιμένουν να 
υποδεχθούν τους πελάτες. Συνο-
λικά 6.500 επιχειρήσεις μέλη μας  
δραστηριοποιούνται στην περιο-
χή μας και χρησιμοποιούν τον συ-
γκεκριμένο κόμβο ως έξοδο στην 
Εγνατία οδό.  

Ενδεικτικά ο ΠΕ Δράμας 
προσφέρει από τις εξαγωγές της, 
111,7 εκ ευρώ στην εθνική οικο-
νομία (2012). (συνημμένο 1)  

Το χειρότερο όμως όλων εί-
ναι ο κίνδυνος που διατρέχουν οι 
πολίτες για την ζωή τους. Θύματα 
μιας απαράδεκτης διαχρονικά πο-
λιτικής  που τους έχει  απαξιώσει.  

κύριοι Υπουργοί,

Επειδή προσφάτως ανακοι-
νώθηκε ότι δόθηκε λύση στην 
επανέναρξη των εργασιών ολο-
κλήρωσης του κόμβου, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά 
επειδή όλα τα προηγούμενα χρό-
νια η εμπειρία μας, μας  έχει δι-
δάξει  να ήμαστε άκρως επιφυλα-
κτικοί στις εξαγγελίες, παρακαλώ 
να μας ενημερώσετε άμεσα για το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
του κόμβου Στρυμόνα, καθώς και 
να γίνει άμεση παρέμβαση στην 
σήμανση στην έξοδο για Δράμα.

Σας προσκαλούμε επίσης να 
ταξιδέψετε οδικώς μαζί μας, από 
Θεσσαλονίκη για Δράμα στον 
κόμβο Στρυμόνα. 

Στην Ελλάδα του 2014 της 
κρίσης, αλλά και της προσπάθει-
ας για την προοπτική ανάπτυξης, 
σας καλούμε να βιώσουμε μαζί 
την τρομακτική εμπειρία μας. 

 Με εκτίμηση, 
Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη του και 

κυρίως τις επιχειρήσεις παρα-
γωγής ενέργειας ότι προέκυ-
ψαν νέα νομικά δεδομένα τα 
οποία αναγκάζουν την αρμόδια 
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
να επανεξετάσει τις καταγγελί-
ες που κατατέθηκαν ενώπιόν 
της σχετικά με αποφάσεις 
κρατών - μελών που τροπο-
ποιούν δυσμενώς, και μάλιστα 
αναδρομικά, εθνικά συστήματα 
στήριξης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. 
Αυτό αφορά όχι μόνο το ζήτημα 
της έκτακτης εισφοράς (25-
37%) αλλά και τις προθέσεις 
του υπουργείου για  "New Deal” 
μεταξύ παραγωγών και κράτους, 
το οποίο προωθεί ο Υφυπουργός 
κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου.  
Τα νέα νομικά δεδομένα προκύ-
πτουν από την πρόσφατη από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου, η οποία εκ των πραγμάτων 
υποχρεώνει την Κομισιόν και τις 
υπηρεσίες της να είναι περισσό-
τερο "προσεκτική" στο να δώσει 
το πράσινο φως για αναδρομικές 
αλλαγές στις συμβάσεις παραγω-
γών ΑΠΕ. Με Δελτίο Τύπου της,  
προ ολίγων ημερών (βλ. http://
europa.eu/rapid/press-release_
IP-13-1021_en.htm#!), η ίδια η 

Νέα νομικά δεδομένα προκύπτουν από την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Για τις αναδρομικές αλλαγές στις συμβάσεις παραγωγών ΑΠΕ

Επιτροπή, επισημαίνει ρητώς ότι 
«οι Κυβερνήσεις θα πρέπει να 
αποφεύγουν αναδρομικές τροπο-
ποιήσεις τους» και «να σέβονται 
τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
των επενδυτών σχετικά με τις 
αποδόσεις που λαμβάνουν για 
επενδύσεις που έχουν πραγμα-
τοποιήσει» αναφερόμενη με τις 
αρχές που θα πρέπει να τηρού-
νται σε κάθε παρέμβαση στα 
υφιστάμενα συστήματα στήριξης 
των ΑΠΕ
Η επανεξέταση των νομικών 
δεδομένων προέκυψε ως συμπέ-
ρασμα συνάντησης και εκτενούς 
συζήτησης που είχαν επί των ως 
άνω θεμάτων την προηγούμενη 

εβδομάδα εκπρόσωποι δικη-
γορικών εταιρειών που εκπρο-
σωπούν ιδιώτες επενδυτές και 
συνδέσμους παραγωγών ΑΠΕ 
από την Ελλάδα, τη Λεττονία και 
την Ισπανία με εκπροσώπους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, 
η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η 
πρόσφατη απόφαση του Δικαστη-
ρίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 
στην υπόθεση IBV (C-195/2012, 
Industrie du bois de Vielsalm & 
Cie (IBV) SA v Région wallonne, 
της 26 Σεπτεμβρίου 2013) επιφέ-
ρει ουσιώδη ανατροπή των δεδο-
μένων καθώς την αναγκάζει να 
αλλάξει την έως τώρα στάση της 

σχετικά με την υποχρέωση των 
κρατών μελών να σέβονται και να 
μην παραβιάζουν τις γενικές αρ-
χές του ευρωπαϊκού δικαίου κατά 
τη θέσπιση και εφαρμογή εθνικών 
συστημάτων ενίσχυσης των ΑΠΕ. 
Ενημερωτικά  η Επιτροπή 
επανεξετάζει αυτή τη στιγμή τις 
καταγγελίες  που έχουν κατατεθεί 
από τους παραγωγούς σύμφωνα 
με τα δεδομένα  που θέτει πλέον 
η εν λόγω πρόσφατη δικαστική 
απόφαση.
Επιπλέον η Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας έχει επισήμως απο-
στείλει ερώτημα στη Νομική Υπη-
ρεσία της Επιτροπής, ζητώντας 
της να αποτυπώσει τις ακριβείς 
νομικές συνέπειες που γεννώνται 
από την έκδοση της απόφασης 
IBV. Η απάντηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της Επιτροπής αναμέ-
νεται έως το τέλος του έτους.
Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τους 
παραγωγούς ενέργειας και τους 
φορείς που αντέδρασαν στην  πο-
λιτική αλλοίωσης των συμβάσεων 
από το Υπουργείο Ενέργειας, 
με την επιβολή αναδρομικών 
έκτακτων εισφορών καθώς και 
την επιχειρούμενη  μείωση των 
συμβασιοποιημένων τιμών.  

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

«Πάρε... Δώσε...»

Η ομάδα του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος «Κοινωνική Οικονομία και 
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Δράμας 
συμμετέχει στα δρώμενα της Ονειρούπο-
λης 2013, εφαρμόζοντας αρχές της Κοινω-
νικής Οικονομίας για την αξιοποίηση των 
υπαρχόντων πόρων και αγαθών σε όφε-
λος του συνόλου των ανθρώπων. 

Μέσα από διαχρονικές αξίες, 
αναπτύσσει τη δράση για παιδιά 
«Πάρε.. Δώσε..» με στόχο την 
ανταλλαγή παιχνιδιών και βιβλί-
ων. Απώτερος σκοπός είναι η 
ψυχαγωγία μέσω της κοινωνικής 
οικονομίας, η αξιοποίηση των 
πόρων, η χρησιμότητα, η χρηστι-
κότητα, η αλληλεγγύη, η επανα-
χρησιμοποίηση και η ανάδειξη 
του ενεργού πολίτη.
Η ιδέα της ανταλλαγής των αγα-
θών έχει πολιτισμικό χαρακτήρα 
και είναι διαχρονική, καταρρίπτο-
ντας νοοτροπίες και προκαταλή-
ψεις για την ανταλλαγή αγαθών 
τύπου «δεν θέλω πράγματα από 
δεύτερο ή τρίτο χέρι». Είναι οικο-
νομία αφού κάθε αγαθό είναι και 

πόρος ενώ χωρίς τη μεσολάβηση 
του χρήματος θα αποκτηθούν νέα 
αγαθά. Είναι αλληλεγγύη γιατί 
δίνει δύναμη στους ανθρώπους. 
Κυρίως είναι αγάπη για όσα 
έχουμε ζήσει μ’ αυτά και ενώ δεν 
θέλουμε ούτε να τα παραγκω-
νίσουμε, ούτε να τα πετάξουμε 
ανταλλάσοντας συνεχίζουμε να 
δίνουμε και να παίρνουμε ζωή 
και χαρά μέσα από αυτά. Σε αυτό 
το πνεύμα γεννήθηκε η ιδέα του 
«Πάρε.. Δώσε..», της ανταλλαγής 
των παιχνιδιών και των βιβλίων 
με πρωταγωνιστές τα παιδιά 
ηλικίας 2 έως 15 ετών. 

Στην ομάδα συμμετέχουν ο Υπεύ-
θυνος Εκπαίδευσης Ανάπτυξης 

και Διασφάλισης Ποιότητας Δημο-
τικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Δράμας Ερμόλαος Ψαριανός, ο 
Εκπαιδευτής Αθανάσιος Ζιού-
της και οι Εκπαιδευόμενοιι Έφη 
Γουδάκη, Αικατερίνη Παπαδάκη, 

Ευγνωσία Παστιάδου, Αλεξάνδρα 
Θεοδώρου, Αθανάσιος Λατσίνο-
γλου, Ελευθερία Κοκκίνη, Μαρία 
Μαυρίδου, Μαρία Παπουτσιδάκη, 
Νικόλαος Θωμαίδης, Χριστίνα 
Ρουσσομουστακάκη. 
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Το Επιμελητήριο Έβρου μαζί τα 
Επιμελητήρια Δράμας, Επαγ-
γελματικό Βιοτεχνικό Ροδόπης, 
Εμποροβιομηχανικό Ροδόπης, 
Ξάνθης, Κορινθίας απέστειλαν 
επιστολή με την οποία καταγγέλ-
λουν την τακτική για την σίτιση 
των αλλοδαπών στα κέντρα φύ-
λαξης λαθρομεταναστών. Η προ-
σπάθεια των Επιμελητήριων για 
την στήριξη των τοπικών επιχει-
ρήσεων δεν μπορεί να υπονομεύ-
εται από την Γενική Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο. Ειδικότερα για 
την σίτιση στις περιοχές ευθύ-
νης μας όπου εγκαταστάθηκαν 
Κέντρα Λαθρομεταναστών με 
επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία,  
υπάρχουν τοπικές επιχειρήσεις 
μαζικής σίτισης (Κέτερινγκ)  με τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές. 
 
Ακολουθεί  η Επιστολή των 
Προέδρων των Επιμελητηρίων  

Καταγγέλλουμε  την τακτική του Υπουργείου 
Δημόσιας  τάξης για την σίτιση των αλλοδαπών 

στα κέντρα φύλαξης λαθρομεταναστών

Αλεξανδρούπολη, 10-12-2013

ΠΡΟΣ
Κον Νικόλαο Δένδια

Υπουργό Δημόσια Τάξης & 
Προστασίας του Πολίτη

Κον Αντώνιο Σαμαρά
Πρωθυπουργό της Ελλάδος

Κον Νικόλαο Παπαγιαννόπου-
λο

Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Κοινοποίηση:

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

 Κύριε Υπουργέ,
 Με τη παρούσα επιστολή 
καταγγέλλουμε την απαράδεκτη 
και προκλητική συμπεριφορά της 
Ελληνικής Αστυνομίας προς όλες 
τις δοκιμαζόμενες από την οικονο-
μική κρίση επιχειρήσεις της περι-
φέρειας, που για άλλη μια φορά 
αποβάλλονται απροκάλυπτα από 
κάθε είδους θεμιτή ανταγωνιστι-
κότητα, συνιστώντας θυσία στο 
βωμό των πελατειακών σχέσεων 
των μεγάλων επιχειρήσεων των 
Αθηνών με την Κυβέρνηση.

Α) Όπως γνωρίζετε, την 
14η Νοεμβρίου 2013 δημοσιεύ-
σατε την υπ’ αριθμόν 13/2013 

προκήρυξη του υπουργείου σας, 
η οποία αφορά τον ανοικτό διαγω-
νισμό για την παροχή σίτισης – δι-
ατροφής των Κέντρων Κράτησης 
Αλλοδαπών Κορίνθου, Αμυγδαλέ-
ζας, Παρανεστίου Δράμας, Φυλα-
κίου Ορεστιάδας, Κομοτηνής και 
Ξάνθης συνολικού προϋπολογι-
σμού 14.585.400,00 Ευρώ. 

Στα Δικαιολογητικά Κατα-
κύρωσης αναφέρεται μεταξύ άλ-
λων ότι οι προσφέροντες πρέπει 
να υποβάλλουν:

Υπό στοιχείο 6 ενότητας 
Γ΄: Δικαιολογητικά που αποδει-
κνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικο-
νομικής και χρηματοοικονομικής 
ικανότητας και επάρκειας των συμ-
μετασχόντων και τα όρια τους:

α)Βεβαίωση τραπέζης για 
την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης, για τη λήψη δανεί-
ου, τουλάχιστον ίση με το 50% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας, με ΦΠΑ (αν ο υποψήφιος 
ανάδοχος συμμετέχει για όλα τα 
υποέργα) ή της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης με ΦΠΑ εκάστου 
υποέργου (ένα ή περισσότερα) 
που ο υποψήφιος ανάδοχος συμ-
μετέχει.

β)Τα Φ.Ε.Κ με τους ισο-
λογισμούς της τελευταίας τριετίας, 
από τους οποίους θα προκύπτει 
ότι το ύψος του συνολικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, 
κατά μέσο όρο για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, που αφορά το 
γενικότερο τομέα δραστηριοτήτων 
του συμμετέχοντος, είναι ίσο ή με-
γαλύτερο με το ύψος της προϋπο-
λογισθείσας δαπάνης (μη συμπε-
ριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης) του υποέργου για το 
οποίο συμμετέχει.

Στο τεύχος τεχνικών προ-
διαγραφών – απαιτήσεων σίτισης/
διατροφής στο κέντρο κράτησης 
αλλοδαπών αναφέρονται ως προ-
απαιτούμενα προσόντα αναδόχου 
τα εξής: 

1.Ο Ανάδοχος που θα πα-
ράσχει την εν λόγω πλήρη σίτιση- 
διατροφή υποχρεούται να διαθέτει 
δική του εγκατάσταση για την πα-
ρασκευή της διατροφής και είναι 
πιστοποιημένος με το ISO 22000 
: 2005- Συστήματα Διαχείρισης της 
Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυ-
ση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία 
Ελέγχου (HAACP) ή ισοδύναμό 

του ……καθώς και για την εφαρ-
μογή συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας σύμφωνα με το πρότυ-
πο ISO 9001: 2008..

2.Ο τόπος εγκατάστασης 
της επιχείρησης παρασκευής της 
διατροφής να δηλώνεται με σαφή-
νεια στην προσφορά του παρέχο-
ντος υπηρεσίες.

3.Η μονάδα παραγωγής 
πρέπει να είναι πιστοποιημένη για 
την παραγωγή και διάθεση προϊό-
ντων HALAL.

4.Οι συμμετέχοντες θα 
πρέπει να προσκομίσουν με την 
προσφορά τους υπεύθυνη δήλω-
ση ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας 
και έχουν αναπτύξει και εφαρμό-
ζουν σύστημα HAACP, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. Την 
ίδια υπεύθυνη δήλωση πρέπει 
να προσκομίσουν για τις επιχει-
ρήσεις που θα αναλάβουν την 
παρασκευή των γευμάτων στην 
περίπτωση που δεν παρασκευ-
άζουν τα γεύματα οι ίδιοι. 

5.Να διαθέτει αποδεικτικά 
στοιχεία, από τα οποία να προκύ-
πτει ότι έχει αναλάβει την τελευταία 
τριετία υπηρεσίες μαζικής εστία-
σης, ήτοι συστηματική επί καθημε-
ρινής βάσεως παροχή υπηρεσιών 
σίτισης 500 (πεντακοσίων) γευμά-
των για διάστημα όχι μικρότερο 
των 9 (εννέα) μηνών ετησίως. Να 
καταθέσει κατάλογο, στον οποίο 
να αναφέρονται οι κυριότερες συμ-
βάσεις παροχής υπηρεσιών σίτι-
σης των τριών τελευταίων ετών…

Περαιτέρω στην υποχρε-
ώσεις αναδόχου αναφέρεται ότι:

1.Τα φαγητά θα έρχονται 
σε χώρο που θα ορίζει ο Διοικητής 
του Προαναχωρησιακού Κέντρου 
Κράτησης Αλλοδαπών, ζεστά 
(άνω των 65ο C) σε ισοθερμικά 
κουτιά μεταφοράς….

2.Το φαγητό που θα δι-
ανέμεται θα πρέπει να παρα-
σκευάζεται την ίδια ημέρα.
 Επομένως καθίσταται 
σαφές ότι, αφενός, η προκήρυξη 
επιβάλλει μεγέθη τζίρων και δυ-
ναμικής απαγορευτικά για τις επι-
χειρήσεις της περιφέρειας, αφετέ-
ρου, φωτογραφίζει συγκεκριμένες 
επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει 
την τελευταία τριετία υπηρεσίες 
σίτισης 500 γευμάτων για διάστη-
μα εννέα μηνών ετησίως. Ακόμη 
δε και στην περίπτωση που ήθελε 

υποτεθεί ότι οι ως άνω όροι τίθε-
νται για την μέγιστη εξασφάλιση 
του διαγωνισμού, η διατύπωση 
των προϋποθέσεων θα έπρεπε 
να είναι τελείως διαφορετική. Χα-
ρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις έχουν 
αναλάβει κατά διαστήματα υπη-
ρεσίες σίτισης για περισσότερα 
από 500 γεύματα, ωστόσο, είναι 
ελάχιστες ή μία εκείνες που εξυ-
πηρετούν συμβάσεις εννέα μηνών 
ετησίως. 
 Ομοίως, είναι ελάχιστες ή 
μία οι εταιρείες που διαθέτουν ισο-
λογισμούς της τελευταίας τριετίας 
από τους οποίους προκύπτει ετή-
σιος κύκλος εργασιών ίσος ή με-
γαλύτερος με το ύψος της προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης. Εύλογα 
θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί στη 
συγκεκριμένη προκήρυξη ζητείται 
τόσο μεγάλος κύκλος εργασιών, 
όταν στην πλειονότητα των διαγω-
νισμών απαιτείται το μέγιστο 30% 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
Άραγε ποία είναι η επιδιωκόμενη 
διασφάλιση της προϋπόθεσης 
αυτής, την οποία πληρούν μόνο 
συγκεκριμένες εταιρείες των Αθη-
νών;
 Περαιτέρω, τίθενται αυ-
στηρότερες προδιαγραφές της 
προσφέρουσας εταιρείας, ακό-
μη και πιστοποιητικό HALAL, όχι 
μόνο ως προς τα προϊόντα αλλά 
και ως προς τη μονάδα παραγω-
γής. Ως γνωστόν, η χορήγηση του 
εν λόγω πιστοποιητικού γίνεται 
κάτω από αυστηρότατες προϋ-
ποθέσεις, μη χρήσης χοιρινού 
κρέατος, οινοπνεύματος κλπ, με 
αποτέλεσμα καμία επιχείρηση να 
μην διαθέτει. Από την άλλη με-
ριά, καταργώντας το πνεύμα της 
προκήρυξης, δίδεται το δικαίωμα 
μόνο με μια υπεύθυνη δήλωση 
στην ανάδοχο εταιρεία να αναθέ-
σει τη παρασκευή των γευμάτων 
σε άλλη επιχείρηση, η οποία θα 
διαθέτει μόνο σύστημα HAACP! 
Αποδεικνύεται δηλαδή από την 
ίδια την προκήρυξη του έργου ότι 
για την εκτέλεσή του απαιτείται ου-
σιαστικά μόνο σύστημα HAACP, 
αλλά τα προσόντα της αναδόχου 

Η συνέχεια 
στην επόμενη σελίδα

 Οι όροι της προκήρυξης αποκλείουν όλες τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της επαρχίας



8

είναι όλα τα προηγούμενα δυσεύ-
ρετα, προφανώς μόνο για τους 
λόγους αποκλεισμούς των επιχει-
ρήσεων της επαρχίας. Και ως καθ’ 
ύλην αρμόδιοι φορείς τα Επιμελη-
τήρια σας δηλώνουμε υπεύθυνα 
ότι δεν υπάρχει ούτε μια επιχείρη-
ση τέτοιου βεληνεκούς στα όρια 
της δικαιοδοσίας μας.

Επιπρόσθετα, παρότι 
απαιτείται μεταφορά των γευμά-
των αυθημερόν και σε συγκεκρι-
μένες θερμοκρασίες, σε κανένα 
σημείο της προκήρυξης δεν ανα-
φέρεται ότι η ανάδοχος εταιρεία θα 
πρέπει να τηρεί τις εγκαταστάσεις 
της πλησίον του τόπου εκτέλεσης 
του έργου. 

Ομοίως, ακόμη και στη 
περίπτωση του υποέργου σίτισης 
στο κέντρο φύλαξης λαθρομετα-
ναστών Φυλακίου Ορεστιάδας, 
όπου ο εκτιμώμενος ημερήσιος 
αριθμός γευμάτων ανέρχεται σε 
374, απαιτείται και πάλι η ανάδο-
χος να έχει αναλάβει την τελευταία 
τριετία υπηρεσίες σίτισης 500 γευ-
μάτων για διάστημα εννέα μηνών 
ετησίως. Ήτοι, περισσότερες από 
αυτές που θα κληθεί να εξυπη-
ρετήσει στο συγκεκριμένο έργο, 
αποδεικνύοντας ότι τα απαιτούμε-
να προσόντα δεν έχουν καμία λο-
γική εξήγηση αλλά εξυπηρετούν 
συγκεκριμένο σκοπό. 

 Β) Επίσης την 14η 
Νοεμβρίου 2013 δημοσιεύσατε 
την υπ’ αριθμόν 11/2013 προκή-
ρυξη του υπουργείου σας, η οποία 
αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό 
για την παροχή υπηρεσιών φύλα-
ξης εγκαταστάσεις των προανα-
χωρησιακών Κέντρων Κράτησης 
Αλλοδαπών Κορίνθου, Παρανε-
στίου Δράμας, Φυλακίου Ορεστι-
άδας συνολικού προϋπολογισμού 
14.129.150,00 Ευρώ. 

Στη σελίδα 10 και στο υπ’ 
αριθμόν 3 άρθρο υπό σημείο 3 
αναφέρεται ότι: Εγγύηση συμμετο-
χής στον διαγωνισμό: Η εγγύηση 
αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέ-
χοντος για ποσό που αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% επί της συνολι-
κής προϋπολογισθείσα αξίας με 
ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου 
του δικαιώματος προαίρεσης (αν 
συμμετέχει για όλα τα υποέργα) ή 
της προϋπολογισθείσας δαπάνης 
με ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομέ-
νου του δικαιώματος προαίρεσης 
εκάστου υποέργου (ένα ή περισ-
σότερα) που αυτός συμμετέχει. Ει-
δικότερα, σύμφωνα το πίνακα που 
ακολουθεί το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής ανέρχεται 
στο σύνολο του προϋπολογισμού 
εκάστου υποέργου και όχι στο 
προαναφερθέν ποσοστό του 5%.

Περαιτέρω, στο Παράρτη-
μα Ε΄ Δικαιολογητικά συμμετοχής 
και Κατακύρωσης στη σελίδα 21 

και υπό σημείο 6 αναφέρεται ότι 
..υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
θα αναφέρουν ότι πληρούν τις 
αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις 
οικονομικής και χρηματοπιστωτι-
κής ικανότητας και επάρκειας και 
τα όρια τους, όπως αυτά ορίζονται 
στο κεφ. Δ παρ.6 σελ 25 οι οποίες 
είναι:

Α΄ Βεβαίωση τραπέζης 
για την πιστοληπτική ικανότητα της 
επιχείρησης, για τη λήψη δανείου 
τουλάχιστον ίση με το 50% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας 
αξίας, με ΦΠΑ (αν ο υποψήφιος 
ανάδοχος συμμετέχει για όλα τα 
υποέργα) ή της προϋπολογισθεί-
σας δαπάνης με ΦΠΑ εκάστου 
υποέργου (ένα ή περισσότερα) 
που ο υποψήφιος ανάδοχος συμ-
μετέχει.

Β΄. Ισολογισμούς τελευ-
ταίας τριετίας από τους οποίους 
να προκύπτει ότι ο ετήσιος μέ-

σος όρος του κύκλου εργασιών 
είναι μεγαλύτερος ή ίσος με το 
διπλάσιο της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης μη συμπεριλαμβανομέ-
νου το δικαιώματος προαιρέσεως 
του εκάστου υποέργου, δηλαδή 
5.273.520 Ευρώ για τη Κόρινθο, 
4.414.040 Ευρώ για το Παρανέστι 
και 4.844.280 Ευρώ για το Φυλά-
κιο Ορεστιάδας.

Επίσης στις υποχρεώσεις 
αναδόχου σελ. 334 και περίπτω-
ση 6 αναφέρεται ότι: Να διαθέτουν 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγ-
γελματικής και Αστικής Ευθύνης 
για κάθε απώλεια ή ζημία που 
προέρχεται από ολιγωρία ή πλημ-
μελή εκτέλεση εργασιών, για ποσό 
τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ ανά 
περιστατικό και 5.000.000 Ευρώ 
για το σύνολο.

Ομοίως στις υποχρεώ-
σεις αναδόχου και στη παράγρα-
φο 9 αναφέρεται ως προϋπόθεση 
η ανάδοχος να έχει απασχολήσει 
μέσα στο τελευταίο εξάμηνο από 
την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, τουλάχιστον τον 
τριπλάσιο αριθμό μόνιμου προ-
σωπικού με άδεια εργασίας του Ν. 
2518/97 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, από αυτό που απαιτεί-
ται για την υλοποίηση του υποέρ-

γου. Δηλαδή για την Κόρινθο 258 
άτομα, για το Παρανέστι 216 άτο-
μα και για το Φυλάκιο 237 άτομα.

Τέλος στις υποχρεώσεις 
αναδόχου αναφέρεται ρητά στο 
άρθρο 12 ότι μετά την υπογραφή 
της σύμβασης το προσωπικό που 
θα εκτελέσει το έργο πρέπει να 
παρακολουθήσει Ειδικό σχολείο 
στη Κόρινθο και μάλιστα όχι μόνο 
το απαιτούμενο προσωπικό αλλά 
και 15% επιπλέον αριθμός προκει-
μένου να καλυφθούν οι περιπτώ-
σεις αποτυχίας κατά τη διαδικασία 
της αξιολόγησης.

Και στη προκήρυξη αυτή 
καθίσταται σαφές, ότι οι όροι αυ-
τής επιβάλλουν μεγέθη τζίρων και 
δυναμικής απαγορευτικά για όλες 
τις υφιστάμενες επιχειρήσεις της 
επαρχίας. Προφανής δε είναι και 
ο σκοπός του αποκλεισμού των 
περισσοτέρων εταιρειών φύλαξης 
της χώρας, με μόνο το γεγονός ότι 

ελάχιστες ή μια είναι οι εταιρείες 
που διαθέτουν στην Ελλάδα της 
οικονομικής κρίσης, προσωπικό 
με άδειες εργασίες του Ν. 2518/97 
τόσων ατόμων και μάλιστα για το 
τελευταίο εξάμηνο!

Από όλους τους όρους 
της προκήρυξης και ιδιαίτερα από 
τα προαναφερθέντα σημεία προ-
κύπτει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι 
ζητούμενο δεν είναι η διασφάλιση 
της τήρησης των όρων του δια-
γωνισμού ή η προσήκουσα εκτέ-
λεση του έργου αλλά τεχνηέντως 
ο αποκλεισμός της συντριπτικής 
πλειονότητας των εταιρειών μέσα 
από τη προκήρυξη. Άλλως πρέ-
πει να θεωρηθεί ως δεδομένο ότι 
το Υπουργείο σας δεν έχει καμία 
γνώση για τις ελληνικές εταιρείες 
φύλαξης και της δυναμικής αυτών, 
ούτε βεβαίως για βασικά οικονομι-
κά δεδομένα, όπως ότι οι ασφα-
λιστικές εταιρείες αποφεύγουν 
ούτως ή άλλως να συνάπτουν 
ασφαλιστικές συμβάσεις με εται-
ρείες φύλαξης, πολλώ δε μάλλον 
για ποσά εκατομμυρίων ευρώ. 
Φυσικά, για μια εταιρεία που μπο-
ρεί να διαθέσει τεράστια ποσά για 
μια τέτοια δαπάνη ή για την εκ-
παίδευση όλου του προσωπικού 
στην Κόρινθο να είναι εφικτό, στη 

περίπτωση όμως αυτή δεν τίθεται 
ζήτημα διαγωνισμού αλλά δια της 
πλαγίας οδού απευθείας ανάθε-
ση.

Με τις ως άνω παρατηρή-
σεις και τη σημείωση ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που η σίτιση και η 
φύλαξη των κέντρων φύλαξης αλ-
λοδαπών δίδεται με τρόπους που 
οξύνουν το κοινό αίσθημα δικαίου 
και προκαλούν αντιδράσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας, εκ-
φράζουμε οργή και αγανάκτηση 
για την προσπάθεια παράβασης 
της νομιμότητας και της διαφάνει-
ας, που κατ’ επίφαση επικαλείστε 
καθημερινά στα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης της χώρας.

Σε ένδειξη στοιχειώδους 
τήρησης της νομιμότητας, της 
διαφάνειας και του υγιούς αντα-
γωνισμού, σας καλούμε να προ-
βείτε άμεσα στην διόρθωση των 
εν λόγω προκηρύξεων, ώστε να 
υφίσταται πραγματικό δικαίωμα 
συμμετοχής και επιλογής όλων 
των επιχειρήσεων της χώρας.

Οφείλετε, όπως πρώτοι 
και καθημερινά διακηρύσσετε να 
τηρήσετε το νόμο και να επιδείξε-
τε ηθική σε συναλλαγές του Κρά-
τους ύψους 30.000.000,00 Ευρώ 
αποδεικνύοντας ότι οι κακές πρα-
κτικές, οι πελατειακές σχέσεις των 
υπουργείων και η διαπλοκή ανή-
κουν στο παρελθόν, ότι μάχεστε 
και εσείς το ίδιο με τις χιλιάδες 
δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις, την 
ύπαρξη των οποίων οφείλεται να 
διασφαλίσετε με κάθε τρόπο.

 
1.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-
ΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ 
2.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΓΓΕΛΙ-
ΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
3.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 
4.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
5.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
6.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
1. Αρχηγοί κομμάτων. 
2. Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων Ελλάδας 
3. Επιμελητήρια χώρας. 
4. Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστρο-
φής
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Το Επιμελητήριο Δράμας με 
ομόφωνη απόφαση του δι-

οικητικού του συμβουλίου απο-
φάσισε και φέτος τη συμμετοχή 
του στην Πανελλήνια Εμπορική 
Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία 
Θράκη 2013».
Στο ειδικά διαμορφωμένο περί-
πτερο που μίσθωσε το Επιμε-
λητήριο Δράμας φιλοξενήθηκαν 
τα εξαιρετικά προϊόντα των Δρα-
μινών επιχειρήσεων με μείζονες  
κλάδους αυτών των τροφίμων 
και ποτών.
Να σημειωθεί ότι όσες επιχει-
ρήσεις ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του Επιμελητηρίου 
για να προβάλλουν τα  προϊόντα 
τους στην έκθεση «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2013» δεν 
επιβαρύνθηκαν ούτε ένα ευρώ 
καθώς η δαπάνη μίσθωσης του 
περιπτέρου καλύφθηκε από τον 
φορέα μας.
Η φετινή, 22η Πανελλήνια 
Εμπορική Έκθεση «Ανατολική 
Μακεδονία Θράκη 2013» πραγ-
ματοποιήθηκε το διάστημα από 
Πέμπτη 14 έως Κυριακή 17 
Νοεμβρίου 2013 στο Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο ΑΜ-Θ στην 
Κομοτηνή με τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων από 100 εκθετών 
από την Ελλάδα και τη Βουλγα-
ρία.
Τα εγκαίνια της έκθεσης τέλεσε ο 
υπουργός Μακεδονίας-Θράκης 
Θόδωρος Καράογλου ο οποίος 
μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής: 
«Η 22η πανελλήνια εμπορική 
έκθεση «Ανατολική Μακεδο-
νία-Θράκη 2013» δείχνει το 
δρόμο της νέας εποχής, που 
στηρίζεται στην καινοτομία 
και στην εξωστρέφεια, επιση-
μαίνοντας ότι το υπουργείο 
γνωρίζει τα προβλήματα και 
δίνει μάχη για την αναβάθμι-
ση της περιοχής με στόχο η 
Θράκη να εξελιχθεί σε θερμο-
κοιτίδα ανάπτυξης» τόνισε κα-
ταλήγοντας ο υπουργός.
Στην φετινή πανελλήνια εμπο-
ρική έκθεση, που έχει ως συν-
διοργανωτές την ΔΕΘ-Helexpo 
και την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης και θα λει-
τουργεί έως τις 17 Νοεμβρίου 
στις εγκαταστάσεις του ΔΕΚΑ-
ΜΑΘ στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, 
συμμετέχουν εκατό εκθέτες από 
την Ελλάδα και την Βουλγαρία, 
ενώ ιδιαίτερα σημαντική χαρα-
κτηρίζεται φέτος η συμμετοχή 
των επιμελητήριων.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δράμας
 στην 22η  Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση 

«Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2013»
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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 & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  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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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  ΑΠ ΛΑ  

  Π ανε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

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

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

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 


