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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014

Κάθε νέα χρονιά γεννά προσδοκίες για λύσεις στα 
προβλήματα και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 
Υποδεχόμαστε το νέο έτος 2014  υπό συνθήκες 
ασφυξίας και τραγικών κοινωνικών προβλημάτων. 

Οι χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις που κλεί-
σανε τα τελευταία χρόνια 
είναι ο τραγικός απολογι-
σμός της εφαρμοσμένης 
αδιέξοδης πολιτικής των 

μνημονίων της υπανάπτυξης και της ανεργίας. 
Οφείλουμε όμως όλοι μας να αντισταθούμε δυναμι-
κά αλλά και δημιουργικά σε αυτή την κατάσταση, 
διότι οι αντοχές των επιχειρήσεων μελών μας έχουν 
εξαντληθεί. 
Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθεια  μας για: 
την ρευστότητα, την εφικτή  ρύθμιση οφειλών στον 
ΟΑΕΕ, την παύση διώξεων και κατασχέσεων των 
οφειλετών με νομοθετικό χαρακτηρισμό της «εντός 
κρίσης επιχείρησης», την κατάργηση της υπερφο-
ρολόγησης με ένα δίκαιο, απλό και αναπτυξιακό 
φορολογικό σύστημα, την πρόσβαση στην υγεία 
για όλους τους επαγγελματίες και τις οικογένειες 
τους, ένα ευνοϊκό καθεστώς ρυθμίσεων δανείων 
στις Τράπεζες οι οποίες στηρίχθηκαν από τα χρή-
ματα των Ελλήνων πολιτών προσαρμοσμένο στην 
πραγματικότητα της αγοράς των πολλών και όχι 
των ολίγων.
Προχωρούμε μπροστά με στόχο την προώθηση της 
καινοτομίας και δίνουμε υποστήριξη, με συγκεκρι-
μένες δράσεις, στους νέους επιστήμονες για θέσεις 
εργασίας και δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων. 
Προωθούμε την εξωστρέφεια και τα τοπικά παραγό-
μενα προϊόντα από τις επιχειρήσεις μέλη μας.
Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
που έρχονται το 2014 αξιοποιώντας όλα τα εργα-
λεία με ορίζοντα το 2020, με στόχο την αναβάθμιση 
του ρόλου μας και την ανάπτυξη  των επιχειρήσεων 
μας.   
Θα συνεχίσουμε απερίσπαστοι το έργο μας, χωρίς 
να εγκλωβιζόμαστε στις στρεβλώσεις και τις λογι-
κές του παρελθόντος, που εξακολουθούν δυστυχώς 
ακόμη και σήμερα να καλλιεργούν αυτοί που οδή-
γησαν την χώρα στην μεγαλύτερη  ηθική, κοινωνική 
και οικονομική κρίση. 
Εύχομαι στον καθένα προσωπικά και στις οικογέ-
νειες σας  Υγεία, Ευτυχία, Δύναμη και Ευημερία.   
Με Αισιοδοξία και Πίστη θα καταφέρουμε το 2014 
να είναι διαφορετικό και καλύτερο.       

Στέφανος Α. Γεωργιάδης  
Πρόεδρος  Επιμελητήριου Δράμας
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ιδιοκτησία 

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

Εκδότης

Συντακτική 
Επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
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

Συνάντηση 
για την Αναθεώρηση
 του Περιφερειακού 

Χωροταξικού Σχεδιασμού

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την B΄φάση Αξιολόγησης, Ανα-
θεώρησης και Εξειδίκευσης του Περιφερειακού πλαισίου Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση 
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ στο Επιμελητήριο 
Ξάνθης  με την συμμετοχή Υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρει-
ας ΑΜ-Θ, των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, των εκπροσώ-
πων του Υπουργείου Ανάπτυξης, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης καθώς και πολλών άλλων φορέων που εκλήθησαν.

Τα θέματα που τίθενται για διαβούλευση αφορούν:
Α. Πρωτογενής τομέας
Β. Δευτερογενής τομέας: 
Γ. Τριτογενής τομέας: 
Δ. Περιβάλλον 
Ε. Ενέργεια 
ΣΤ. Υποδομές μεταφορών 
Ζ. Κοινωνικές – Αστικές – Διοικητικές Υποδομές 
Μετά από παρεμβάσεις αποφασίσθηκε να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη 
διαβούλευση με την προσθήκη του τομέα Υγείας και του τομέα Παιδεί-
ας. 

Οι προτάσεις του Επιμελητήριου Δράμας 

Από το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γε-
ωργιάδης ο οποίος στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε σε μερικά από 
τα ζητήματα που θα πρέπει να προβλέπονται στον νέο Περιφερειακό 
Χωροταξικό Σχεδιασμό ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα το Επιμε-
λητήριο θα καταθέσει την πρόταση του για την Β’ φάση της διαβούλευ-
σης όπως έπραξε και στην Α’ φάση.
Τα θέματα που έβαλε ο Πρόεδρος είναι: 
Η πρόβλεψη για ολοκλήρωση των οδικών υποδομών (κόμβος Στρυ-
μώνα, οδικός άξονας Δράμας –Αμφίπολης, οδικός Άξονας Δράμας –
Καβάλας (Διόδου Εξοχής –Λιμάνι Καβάλας). 
Χρήσεις γης. 
Λατομεία και λατομικές περιοχές
Βιομηχανικές Περιοχές και Βιοτεχνικά Πάρκα
Σιδηρόδρομος

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΣΑ

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει ως εταίρος στην Αστική Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) Στοχευμένης  Στήριξης της Απασχόλησης 
στο Νομό Δράμας με διακριτικό τίτλο «Συν-εργασία για τη Δράμα» που 
είναι μια πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός εγκεκριμένου σχεδίου 
για το Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης 
(ΤΟΠΣΑ) στο Δήμο Δράμας. Το σχέδιο θα αποτελέσει συμπληρωματική 
δραστηριότητα στήριξης της απασχόλησης και της προσαρμοστικότη-
τας του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής σε σχέση με τις ενισχύσεις 
για τον εκσυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του τοπικού παραγωγικού 
συστήματος με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Το πρόγραμ-
μα ΤΟΠΣΑ συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πργράμματος «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» 

Στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί το Επιμελητήριο Δράμας συ-
μπεριλαμβάνεται η δημιουργία ενός δικτύου «μεντόρων» για την 
ενίσχυση της «μικρο-επιχειρηματικότητας». Η δράση αφορά στην 
επιλογή και  παροχή υποστήριξης από 10 μέντορες προς τους υπο-
ψήφιους επιχειρηματίες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα σχέδια 
των τελευταίων για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ως διέξοδο στις 
ανησυχίες τους για επαγγελματική αποκατάσταση. Κάθε μέντορας θα 
αναλάβει για ένα χρονικό διάστημα να υποστηρίξει έναν υποψήφιο επι-
χειρηματία με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας του. Κατά τη διάρκεια 
των συναντήσεων στην έδρα του μέντορα ή στην έδρα της νεοσύστατης 
επιχείρησης συζητιούνται προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ωφελούμε-
νος με στόχο την έγκαιρη επίλυσή τους, ενώ ο μέντορας υποδεικνύει 
τρόπους ανάπτυξης και βέλτιστης λειτουργίας της επιχείρησης.

Η παρουσία σας στη δράση κρίνεται απαραίτητη για να μπορέσουμε κι 
εμείς σαν μέλη της κοινωνίας της Δράμας να υποστηρίξουμε τις προ-
σπάθειες που γίνονται μέσα από τα προγράμματα της «κοινωνικής 
οικονομίας» για την ενίσχυση της αγοράς εργασίας σε μια περιοχή που 
η κοινωνική μάστιγα της ανεργείας έχει φτάσει σε αφάνταστα υψηλά 
επίπεδα. 

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση καλού-
νται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους  επικοινωνώντας με το 
Επιμελητήριο Δράμας.
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Το Επιμελητήριο Δράμας ανα-
κοινώνει την υλοποίηση του 

προγράμματος επιχειρησιακής 
επιτάχυνσης STAGE ONE, στα 
πλαίσια προώθησης της καινοτο-
μίας & της επιχειρηματικότητας. 
Ο STAGE ONE startup accelerator 
(http://stageone.innovationfarm.
eu/), έχει σκοπό να επιταχύνει 
τις διαδικασίες μιας νέας επιχει-
ρηματικής ιδέας ώστε  να φτάσει 
σε ένα ικανό επίπεδο ωριμότητας 
και διεκδίκησης χρηματοδότησης 
από αγγέλους επενδυτές (angel 
investors) ή επιχειρηματικά κεφά-
λαια (venture capitals), να παρά-
γει το πρωτότυπο προϊόν της, και 
να το φέρει κατόπιν στην αγορά. 
Ο STAGE ONE, δημιούργημα της 
ομάδας καινοτομίας Innovation 
Farm, έλαβε χώρα για πρώτη 
φορά στην Θεσσαλονίκη σε χώ-
ρους το Εμπορικού και Βιομηχανι-
κού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
και σε συνεργασία με την ΜΟΚΕ 
του Αριστοτέλειου Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού ιδρύματος Θεσσα-
λονίκης που συνεχίζει να στηρίζει 
το πρόγραμμα. Σύμφωνα με τους 
οργανωτές, ο Stage One παράγει 
ή προάγει επιχειρήσεις μέσα από 

μια εντατική και πρακτική διαδικα-
σία που περιλαμβάνει:
Συνεντεύξεις –Ακροάσεις 
(Auditions) για την επιλογή των 
καταλληλότερων ομάδων
Προ-επιτάχυνση 5 εβδομάδων με 
έμφαση, την έρευνα αναγκών, την 
εξέταση της καινοτομίας του σκε-
πτικού, το οικονομικό μοντέλο του,  
τις σχετικές τεχνολογικές τάσεις, 
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
το βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέ-
λο κατά την εισαγωγή στην αγορά
Επιτάχυνση 5 εβδομάδων με εστί-
αση στην ολοκλήρωση του επι-
χειρηματικού σκεπτικού και της 
επιχειρηματικής ομάδας, τον σχε-
διασμό ή την παραγωγή πρωτότυ-
που προϊόντος αν είναι εφικτό, την 
τεχνική του pitching δηλαδή της 
σύντομης στοχευόμενης παρουσί-
ασης σε κοινό επενδυτών, και τις 
διαπραγματεύσεις με επενδυτές
Την ευθυγράμμιση της επιχειρη-
ματικής ομάδας με τον στόχο της 
και την παρουσίαση σε επενδυτικό 
και επιχειρηματικό κοινό κατά την 
διάρκεια της τελικής παρουσίασης
Η ομάδα του Innovation Farm ( 
http://innovationfarm.eu/ ) έχει 
σημαντική επιχειρησιακή εμπει-

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνει πρόσκληση 
ενδιαφέροντος από το Επιμελητήριο, για ομάδες 

ή άτομα που θα ήθελαν να συμμετέχουν 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εφόσον έχουν 

μια καινοτόμα ιδέα που έχουν αναπτύξει 
ή θα ήθελαν να αναπτύξουν επιχειρηματικά

    STAGE ONE:
 Ένα πρόγραμμα με στόχο την 
επιτάχυνση των διαδικασιών

 μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας

ρία τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, συμμετέχει ενεργά 
στην ανάδειξη νεοφυούς επιχειρη-
ματικότητας τόσο σε συνδυασμό 
με εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και 
σε διεθνή event επιχειρηματικό-
τητας όπως το  Balkan Venture 
forum ή το StartUp Weekend του 
Kaufman Foundation.
Το πρόγραμμα Stage One στηρί-
ζει ως partner η PJ Tech Catalyst 
Fund  (www.pjtechcatalyst.com/) 
που επενδύει σε νεοφυείς επιχει-

ρήσεις που βρίσκονται σε πρώ-
ιμα στάδια του κύκλου τους στον 
χώρο του ICT σε συνδυασμό 
δυνατότητας διεκδίκησης θέσης 
στον incubator του ομίλου Quest 
iqbility, στρατηγικό συνεργάτη του 
PJ Tech Catalyst. Επίσης σημα-
ντικά οφέλη σε λογισμικό και πα-
γκόσμια δικτύωση προσφέρονται 
στις συμμετέχουσες ομάδες μέσω 
του Microsoft BizSpark (http://
www.microsoft.com/bizspark/)

Στο Επαγγελματικό και Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο της 

Ροδόπης συσκέφθηκαν στις 23 
Δεκεμβρίου 2013, οι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων της Περιφέ-
ρειας, προκειμένου να αναπτύ-
ξουν πλαίσιο δράσης αναφορικά 
με την προστασία των τοπικών 
εταιρειών που τηρούν τους προ-
βλεπόμενους κανόνες υγιεινής, 
αλλά πλήττονται με αφορμή το 
πρόσφατο διατροφικό σκάνδα-
λο με προϊόντα που διατίθεντο 
σε φοιτητικές λέσχες του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και  στα οποία ανιχνεύτηκε DNA 
αλόγου. 

Σύσκεψη Προέδρων Επιμελητηρίων της Περιφέρειας
 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Επί τάπητος τα θέματα της σίτισης των φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και ο πρόσφατος διαγωνισμός από την Ελληνική Αστυνομία

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, 
αναγνωρίζοντας την παθογένεια 
του συστήματος την οποία ανέ-
δειξε το διατροφικό σκάνδαλο, 
και προκειμένου να διαφυλάξει τις 
υγιείς και νομοταγείς επιχειρήσεις, 
κλείνοντας τη συνάντηση αποφά-
σισε να καλέσει σε συνεργασία 
τον κ. Κωνσταντίνο Ρέμελη, Πρύ-
τανη του ΔΠΘ και τον κ. Γεώργιο 
Κώστα, Αντιπρύτανη Φοιτητικών 
Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί από κοινού το πρόβλημα 
και να καθοριστούν κοινές ενέρ-
γειες και δράσεις. 

Τέλος, στα πλαίσια της συνά-
ντησής τους, οι επικεφαλής των 
Επιμελητηρίων συζήτησαν ακόμη 
σχετικά με τις πρόσφατες προκη-
ρύξεις διαγωνισμού σίτισης της 
 
Ελληνικής Αστυνομίας για τα κέ-
ντρα φύλαξης λαθρομεταναστών 
και αποφάσισαν να αιτηθούν 
απευθείας συνάντησης με τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Δέν-
δια. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ-
ΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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Το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο στα πλαίσια της δι-
οργάνωσης του 3ου Ελληνορωσικού Εξαγωγικού Συμποσίου: 

«Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική αγορά» στην Αθή-
να  στις 25-26 Ιανουαρίου 2014 ανακοινώνει τις επιβεβαιωμένες 
έως σήμερα συμμετοχές της ρωσικής αποστολής. 

Πρόκειται για μια δυναμική αποστολή δυνητικών συνεργατών – 
buyers,  που θα παρουσιάσει αντικειμενικά και ολοκληρωμένα τις ιδι-
αιτερότητες της ρωσικής αγοράς, ενώ θα προβεί σε διάλογο και σε πε-
ριορισμένο αριθμό στοχευμένων επιχειρηματικών συναντήσεων τύπου 
Β2Β με τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ως ενδεικτικά πεδία ενδιαφέροντος αναφέρονται τα εξής προϊό-
ντα:

 Μέλι (συμπεριλαμβανομένου μέλι καστανού

Μαστίχα

Ελιές 

 Ελαιόλαδο

  Φρούτα

 Φέτα 

 Κατεψυγμένες πίτες και άλλα προϊόντα

 Μαρμελάδες

 Χαρουπόμελο και σιρόπι από χαρούπι

Κονσέρβες λαχανικών και κομπόστες φρούτων

  Κονσέρβες ψαριού

 Σάλτσες

 Πατέ 

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

3ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ:
     

 
«Προωθώντας Ελληνικά προϊόντα  

στην ρωσική αγορά: Τρόφιμα -Ποτά» 
ΣΤΙΣ 25-26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 

ΣΤΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ

Οι συμμετοχές της ρωσικής αποστολής και τα πεδία ενδιαφέροντος θα 
εμπλουτίζονται συνεχώς και θα κοινοποιούνται. 

Σε στενή συνεργασία με την εκθεσιακή διοργάνωση «ΕΞΠΟ-
ΤΡΟΦ-2014», την εξαιρετικά σημαντική αλλά και μια από τις μεγαλύτε-
ρες διοργανώσεις του κλάδου στη χώρα μας, το Ελληνορωσικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο απευθύνει μια ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής για 
όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
τροφίμων και ποτών, με στόχο να συμβάλλει στην ανάπτυξη της προ-
ώθησης των ελληνικών προϊόντων, διάσημων για την ποιότητα και την 
ανωτερότητά τους, παγκοσμίως. Ένας στόχος που ταυτίζεται άμεσα με 
την αποστολή της ΕΞΠΟΤΡΟΦ που αποτελεί κάτι παραπάνω από μια 
απλή έκθεση, αφού ο διεθνής χαρακτήρας της ξεπερνά τα σύνορα της 
χώρας μας, με βασικούς άξονες την προαγωγή του κλάδου, τη στήριξη 
δημιουργικών συνεργασιών των ελληνικών εταιριών μεταξύ τους αλλά 
και με εταιρίες από το εξωτερικό. Απώτερος σκοπός, η ενίσχυση των 
ελληνικών εξαγωγών, η παροχή νέας δυναμικής και η δημιουργία νέων 
προοπτικών για τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά,  παντού στον κόσμο. 

Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής στο Συμπόσιο και τα Β2Β 
μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
στα τηλ. 210 69 81 127, 211 700 7043 ή στα e-mail: secretary@hrcc.
gr, office@hrcc.gr .

 Η Έκθεση «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2014» θα διαρκέσει από 24 έως και 27 Ιανου-
αρίου 2014 και θα πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό κέντρο Ξιφασκίας 
στην Αθήνα. Για διευκρινήσεις και δηλώσεις συμμετοχής στην Έκθεση 
επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή της  «ΕΞΠΟΤΡΟΦ-2014» 
στο τηλ. 210 96 101 35 ή στα e-mail: info@trofima-pota.gr.

 Σημειώνεται, ότι το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο έχει εξα-
σφαλίσει για τα μέλη του  προνομιακούς όρους συμμετοχής στην  Έκ-
θεση. 

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Επιμελητήρια Α.Μ-Θ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,
σας προσκαλούν σε Ημερίδα 

με Κεντρικό Ομιλητή το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό, ο οποίος θα παρουσιάσει το 
«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς του 
(Γ.Ε.ΜΗ., Ι.Κ.Ε., ΣΗΜΑΤΑ, Κανόνες Διακίνησης/Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.-,

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σήμα Ελληνικού Προϊόντος και Clusters») 

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθης
την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου και ώρα 17:00

        Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου    Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης
                     Στέφανος Κομνηνός                       Στυλιανός Μωραΐτης
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Από 8-11 Δεκεμβρίου 
2013 στην πόλη Σβέχατ 

της Αυστρίας έγινε η συνά-
ντηση της εκτελεστικής επι-
τροπής και παρακολούθησης 
του προγράμματος “STA-
TUS” στο οποίο συμμετέχει 
το Επιμελητήριο Δράμας ως 
ένας από τους εταίρους στην 
πολυεθνική σύμπραξη που 
υλοποιεί το έργο. Στη συνά-
ντηση συμμετείχαν οι κα Τά-
νια Σηκωτίδου - Στέλεχος 
του Επιμελητηρίου, η κα Φω-

τεινή Ταχυρίδου – Νομικός 
Σύμβουλος, και ο κ. Άλκης 
Παπαδημητρίου – Ειδικός 
Σύμβουλος.

Το νέο πρόγραμμα ονομάζε-
ται STATUS (Strategic Terri-
torial Agendas for “small and 
middle-sized towns” urban 
systems). (Στρατηγική Εδα-
φικού Προγραμματισμού για 
μικρές και μεσαίου μεγέθους 
αστικά συστήματα). Το έργο 
εντάσσεται στα προγράμμα-
τα «Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης» και είναι ένα διακρατικό 
έργο συνεργασίας πολλών 
φορέων από τις χώρες της 

Ολοκληρώθηκε στην πόλη 
Schwechat της Αυστρίας 

η συνάντηση της 
εκτελεστικής επιτροπής 

του έργου “STATUS” 
στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας

ευρύτερης περιοχής της. 
Στόχος του προγράμματος 
είναι να υποστηρίξει τις πό-
λεις στην προσπάθειά τους να 
αναπτύξουν στρατηγικά πολε-
οδομικά σχέδια ως εργαλεία 
για την επίτευξη μιας αειφόρου 
ανάπτυξης και η καθοδήγησή 
τους στην προσπάθεια εφαρ-
μογής των σχεδίων αυτών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
ως εταίροι οι πόλεις ή περιφέ-
ρειες :  Alba lulia, Baia Mare 

και Satu Mare από τη Ρουμα-
νία, Φότζια και Αμπρούτσο από 
την Ιταλία, Herceg Novi από το 
Μαυροβούνιο, Schwechat από 
την Αυστρία, Καβάλα, καθώς 
και ο Δήμος Τέμεριν από τη 
Σερβία. Επίσης συμμετέχουν 
μεγάλοι και σημαντικοί φορείς 
αστικού και πολεοδομικού σχε-
διασμού όπως οι:

• Οργανισμός αστικού 
σχεδιασμού – Ρουμα-
νία  

• Ιδρυμα  Graphitech- 
Ιταλία 

• Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
ALANOVA – Αυστρία

• Ινστιτούτο Αστικού Σχε-

διασμού – Σλοβενία
• Πολεοδομικό Μητρώο - 

Ρουμανία
• Υπουργείο Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης – Ιταλία
• Διεθνής Εταιρεία Πο-

λεοδόμων αστικής και 
περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης – Ολλανδία  

• Εθνικό Ινστιτούτο Εθνι-
κής Ανάπτυξης – Ιταλία  

• Διεθνής Ομοσπονδία 
για στέγαση και Σχε-
διασμό – Ουκρανία

• Κρατικό Επιστημονικό 
και Τεχνικό Κέντρο για 
προβλήματα περιβαλ-
λοντικής ασφάλειας και 
αειφορίας - Ουκρανία

• Βασιλικό Ινστιτούτο Το-
πογραφίας -Βέλγιο

• Ινστιτούτο Παγκοσμίων 
Αστικών Δεικτών – Κα-
ναδάς  

Η συμμετοχή του Επιμελητη-
ρίου Δράμας σε ένα Έργο στο 
οποίο επίσης συμμετέχουν 
τόσο σημαντικοί φορείς αστι-
κού και πολεοδομικού σχεδια-
σμού ίσως θα φάνταζε άκαιρη. 
Όμως ένας έμπειρος φορέας 
στη διαχείριση και υλοποίηση 

κοινοτικών προγραμμάτων 
όπως είναι το Επιμελητήριο 
Δράμας έχει την ικανότη-
τα να μετουσιώνει αυτό που 
φαίνεται ως μειονέκτημα σε 
πλεονέκτημα και η συμμετο-
χή του όχι μόνο να θεωρείται 
απαραίτητη για την συνολική 
υλοποίηση του έργου, αλλά 
και να προσδίδει προστιθέ-
μενη αξία στους κεντρικούς 
στόχους του προγράμματος 
όπως αυτοί καθορίζονται από 
το εγκεκριμένο σχέδιο του έρ-
γου. 

Ως φορέας το Επιμελητήριο, 
θα ασχοληθεί με το θέμα της 
επιχειρηματικότητας και μέσα 
από τα παραδοτέα που θα 
προκύψουν θα προσφέρει 
στο συνολικό έργο θέσεις για 
το πώς μια πόλη μπορεί να 
υποστηρίξει την επιχειρημα-
τικότητα και πως ένας καλός 
αστικός σχεδιασμός που δίνει 
σημασία και σέβεται την επι-
χειρηματικότητα μπορεί να 
συμβάλει στην υποστήριξη 
των επιχειρήσεων και στην 
οικονομική ανάπτυξη μιας 
περιοχής. 
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Το γραφείο Οικο-
νομικών και Εμπο-
ρικών Υποθέσεων 
της Πρεσβείας της 
Ελλάδος στη Σόφια 
εκπόνησε έρευνα 
για την αγορά του 
ελληνικού ελαιολά-
δου στη Βουλγαρία.
Τα ευρήματα της 
έρευνας είναι ιδιαί-
τερα ενδιαφέροντα 
καθώς καταγράφε-
ται αυξητική τάση 
στις πωλήσεις ελαι-
ολάδου στη Βουλ-
γαρία με τη χώρα 
μας να έχει εξαπλα-
σιάσει τις εξαγωγές 
της την τελευταία 
επταετία.
Το 2012 καταγρά-
φεται ρεκόρ εξα-
γωγών ελληνικού 
ελαιολάδου στη 
Βουλγαρία τόσο ως 
προς την αξία όσο 
και ως προς τον 
όγκο.

Όσοι ενδιαφέρο-
νται να διαβάσου-
νε τα στοιχεία της 
έρευνας μπορούν 
ανα απευθύνονται 
στο Επιμελητήριο 
Δράμας ή στην 
ιστοσελίδα 
A G O R A 
(url: http://
a g o r a . m f a . g r /
f r o n t o f f i c e /
portal.asp?cpage
=NODE&cnode=
57&fid=38237). 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, 

Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 

Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr    

Web: http://agora.mfa.gr/bg60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

2013 

Ιωάννη̋ Μαρούτσο̋, Γραμματέα̋ ΟΕΥ Β’                                              

 Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων Σόφια̋ 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Διαθέσιμη και από το Επιμελητήριο Δράμας 
η επικαιροποιημένη έρευνα για την αγορά 
του ελληνικού ελαιολάδου στη Βουλγαρία
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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 


