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Στην 8η θέση κατάταξης 
η Αναπτυξιακή Δράμας  

ανάμεσα στις Αναπτυξιακές για την κατανομή 
χρημάτων για το πρόγραμμα LEADER 

Με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (12-12-2016) εγκρίθη-

καν τα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρα-
τηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του 
ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 
Δαπάνης ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ως ακολού-
θως. 
Σε σύνολο 47 ομάδων τοπικής δράσης (Αναπτυξιακών) η 
Αναπτυξιακή Δράμας κατέλαβε αρχικά την 33η θέση  με κα-
τανομή ποσού 6.500.000,00 €.

Στη συνέχεια και κατόπιν ένστασης που υπέβαλλε η Ανα-

Ο Εμπορικός Σύλλογος
 Δράμας βραβεύει τα παιδιά 
συναδέλφων εμπόρων 

που εισήχθησαν φέτος στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ημερίδα 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δράμας

‘‘Δάνεια –Τράπεζες:τρόποι 
προστασίας, ρύθμισης  

και εναλλακτικές λύσεις’’
Μία άκρως ενδιαφέ-
ρουσα όσο και επί-
καιρη ημερίδα, που 
απευθύνεται σε επι-
χειρηματίες και όχι 
μόνο το διοργάνω-
σε το Επιμελητήριο 

Δράμας,  με θέμα « Δάνεια – Τράπεζες: τρόποι προ-
στασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις»  πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας .

πτυξιακή Δράμας κατά των αποτελεσμάτων βαθμολόγη-
σης της πρότασής της για το LEDER δικαιώθηκε από την 
αρμόδια, δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης και η έν-
στασή της έγινε αποδεκτή στο σύνολό της αυξάνοντας τη 
συνολική βαθμολογία κατά 2 βαθμούς λαμβάνοντας αντί 
81,26 βαθμούς - 83,26 βαθμούς, καταλαμβάνοντας έτσι την 
8η θέση βαθμολόγησης στην αξιολόγηση 47 αναπτυξιακών 
εταιρειών. 

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
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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

Μία άκρως ενδιαφέρουσα 
όσο και επίκαιρη ημερίδα, 
που απευθύνεται σε επιχει-
ρηματίες και όχι μόνο το δι-
οργάνωσε το Επιμελητήριο 
Δράμας,  με θέμα « Δάνεια 
– Τράπεζες: τρόποι προστα-
σίας, ρύθμισης και εναλλα-
κτικές λύσεις»  πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 16 
Δεκεμβρίου 2016 στο Συνε-
δριακό Κέντρο του Επιμελη-
τηρίου Δράμας .

Τα θέματα για τα οποία έγινε 
ενημέρωση είναι:  
1. Ρυθμίσεις Τραπεζικών Δα-
νείων και Οφειλών 
2. Αναδιάρθρωση και ρύθμιση 
δανείων με σκοπό τη μείωση 
του τραπεζικού κόστους δα-
νεισμού. 
3. «Κόκκινα» Δάνεια 
4. Προστασία επιχειρήσεων 
από τις Τράπεζες 
5. Απεγκλωβισμός από τις 
Τράπεζες με βιώσιμες λύσεις 
και επιτόκια 
6. Νόμος Κατσέλη – Νόμος 
Δένδια – Νόμος Σταθάκη
7. Κώδικας Δεοντολογίας 
Τράπεζας της Ελλάδος
8. Χρηματοδότηση & αυτο-
χρηματοδότηση επιχειρήσε-
ων. 

Η ενημέρωση βασίστηκε και 
περιλάμβανε και όλα τα νέα 
μέτρα του νέου νομοσχεδίου 
που ψηφίστηκε για τα δάνεια, 
τα κόκκινα δάνεια, τους πλει-
στηριασμούς και τις δυνατό-

τητες ρύθμισης και αναδιάρ-
θρωσης δανείων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον 
τρόπο με τον οποίο οι επιχει-
ρηματίες μπορούν να αναδι-
αρθρώνουν τα τραπεζικά τους 
δάνεια και να μειώνουν το 
συνολικό κόστος τραπεζικού 
δανεισμού, επιτυγχάνοντας 
αφενός χρόνους προστασίας 
— προσαρμογής στο τραπε-
ζικό σύστημα και αφετέρου 
βιώσιμες λύσεις. 
Μετά το πέρας της ημερίδας 
ακολούθησαν σωρεία ερωτή-

σεων από τους παρευρισκο-
μένους καθώς το ενδιαφέρον 
ήταν τεράστιο.
Ομιλητές – εισηγητές ήταν οι 
κ.κ. Γαλλιάκης Χρήστος, Οι-
κονομικός Διευθυντής και Κα-

ψούρης Αντώνης, χρηματο-
κοικονομικός σύμβουλος, της 
εταιρείας τραπεζικών διαμε-
σολαβητών, διαπιστευμένων 
από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
V.P. Negotiations.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε  
υπό την αιγίδα της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος και του Επιμελητηρίου 
Δράμας και σε συνεργασία με 
την εταιρεία τραπεζικών δια-
μεσολαβητών διαπιστευμένων 
από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, V.P Negotiations, ειδικούς 

συνεργάτες του Ινστιτούτου 
Ερευνών και Μελετών της 
Κ.Ε.Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε.Ε και το Επιμελητήριο 
Δράμας, έχοντας ως στόχο την 
πληρέστερη ενημέρωση και 
στήριξη των μελών του και σε 
συνεννόηση με την εταιρεία 
τραπεζικών διαμεσολαβητών 
διαπιστευμένων από την Τρά-
πεζα της Ελλάδος V.P Negotia-
tions, παρήχε σε όποιο μέλος 
του επιθυμούσε τη δυνατότητα 
για εξειδικευμένη προσωπική 
συμβουλευτική υποστήριξη ως 
προς τον τρόπο αντιμετώπι-
σης του τραπεζικού δανεισμού 
του, χωρίς κανένα πρόσθετο 
κόστος. Η προσωπική συμβου-
λευτική υποστήριξη (ανάλυση 
δανεισμού και προτεινόμενες 
λύσεις), έγινε από τους ειση-
γητές της ημερίδας στις 17 
Δεκεμβρίου 2016, σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους του 
Επιμελητηρίου.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Δράμας 

Ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ημερίδα διοργάνωσε το Επιμελητήριο Δράμας
‘‘Δάνεια – Τράπεζες : τρόποι προστασίας, ρύθμισης και εναλλακτικές λύσεις’’
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας για πρώτη φορά 
βραβεύει τα παιδιά συναδέλφων εμπόρων που εισήχθη-
σαν φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα 
τιμά τους πρώην πρόεδρους του συλλόγου. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 19.00μ.μ. στο Επιμελητήριο Δράμας, 3ος 
όροφος. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 
βραβεύει τα παιδιά συναδέλφων 
 εμπόρων που εισήχθησαν φέτος 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Βενζίνη, πετρέλαιο κίνη-
σης, υγραέριο κίνησης, 

τσιγάρα, υγρά αναπλήρωσης 
ηλεκτρονικών τσιγάρων, 
καφές, σταθερή τηλεφωνία 
και internet, θα στοιχίζουν 
παραπάνω μετά το νέο κύμα 
αυξήσεων στους έμμεσους 
φόρους το οποίο θα εφαρμο-
στεί από την πρωτοχρονιά, 
ανεβάζοντας - μεταξύ άλ-
λων - το κόστος παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων και 
πλήττοντας περεταίρω τα ει-
σοδήματα.
Αναλυτικότερα, από την 
Πρωτοχρονιά, το υπουργείο 
Οικονομικών ετοιμάζεται να 
βάλει βαθύτερα το χέρι στην 
τσέπη των φορολογουμέ-
νων, με «έμμεσο» τρόπο, κα-
θώς διατάξεις των εφαρμο-
στικών μνημονιακών νόμων 
τίθενται σε πρακτική εφαρ-
μογή από την 1η Ιανουαρίου 
και φέρνουν τα εξής:
 
-Ανατιμήσεις 3-8 λεπτά στα 
καύσιμα: Ο ΕΦΚ στη βενζίνη 
θα αυξηθεί κατά 3 λεπτά το 
λίτρο, από τα 0,67 στα 0,7 
ευρώ το λίτρο, ενώ στο πε-
τρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί 
κατά 8 λεπτά το λίτρο, από τα 
0,33 στα 0,41 ευρώ το λίτρο. 
Ο ΕΦΚ στο υγραέριο κίνησης 
θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά το 
λίτρο, από τα 0,33 στα 0,43 
ευρώ το λίτρο. Στη βενζίνη 
η αύξηση της λιανικής τιμής 
υπολογίζεται ότι θα φθάσει 
στα 4 λεπτά το λίτρο. Στο 
πετρέλαιο κίνησης η αύξηση 
του φόρου είναι 8 λεπτά το 
λίτρο.
 
-Επιβάρυνση 50 λεπτά στο 
πακέτο: Αυξάνονται οι ειδι-
κοί φόροι κατανάλωσης στα 
τσιγάρα και τα λοιπά προϊό-
ντα καπνού. Ο πάγιος φόρος 

κατανάλωσης που επιβαρύνει 
τον λεπτοκομμένο καπνό θα 
αυξηθεί από τα 156,70 στα 
170 ευρώ ανά κιλό. Ο αναλο-
γικός φόρος θα αυξηθεί από 
20% στο 26% της λιανικής τι-
μής πώλησης. Το αποτέλεσμα 
των αυξήσεων αυτών στους 
ΕΦΚ των τσιγάρων και του 
καπνού θα είναι να αυξηθούν 
οι λιανικές τιμές πώλησης 
κατά 0,50 έως 1 ευρώ ανά 
πακέτο. Ηδη κάποιες επιχει-
ρήσεις έχουν προχωρήσει σε 
ανατιμήσεις 20 λεπτών το 
πακέτο καλύπτοντας το ένα 
μέρος της αύξησης.
 
-10 λεπτά ακριβότερος ο κα-
φές – έως 25% η επιβάρυνση 
στο ράφι: Επιβάλλεται ειδικός 
φόρος κατανάλωσης στον ει-
σαγόμενο και εγχωρίως παρα-
γόμενο καφέ με συντελεστές 
από 2 έως 3 ευρώ ανά κιλό 
στον καβουρντισμένο καφέ 
και με συντελεστή 4 ευρώ ανά 
κιλό στον στιγμιαίο καφέ και 
στα παρασκευάσματα από 
εκχυλίσματα, αποστάγματα 
ή συμπυκνώματα του καφέ. 
Η επιβολή του φόρου αυτού, 
αναμένεται να επιβαρύνει με 
αυξήσεις κατά 10%-20% τις 
λιανικές τιμές πώλησης των 
διαφόρων ειδών καφέ.
 

-10 λεπτά πάνω τα υγρά 
αναπλήρωσης ηλεκτρονι-
κών τσιγάρων: Επιβάλλεται 
ειδικός φόρος κατανάλωσης 
και στα υγρά που χρησιμοποι-
ούνται στα ηλεκτρονικά τσι-
γάρα. Το ύψος του φόρου θα 
είναι 10 λεπτά ανά ml υγρού.
 
=6% πάνω οι λογαριασμοί σε 
σταθερά και ίντερνετ: Επι-
βάλλεται τέλος 5% σε κάθε 
μηνιαίο ή διμηνιαίο λογαρια-
σμό τηλεπικοινωνιακών τελών 
σταθερής τηλεφωνίας. Το νέο 
αυτό τέλος θα επιβάλλεται επί 
των καθαρών (προ ΦΠΑ) τη-

λεπικοινωνιακών τελών κάθε 
μηνιαίου ή διμηνιαίου λογα-
ριασμού. Επί του νέου αυτού 
τέλους θα επιβάλλεται εν συ-
νεχεία ο ΦΠΑ με συντελεστή 
24%. Η τελική επιβάρυνση 
στους λογαριασμούς σταθερής 
τηλεφωνίας θα φθάσει το 6%.
 
-30% πάνω ο ΦΠΑ σε νη-
σιά. Τις προηγούμενες ημέρες 
ψηφίστηκε η αναστολή της 
αύξησης του ΦΠΑ, έως τις 31-
12-2017- σε Χίο, Λέσβο, Σάμο, 
Σαμοθράκη και τα Δωδεκάνη-
σα με εξαίρεση τη Ρόδο και 
την Κάρπαθο.
Στα υπόλοιπα νησιά τα οποία 
έως σήμερα είχαν εξαιρέσεις, 
οι συντελεστές αυξάνονται. Οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
αυξάνονται κατά 30% από 
την 1η Ιανουαρίου 2017 στα 
νησιά: Σκόπελος, Αμοργός, 
Ίος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, 
Ανάφη, Κίμωλος, Φολέγαν-
δρος, Ηρακλειά, Δονούσα, 
Θηρασία, Κουφονήσια και 
Δήλος.

 Ποδαρικό το 2017 με αυξήσεις 
σε έμμεσους  φόρους 
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Τις 10 αλλαγές στο ασφαλιστικό-συνταξιοδο-
τικό καθεστώς  για το 2017 παρουσιάσε το 
Ενιαίο Δίκτυο  Συνταξιούχων. Έτσι:

 1.  Οι νέες συντάξεις, που θα εκδοθούν με 
βάση τον νόμο Κατρούγκαλου,   θα είναι 
μειωμένες από 10% έως 30% σε σχέση με 
το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή θα αρχί-
ζουν από 400 ευρώ και θα πιάνουν ταβάνι στα 
1.200 ευρώ. Όσοι συνταξιοδοτηθούν εντός 
του 2017 με τη σύνταξή τους να υπολείπεται 
κατά 20% και πλέον από τον παλιό τρόπο, θα 
δικαιούνται το 1/3 της διαφοράς.  Μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2017 θα πρέπει να επανυπο-
λογιστούν 2,6 εκατομμύρια κύριες συντάξεων 
για να προκύψει η προσωπική διαφορά - την 
οποία θέλει να καταργήσει το ΔΝΤ.

 2.  Νέα όρια ηλικίας θα ισχύσουν για 
150.000 ασφαλισμένους, που κατοχυρώνουν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στο 2017. Η 
επιβάρυνση είναι από 3 έως 21 μήνες με μεγά-
λους χαμένους τις μητέρες ανηλίκων και όσους 
έβγαιναν με μειωμένη σύνταξη πριν τα 62.Oι 
ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όσους ασφαλι-
σμένους είχαν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης 
μέχρι το τέλος του 2012, καθώς από την 1η 
Ιανουαρίου 2013 ισχύει ενιαίο καθεστώς και 
πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 (ή στα 
62 με 40 έτη ασφάλισης). Για την ταχύτερη 
έξοδο στη σύνταξη οι ασφαλισμένοι μπορούν 
να αξιοποιήσουν πλασματικά έτη, όπως ο 
στρατός και οι σπουδές. Ιδιαίτερα προσεκτι-
κοί πρέπει να είναι όσοι επιλέξουν την πρόωρη 
συνταξιοδότηση καθώς επιβάλλεται «πέναλ-
τι» που οδηγεί σε χαμηλότερη σύνταξη.

 3.   Από 1/1/2017 η εισφορά 20% θα ισχύσει 
και στο Δημόσιο, καθώς για πρώτη φορά το 
κράτος θα καταβάλει στον ΕΦΚΑ εισφορά 
ως εργοδότης. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συ-
νεχίσουν να καταβάλουν εισφορά 6,67% όπως 
όλοι οι μισθωτοί, αλλά οι κρατήσεις θα γίνο-
νται πλέον επί των αποδοχών που λαμβάνουν 
σήμερα και όχι επί των αποδοχών του Οκτω-
βρίου 2011 όπως ίσχυε. Αυτό σημαίνει ότι 
ακόμη και αν δεν υπάρξει αλλαγή στις ονομα-
στικές αποδοχές των υπαλλήλων, θα υπάρξει 
αύξηση της παρακράτησης και κατά συνέπεια 
μείωση του τελικού ποσού που θα λαμβάνουν 
κάθε μήνα. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι ΠΕ και 
ΤΕ με αρκετά χρόνια υπηρεσίας θα δουν μειώ-
σεις έως 20 ευρώ τον μήνα στις καθαρές τους 
αποδοχές. Αντίθετα, ωφελημένοι από τις νέες 
κρατήσεις είναι οι υπάλληλοι ΥΕ και ΔΕ, κα-
θώς οι εισφορές τους θα είναι ελαφρώς χαμη-
λότερες και θα κερδίσουν στον μηνιαίο καθα-
ρό τους μισθό από 1 μέχρι και 20 ευρώ. 

 4.  Η εφαρμογή των νέων πλαφόν και το 
κούρεμα των υψηλών συντάξεων (άνω των 

2.000 εύρο μεικτά για μία κύρια σύνταξη και 
3.000 άθροισμα) θα αποφέρει το 2017 43,1 
εκατ. από τον ιδιωτικό τομέα και 89,3 εκατ. 
από τον δημόσιο. Επίσης  μειωμένες θα είναι 
και οι νέες συντάξεις χηρείας. Η εξοικονόμη-
ση φτάνει σωρευτικά τη διετία 2016-2017 στα 
58,7 εκατ. σε δημόσιο (20,1 εκατ.) και ιδιωτι-
κό τομέα (38,6 εκατ.).

 5 .  Μείωση κατά  434 εκατ. ευρώ στο 
ΕΚΑΣ. Η περικοπή έγινε στις 22/12/2106  
με  την  κατάργηση του ΕΚΑΣ  για επιπλέον 
240.000 χαμηλοσυνταξιούχους από 1/1/2017, 
με βάση τα νέα  εισοδηματικά κριτήρια.

 6.  Δημιουργείται από 1-1-2017 ο ΕΦΚΑ 
(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) με 
ελλείμματα –μαμούθ. Συγκεκριμένα, το 2017, 
το Ταμείο, όπου εντάσσονται από την 1η Ια-
νουαρίου 2017 3,5 εκατ. ασφαλισμένοι και 
2,6 εκατ. συνταξιούχοι, θα εμφανίσει έλλειμ-
μα 2,9 δισ. ευρώ, το οποίο θα μειωθεί 1,1 δισ. 
ευρώ ύστερα από πρόσθετες «διορθωτικές» 
ενέσεις ρευστότητας από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό της τάξης του 1,7 δισ. ευρώ. Τα υπό 
ένταξη Ταμεία θα πρέπει έως το τέλος Ιανουα-
ρίου 2017 να εκχωρήσουν αυτόματα, με βάση 
το νέο Ασφαλιστικό, στο υπερταμείο ΕΦΚΑ 
την κινητή και ακίνητη περιουσία τους αξίας 
περίπου 16 δισ. ευρώ μαζί με τις υποχρεώσεις 
(3,5 δισ. ευρώ απλήρωτες συντάξεις + 3,1 δισ. 
ευρώ οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ) και τις απαι-
τήσεις έναντι απλήρωτων εισφορών (ληξιπρό-
θεσμες οφειλές 16,6 δισ. ευρώ). 

 7.   Επιβολή του διπλού ασφαλιστικού χαρα-
τσιού 26,9% επί του εισοδήματος των επαγ-
γελματιών, νυν ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και 
ΕΤΑΑ (20% για κύρια σύνταξη και 6,9% για 
ΕΟΠΥΥ) και του διπλού χαρατσιού 20,9% για 

τους αγρότες ασφαλισμένους στον ΑΓΑ (14% 
για κύρια σύνταξη και 6,9% για ΕΟΠΥΥ).

 8.  Από 1/1/2017 εφαρμόζεται η νομοθεσία 
του ΕΦΚΑ και αυξάνεται το κόστος εξαγο-
ράς των πλασματικών ετών. Ειδικά για τους 
δημοσίους υπαλλήλους το κόστος σχεδόν τρι-
πλασιάζεται καθώς διευρύνεται η βάση υπο-
λογισμού. Έτσι ένας δημόσιος υπάλληλος θα 
πρέπει να καταβάλλει 300 ευρώ για κάθε μήνα 
εξαγοράς αντί για 100 που ίσχυε με το προη-
γούμενο καθεστώς. 

9. Περικοπές ύψους 500.000 ευρώ προβλέ-
πονται στα μερίσματα εντός του 2017, αφού 
φέτος αφαιρέθηκαν 207 εκατ. ευρώ. Οι συντα-
ξιούχοι του δημοσίου κατά την πρώτη πλη-
ρωμή του 2017 που θα πραγματοποιηθεί τον 
Μάρτιο θα δουν το μέρισμά τους στο ύψος 
που διαμορφώθηκε στις αρχές Ιουλίου.

 10. Συνεχίζεται η μεγάλη αφαίμαξη στις 
επικουρικές συντάξεις. Έγινε ήδη η περικο-
πή έως 50% στις επικουρικές 260.000 συντα-
ξιούχων. Για το νέο έτος από τις τσέπες των 
δικαιούχων επικουρικών θα αφαιρεθούν 233,9 
εκατ. ευρώ, τα οποία μαζί με τα φετινά 114,6 
εκατομ. ανεβάζουν τον συνολικό λογαριασμό 
για τους συνταξιούχους στα 348,5 εκατ. ευρώ. 
 Υπενθυμίζεται ότι από την αύξηση της πα-
ρακράτησης της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ από 
το 4% στο 6% στις κύριες συντάξεις και την 
επιβολή παρακράτησης 6% (για τον ίδιο λόγο, 
δηλαδή τον ΕΟΠΥΥ) στις επικουρικές συντά-
ξεις από τον Ιούλιο του 2015,  οι 2,6 εκατομ-
μύρια συνταξιούχοι έχασαν- για πάντα -γύρω 
στα 600 εκατ. ευρώ.  Επίσης σχεδόν σε όλους 
τους συνταξιούχους έγινε μείωση των κύριων 
και επικουρικών συντάξεών τους λόγω μείω-
σης του αφορολόγητου και αύξησης της μη-
νιαίας φορολογικής παρακράτησης από τις 
συντάξεις τους.

Όπως δηλώνει ο πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέ-
σμου Συνταξιούχων Νίκος Χατζόπουλος πα-
ραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο και νέων περι-
κοπών, πέρα από τα 11 "ψαλίδια"’ που επέφε-
ρε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όπως σημειώνει ο 
ίδιος σήμερα οι μισοί συνταξιούχοι συντηρούν 
τις οικογένειες από τις πενιχρές συντάξεις ενώ 
ένας στους δύο συνταξιούχους ζει κάτω από τα 
όρια της φτώχειας.

ΟΙ 10 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟ 2017
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Πραγματοποιήθηκε την  Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου η τελευταία για το 2016 
συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου του Επιμελητηρίου Δράμας με τα 
παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1.  Έγκριση πρακτικών.
 2. Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργων (ΕΠΠΕ) του Επιμελητηρίου Δράμας για την   υπ΄ αριθμόν 2632/2016 
σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 3. Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Έργων (ΕΠΠΕ) του Επιμελητηρίου Δράμας για την   υπ΄ αριθμόν 2619/2016 
σύμβασης με την εταιρεία “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕ-
ΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  4.   Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έρ-
γων (ΕΠΠΕ) του Επιμελητηρίου Δράμας για την   υπ΄ αριθμόν  473/26.01.2016  
σύμβαση με τον σύμβουλο Κράβαρη Παύλο.
  5.    Ενημέρωση για το ΒΑΑ Δήμου Δράμας.
  6.   Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών του Επιμελητηρίου     Δρά-
μας   για το έτος 2017.
  7.    Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών –  έρ-
γων του   Επιμελητηρίου Δράμας για το έτος 2017.
  8.      Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών του Επιμελητηρίου  Δρά-
μας για το  έτος 2017.
  9.  Σχεδιασμός και επιμέλεια του περιοδικού εντύπου «Επιχειρείν», του Επι-
μελητηρίου Δράμας για το έτος 2017.
10.     Υπηρεσίες καθαριότητας του Επιμελητηριακού κτιρίου για το έτος 2017. 
διαχείρισης ποιότητας για το έτος 2017.
11.     Κάλυψη του Επιμελητηρίου  με Τεχνικό Ασφαλείας για το έτος 2017
12.     Νομική υποστήριξη του Επιμελητηρίου για το έτος 2017.
13.   Υποστήριξη του Επιμελητηρίου για το σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας 
και διαχείρισης ποιότητας για το έτος 2017.
14. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σύνταξης προτάσεων,    
παρακολούθησης και υλοποίησης προγραμμάτων, Εθνικών και Κοινοτικών, 
Συνοριακών και Διασυνοριακών συνεργασιών, Επαφών με φορείς σε Ελλάδα 
και Εξωτερικό για το έτος 2017
15.   Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2017.
16.   Εκμίσθωση φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για  το 
έτος 2017.  
17.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΛ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑ-
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-Commerce, 
e-government, επιχειρηματικής πληροφόρησης κ .α¨, για το έτος 2017.
18. Ενημέρωση για την Αναπτυξιακή Δράμας. Οικονομοτεχνική μελέτη βιω-
σιμότητας. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης - Αλλαγές μετοχικής σύνθεσης.  
19.     Ανακοινώσεις προτάσεις. 

Συνεδρίαση του Διοικητικού συμβουλίου
 του Επιμελητηρίου Δράμας

Με την πρόσφατη απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (12-12-2016) εγκρίθηκαν τα προγράμματα τοπικής ανά-

πτυξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή 
Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-
2020 και την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης ανά Ομάδα Τοπικής 
Δράσης (ΟΤΔ) ως ακολούθως. 
Σε σύνολο 47 ομάδων τοπικής δράσης (Αναπτυξιακών) η Αναπτυξιακή Δρά-
μας κατέλαβε αρχικά την 33η θέση  με κατανομή ποσού 6.500.000,00 €.

Στη συνέχεια και κατόπιν ένστασης που υπέβαλλε η Αναπτυξιακή Δράμας 
κατά των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης της πρότασής της για το LEDER 
δικαιώθηκε από την αρμόδια, δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης και η 
ένστασή της έγινε αποδεκτή στο σύνολό της αυξάνοντας τη συνολική βαθ-
μολογία κατά 2 βαθμούς λαμβάνοντας αντί 81,26 βαθμούς - 83,26 βαθμούς, 
καταλαμβάνοντας έτσι την 8η θέση βαθμολόγησης στην αξιολόγηση 47 ανα-
πτυξιακών εταιρειών.  
Στο διπλανό πίνακα παρατίθενται οι βαθμολογίες των Αναπτυξιακών εται-
ρειών μετά την επανεξέταση της αρμόδιας επιτροπής:

Στην 8η θέση κατάταξης η Αναπτυξιακή Δράμας  
ανάμεσα στις Αναπτυξιακές για την κατανομή χρημάτων 

για το πρόγραμμα LEADER 
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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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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑ ΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  Α Π ΛΑ  

  Π αν ε 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 


