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Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Κυρίαρχο θέμα το μέλλον του οαέέ 
Καί οί οφέίλές των αςφαλίςμένων

Κυρίαρχο θέμα που τέθηκε από τους 
προέδρους  ήταν οι οφειλές των επαγ-
γελματιών στον ΟΑΕΕ και οι διώξεις που 
αντιμετωπίζουν μέσω της απειλής των κα-
τασχέσεων από τα Κέντρα Αναγκαστικής 
Είσπραξης Οφειλών. 
Ζητήθηκε άμεσα να σταματήσουν οι κατα-
σχέσεις και να γίνει αποδεκτή η πρόταση 
-λύση των Επιμελητηρίων και επαγγελ-
ματικών οργανώσεων που εστιάζεται στα 
κάτωθι:
1.πάγωμα οφειλών 
2. Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατη-
γορίας
3• πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη για 
όλους
4.αποποινικοποίση
5.Μειώση ασφαλιστικών εισφορών εξαιτί-
ας της μέιωσης των εσόδων των επιχειρή-
σεων αλλά και της μείωσης των συντάξε-
ων.                                          Σελ....4

μηνυτηρία 
αναφορα

Της ΓΣΕΒΕΕ για τη μη απόδοση 100.000.000€ 
εκ μέρους του ΟΑΕΕ στον ΟΑΕΔ

Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου σχετικά με την μη απόδοση στον ΟΑΕΔ 100 περίπου 
εκατ. ευρώ που έχουν εισπραχθεί από όλους τους ασφαλισμένους και απασχολούμενους που ανή-
κουν στον ασφαλιστικό οργανισμό ΟΑΕΕ κατέθεσε σήμερα Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς.                                                                                               Σελ....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.
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

Όπως επισημαίνεται, «από 
01-08-2011 είχε θεσπιστεί 
μηνιαία εισφορά ύψους 10€ 
που κατέβαλλαν οι ασφα-
λισμένοι των παραπάνω 
ταμείων για τον ΟΑΕΔ στον 
ειδικό λογαριασμό ανεργί-
ας υπέρ των αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτων απασχολουμέ-
νων που είχαν μείνει άνερ-
γοι. Ο ΟΑΕΕ όμως ενώ μέχρι 
τον Μάρτιο του 2013 είχε 
συγκεντρώσει 110.991.100€ 
απέδωσε στον ΟΑΕΔ μόνο το 
ποσό των 12.739.703,20€.»
Σημειώνεται επίσης, ότι ενώ 
η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ είχε 
αποστείλει επανειλημμένα 
επιστολές προς τη διοικητή 
του ΟΑΕΕ, κ. Γ. Κωτίδου θέ-
τοντας το ερώτημα γιατί δεν 
έχουν αποδοθεί τα χρήματα 
στον ΟΑΕΔ ουδεμία σαφή 
απάντηση έλαβε.   

Στη μηνυτήρια αναφορά που 
υπέβαλε ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς μετά 
από αποφάσεις των συλλο-
γικών οργάνων της Συνομο-
σπονδίας τονίζεται ότι πρέ-
πει να δοθούν σαφείς και 
συγκεκριμένες απαντήσεις 
στα εξής ερωτήματα προ-
κειμένου να διερευνηθεί η 
τυχόν τέλεση άδικων πρά-

μηνυτηρία 
αναφορα

Της ΓΣΕΒΕΕ για τη μη απόδοση 100.000.000€ 
εκ μέρους του ΟΑΕΕ στον ΟΑΕΔ

ξεων και η απόδοση ποινι-
κών ευθυνών:

• Έχουν αποδοθεί μέ-
χρι σήμερα στον 
ΟΑΕΔ στο σύνολό 
τους τα εισπραχθέ-
ντα από τον ΟΑΕΕ 
ποσά για τον ειδικό 
λογαριασμό ανεργίας 
(Ε.Λ.Α.) και τον ειδι-
κό λογαριασμό επαγ-
γελματικής εστίας 
(Ε.Λ.Ε.Ε.);

• Το ποσό που αποδί-
δεται κάθε φορά από 

τον ΟΑΕΕ ήταν το συ-
νολικό εισπραχθέν 
ποσό και αν όχι για 
ποιο λόγο;

• Αν δεν έχουν αποδο-
θεί  τα εισπραχθέντα 
χρηματικά ποσά για 
ποιο λόγο δεν απο-
δόθηκαν και σε ποιο 
λογαριασμό τηρού-
νται σήμερα;

Στην μηνυτήρια αναφορά 
σημειώνεται επίσης ότι θα 
πρέπει να διερευνηθεί αν 
μέρος από τα ποσά έχουν 
τυχόν διατεθεί για την εξυ-
πηρέτηση άλλων σκοπών 
και αν ναι πότε, ποιο ποσό 
και με εντολή ποιου αρμό-
διου Διοικητικού ή Υπηρε-
σιακού παράγοντα ώστε να 
αποδοθούν ευθύνες για την 
παράνομη αυτή πράξη.
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Από την Τράπεζα της Ελλά-
δος συντάσσεται Κώδικας 

Δεοντολογίας Διαχείρισης 
προβληματικών δανείων. Με 
βάση τον Κώδικα κάθε Τράπε-
ζα οφείλει να θεσπίσει και να 
εκδώσει ενημερωτικό φυλλά-
διο με λεπτομερή Διαδικασία 
Επίλυσης Καθυστερήσεων και 
να συστήσει Επιτροπή Ενστά-
σεων.
Ως προβληματικά δάνεια ορί-
ζονται αυτά που είναι κόκκινα 
(προβληματικά) κατά την 
έκδοση του Κώδικα Δεοντο-
λογίας, τα δάνεια σε αρχική 
καθυστέρηση (άνω των 30 
ημερών) ή αυτά που παρουσι-
άζουν προειδοποιητικές ενδεί-
ξεις πιθανής καθυστέρησης.
Η Διαδικασία Επίλυσης Καθυ-
στερήσεων θα ακολουθεί τα 
εξής στάδια:
Στάδιο 1:Επικοινωνία με τον 
δανειολήπτη
 Αποστολή εγγράφου με το 
ενημερωτικό φυλλάδιο της 
Διαδικασία Επίλυσης Καθυ-
στερήσεων. Ο δανειολήπτης 
οφείλει σε διάστημα 15 ημε-
ρών να ανταποκριθεί στην 
ειδοποίηση προκειμένου να 
μην χαρακτηρισθεί ως μη 
συνεργάσιμος.
Στάδιο 2: Συγκέντρωση οικο-
νομικών και άλλων πληροφο-
ριών. 
Ήτοι την Τυποποιημένη Κα-
τάσταση Οικονομικής Πληρο-
φόρησης (περιλαμβάνει και 
τις δαπάνες διαβίωσης), το 
επιχειρηματικό σχέδιο ανα-
διάρθρωσης της επιχείρησης 
και κάθε πρόσθετο υποστηρι-
κτικό στοιχείο-δικαιολογητικό  
που θα ζητηθεί
 Στάδιο 3: Αξιολόγηση των 
οικονομικών στοιχείων.
 Η τράπεζα αξιολογεί το 
επιχειρηματικό σχέδιο αναδι-
άρθρωσης της επιχείρησης, 
την οικονομική κατάσταση, το 
συνολικό ύψος των χρεών, η 
τρέχουσα ικανότητα αποπλη-
ρωμής, τις προοπτικές του 
κλάδου στον οποίο δραστη-
ριοποιείται η επιχείρηση, τις 

εκτιμούμενες μελλοντικές τα-
μειακές ροές, τους κινδύνους 
του επιχειρηματικού σχεδίου, 
τις ενδεχόμενες επιπτώσεις, 
τη δυνατότητα αποπληρωμής 
κλπ. 
Στάδιο 4: Πρόταση των κα-
τάλληλων λύσεων στον δανει-
ολήπτη. 
Η Τράπεζα μετά την αξιολό-
γηση προτείνει μία ή περισ-
σότερες εναλλακτικές λύσεις 
ρύθμισης ή οριστικής διευθέ-
τησης.
Οι προτάσεις μπορεί ενδεικτι-
κά να περιλαμβάνουν βραχυ-
πρόθεσμες και μακροπρόθε-
σμες λύσεις ρύθμισης όπως :
- Μόνιμη μείωση επιτο-
κίου ή συμβατικού περιθωρί-
ου
- Αλλαγή τύπου επι-
τοκίου (από κυμαινόμενο σε 
σταθερό)
- Παράταση της διάρκει-
ας
- Περίοδος  χάριτος
- Κεφαλαιοποίηση καθυ-
στερημένων 
- Διαχωρισμός ενυπόθη-
κου δανείου σε
i. ένα βιώσιμο δάνειο με 
εμπράγματη εξασφάλιση, το 
οποίο ο δανειολήπτης απο-
πληρώνει, με βάση την εκτι-
μώμενη μελλοντική ικανότητα 
αποπληρωμής, και
ii. υπόλοιπο του δανείου, 
στο οποίο δεν λογίζονται 
τόκοι έως μια μεταγενέστερη 
ημερομηνία αποπληρωμής. 
Κατά την μεταγενέστερη αυτή 
ημερομηνία ή πριν από αυτήν, 
διενεργείται επαναξιολόγηση 
της ικανότητας αποπληρωμής. 
η οποία προσδιορίζεται είτε 
από την εκτιμώμενη βελτίωση 
της δυνατότητας αποπληρω-
μής του δανειολήπτη είτε από 
τα εκτιμώμενα έσοδα ρευστο-
ποίησης εμπράγματης εξα-
σφάλισης ή άλλου περιουσια-
κού στοιχείου με συντηρητικές 
παραδοχές. 
- Πρόσθετη εξασφάλιση 
από τον δανειολήπτη, στο 
πλαίσιο μιας ευρύτερης λύσης 

ρύθμισης
- Λειτουργική αναδιάρ-
θρωση επιχείρησης
- Συμφωνίες ανταλλαγής 
χρέους με μετοχικό κεφάλαιο
- Λύσεις οριστικής διευ-
θέτησης όπως 
• Εθελοντική Παράδοση 
Ενυπόθηκου Ακινήτου στο 
πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης.
• Μετατροπή σε Χρη-
ματοδοτική Μίσθωση, με 
την οποία ο δανειολήπτης 
μεταβιβάζει την κυριότητα 
του ακινήτου στο ίδρυμα 
και υπογράφει μια σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
για ελάχιστη χρονική διάρ-
κεια (συνήθως πέντε (5) έτη). 
Ο δανειολήπτης αποκτά τα 
προβλεπόμενα από το ισχύον 
δίκαιο περί συμβάσεων χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης δικαι-
ώματα.
• Πώληση και ενοικίαση, 
με την οποία ο δανειολήπτης 
μεταβιβάζει την κυριότητα του 
ακινήτου είτε στο ίδρυμα είτε 
σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο 
αγοραστή, κρατική εταιρία 
διαχείρισης ακινήτων κλπ) 
αποπληρώνοντας μέρος ή το 
σύνολο του δανείου.
• Η συμφωνία μπορεί να 
συνοδεύεται με παραχώρηση 
του δικαιώματος διαμονής στο 
ακίνητο για κάποια ελάχι-
στη χρονική διάρκεια έναντι 
μισθώματος (συνήθως για μια 
ελάχιστη περίοδο τριών (3) 
ετών).
• Μεταβίβαση του δανεί-
ου σε άλλο ίδρυμα.
• Αντικατάσταση παλαι-

ού δανείου με νέο μικρότερου 
υπολοίπου (παράθυρο κουρέ-
ματος).
• Ρευστοποίηση Εξασφα-
λίσεων για την ικανοποίηση 
της απαίτησης του ιδρύματος
• Δικαστικές/Νομικές 
Ενέργειες πέραν της ρευστο-
ποίησης εξασφαλίσεων.
• Διαχείριση σε εκκαθά-
ριση στο πλαίσιο της πτωχευ-
τικής διαδικασίας.

Στάδιο 5: Διαδικασία εξέτασης 
ενστάσεων (σε περίπτωση μη 
αποδοχής των προτεινόμενων 
λύσεων).
Πολλαπλοί πιστωτές
Σε περίπτωση που οι δανει-
ολήπτες έχουν υποχρεώσεις 
σε πολλές Τράπεζες αυτές 
πρέπει να επιδιώκουν κοινά 
αποδεκτές λύσεις και τρόπους 
αντιμετώπισης επίλυσης των 
κόκκινων δανείων.

Μη συνεργάσιμος δανειολή-
πτης
Στην περίπτωση που ο δα-
νειολήπτης χαρακτηρισθεί 
εγγράφως ως μη συνεργάσι-
μος, σε οποιοδήποτε στάδιο 
της διαδικασίας,  οι Τράπεζες 
θα προχωρούν σε δικαστικές 
ενέργειες ρευστοποίησης των 
εξασφαλίσεών τους και στην 
εκκαθάρισή  της επιχείρησης 
στο πλαίσιο της πτωχευτικής 
διαδικασίας.
 

ΚωΔίΚας ΔέοντολοΓίας Δίαχέίρίςης ΠροΒληματίΚων Δανέίων



4

Την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 
μετά από πρόσκληση του 
Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθήνας, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση με τον 
Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη 
Βρούτση, με κυρίαρχο θέμα 
το μέλλον του ΟΑΕΕ και οι 
οφειλές των ασφαλισμένων. 
Στην συνάντηση συμμετείχαν 
οι Πρόεδροι του Επαγγελμα-
τικού Επιμελητηρίου Αθήνας  
και οικοδεσπότης κ. Ιωάννης 
Χατζηθεοδωσίου , Φθιώτιδας 
Αλ. Διαμαντάρας, Εμποροβι-
ομηχανικού Αθήνας κ. Βασ. 
Κορκίδης. Δράμας κ. Στέφα-
νος Γεωργιάδης,  o B΄ Αντι-
πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ηλείας κ. Κων/νος Λεβέντης 
και ο Πρόεδρος της ΓΣΒΕΕ κ. 
Γεώργιος Καββαθάς.

Κυρίαρχο θέμα που τέθηκε 
από τους προέδρους  ήταν οι 
οφειλές των επαγγελματιών 
στον ΟΑΕΕ και οι διώξεις που 
αντιμετωπίζουν μέσω της 
απειλής των κατασχέσεων 
από τα Κέντρα Αναγκαστικής 
Είσπραξης Οφειλών. 
Ζητήθηκε άμεσα να σταμα-
τήσουν οι κατασχέσεις και 
να γίνει αποδεκτή η πρόταση 
-λύση των Επιμελητηρίων και 
επαγγελματικών οργανώσεων 
που εστιάζεται στα κάτωθι:
1.πάγωμα οφειλών 
2. έλεύθερη επιλογή ασφα-
λιστικής κατηγορίας
3• πλήρη ιατροφαρμακευτι-
κή κάλυψη για όλους
4.αποποινικοποίση
5.μειώση ασφαλιστικών 
εισφορών εξαιτίας της 
μέιωσης των εσόδων των 
επιχειρήσεων αλλά και της 
μείωσης των συντάξεων.

Επισημάνθηκε ιδιαίτερα η μη 
θεώρηση βιβλιαρίων υγείας 
σε οφειλέτες με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν 370.000 ανα-
σφάλιστοι επαγγελματίες 
επιπλέον τα προστατευόμενα 

μέλη των οικογενείων τους. 
Τονίσθηκε η αποτυχία της 
υφιστάμενης ρύθμισης σύμ-
φωνα με τα μέχρι τώρα 
στοιχεία, πράγμα που είχε 
επισημανθεί αιτιολογημένα 
από τους φορείς προς το 
Υπουργείο από την αρχή. 

Επίσης τέθηκαν τα θέματα 
για τις καθυστερήσεις και τις 
περικοπές στις συντάξεις, τα 
εξοντντωτικά πρόστιμα για 
εργασιακές παραβάσεις και τα 
προβλήματα των επαγγελμα-
τιών στους τομείς αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ασκήθηκε  σφοδρή κριτική σε 
εφαρμοζόμενες πολιτικές της 
κυβέρνησης για τους μικρομε-
σαίους και τέθηκαν εξ αρχής 
σειρά ερωτημάτων για τα 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν όπως τα πρόστιμα για τις 
ΑΠΔ, η αναγγελία προλήψεων 
κλπ, το κούρεμα των απο-

Συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση

Κυρίαρχο θέμα το μέλλον του οαέέ 
Καί οί οφέίλές των αςφαλίςμένων

θεματικών, η άσκηση παρα-
επαγγέλματος στο χώρο της 
παιδείας, η διάθεση των απο-
θεματικών για την ανεργία 
των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 
για πληρωμή συντάξεων, 
η έκδοση πορίσματος κατά 
της αναδρομικής πληρωμής 
ασφάλιστρου υγείας ενώ αυτή 
δεν παρέχεται, οι διακρίσεις 
σε βάρος των γυναικών και 
μητέρων ασφαλισμένων του 
ΟΑΕΕ έναντι των άλλων ταμεί-
ων, οι αρνητικές επιπτώσεις 
της μείωσης των μισθών στην 
αγορά, οι υψηλές εργοδοτι-
κές εισφορές, η μείωση των 
εισφορών ΟΑΕΕ και η δυνα-
τότητα ελεύθερης μετάταξης 
σε άλλες κλάσεις, τα εμπόδια 
προσφυγής σε ρύθμιση χρε-
ών, οι χαμένες εισφορές σε 
όσους αποκλείονται από τη 
σύνταξη λόγω αδυναμίας εξό-
φλησης οφειλών κλπ.

Δυστυχώς για ακόμη μια φορά 

ο Υπουργός δεν αποδέχθηκε 
τις προτάσεις των φορέων, 
δεν τοποθετήθηκε στο ζήτη-
μα της πρότασης μας για τις 
οφειλές του ΟΑΕΕ, και εμμένει 
στις απόψεις του. 

Δυστυχώς συνεχίζεται η 
αδιέξοδη πολιτική σε βάρος 
των μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Σε απάντηση αυτής της πο-
λιτικής οι ασφαλισμένοι του 
ΟΑΕΕ,  θα ακολουθήσουν  τον 
δρόμο των προσφυγών στην 
δικαιοσύνη ώστε να μπορέ-
σουν να αντισταθούν στην 
επιθετικότητα των Κέντρων 
αναγκαστικής είσπραξης.  

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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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 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  Α Π 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 


