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Σελίδα 3 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

 ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 
ΜΕΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΜΟΡΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
& ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 
Το Επιμελητήριο Δρά-
μας ενημερώνει τα 
μέλη του με το  παρόν 
Δελτίο Τύπου, ότι έχει 
καθορισθεί το πλαίσιο 
για το ύψος και την  
καταβολή των νέων ει-
σφορών ΕΦΚΑ για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων Ανωνύ-
μων Εταιρειών και όλους όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα 
σε ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΕ καθώς ΕΠΕ και 
ΙΚΕ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4387/2016, ως μη 
Μισθωτοί ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες-Αυτοαπασχο-
λούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, 
νοούνται και τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με ποσοστό συμ-
μετοχής τουλάχιστον 3%. 

Δύο νέα 
 προγράμματα  

του ΟΑΕΔ  για την 
πρόσληψη ανέργων 

ηλικίας άνω  
των 50 ετών 

Ξεκίνησε από την  Πέμπτη 23 Φε-
βρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων 
στο πλαίσιο δύο νέων προγραμμά-
των απασχόλησης, για την πρόσλη-

ψη σε θέσεις πλήρους απασχόλησης συνο-
λικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης 
(ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν  
στα προγράμματα δεν πρέπει πριν την υποβολή  
της αίτησης χρηματοδότησης να έχουν προβεί  

σε μείωση του προσωπικού τους  
κατά την διάρκεια του 12μηνου

Σελίδα 4

ΕΣΠΑ 2014-2020: 
Τρία νέα

 Προγράμματα
 χρηματοδοτικής

 ενίσχυσης 
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται εντός του Μαρ-
τίου οι προδημοσιεύσεις των κάτωθι προγραμμάτων.
1. Πρόγραμμα για την αναβάθμιση πολύ μικρών, 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του 
Λιανικού Εμπορίου. (ΚΑΔ47)
2. Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της Εστίασης-Καφετεριών. (ΚΑΔ46)
3. Πρόγραμμα για υπό σύσταση Επιχειρήσεις 
στον κλάδο του Τουρισμού.

Αναλυτικά στις σελίδες 5,6,7
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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

Με το κατατεθέν νομοσχέ-
διο "Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού 
(EE, EΥPATOM) 1141/2014 
περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών 
Κομμάτων και Ιδρυμάτων, 
μέτρα επιτάχυσνης του κυβερ-
νητικού έργου αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις." αναβάλ-
λονται οι εκλογές στα επι-
μελητήρια και η ημερομηνία 
διεξαγωγής τους μετατίθεται 
πιθανόν για τον ερχόμενο Νο-
έμβριο.  
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση του νομοσχεδίου: 
 
"Η υφιστάμενη επιμελητηριακή 
νομοθεσία χρήζει επικαιροποί-
ησης για να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες απαιτήσεις.  
 
Η διεξαγωγή των εκλογών 
των Επιμελητηρίων διέπεται 
από συγκεκριμένες διατάξεις 
της υφιστάμενης νομοθεσίας 
της οποίας την αναμόρφωση 
προωθεί το Υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, στην 
κατεύθυνση του εκσυγχρονι-

σμού, της αντιμετώπισης των 
προκλήσεων και της κάλυψης 
των αναγκών που έχουν ανα-
κύψει τα τελευταία χρόνια.  
 
Προς τούτο, και προκειμένου 
οι εκλογές των Επιμελητη-
ρίων να πραγματοποιηθούν 
υπό το νέο νομοθετικό κα-
θεστώς που θα τα διέπει και 
θα προωθηθεί άμεσα προς την 
ελληνική Βουλή, απαιτείται 
νέος προσδιορισμός της ημε-
ρομηνίας διεξαγωγής, που θα 
είναι συμβατός με την προω-
θούμενη τροποποίηση της επι-
μελητηριακής νομοθεσίας.  
 
Συναφές θέμα είναι και η συ-
γκρότηση των σχετικών εκλο-
γικών επιτροπών. Με άλλα 
λόγια, οι προτεινόμενες διατά-
ξεις διασφαλίζουν την άμεση 
και ομαλή διεξαγωγή των επο-
μένων εκλογών για τα όργανα 

διοίκησης των Επιμελητηρίων 
και της Εθνικής Ελληνικής 
Επιτροπής του Διεθνούς Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου, καθώς 
και την αποτελεσματική λει-
τουργία αυτών των νομικών 
προσώπων στο διάστημα που 
μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση 
του νόμου για την αναμόρ-
φωση του επιμελητηριακού 
θεσμού. 
 
Με την παράγραφο 1 της προ-
τεινόμενης διάταξης προσδι-
ορίζεται εκ νέου το χρονικό 
διάστημα εντός του οποίου θα 
διεξαχθούν οι εκλογές για την 
ανάδειξη των οργάνων διοίκη-
σης των Επιμελητηρίων.  
Με την παράγραφο 2 τρο-
ποποιείται το άρθρο 30 του 
ν. 3419/2005 (Α' 297).  
Με την παράγραφο 3 καταρ-
γείται η απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού που παρέτεινε 
την προθεσμία κατ' εξουσιο-
δότηση των καταργούμενων 
διατάξεων του άρθρου 30 του 
ν. 3419/2005, για τους λό-
γους που αναλυτικά εκτίθενται 
ανωτέρω."

Αναβάλλονται οι εκλογές στα επιμελητήρια
Σχετική διάταξη: 
 
Άρθρο 27 
 
Αναβολή εκλογών
 Επιμελητηρίων 
 
1. Οι εκλογές για την ανά-
δειξη οργάνων διοίκησης 
των Επιμελητηρίων του 
ν. 2081/1992 (Α' 154) θα διε-
ξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 
2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. 
Η θητεία των εκλεγμένων ορ-
γάνων διοίκησης των Επιμελη-
τηρίων παρατείνεται μέχρι τη 
διεξαγωγή των εκλογών κατά 
το προηγούμενο εδάφιο. 
 
2. Το δεύτερο, τρίτο, τέταρ-
το και πέμπτο εδάφιο της 
παρ. 5 του άρθρου 30 του 
ν. 3419/2005 (Α' 297) καταρ-
γούνται. 
 
3. Η υπ' 
αρ. 44347/22.4.2016 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 
1220) καταργείται. 
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα 
μέλη του με το  παρόν Δελτίο Τύπου, ότι 
έχει καθορισθεί το πλαίσιο για το ύψος 
και την  καταβολή των νέων εισφορών 
ΕΦΚΑ για τα μέλη των διοικητικών συμ-
βουλίων Ανωνύμων Εταιρειών και όλους 
όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε 
ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις 
ΟΕ, ΕΕ καθώς ΕΠΕ και ΙΚΕ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 
του Ν.4387/2016, ως μη Μισθωτοί ασφα-
λισμένοι (Ελεύθεροι επαγγελματίες-Αυτοα-
πασχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται και 
τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με ποσο-
στό συμμετοχής τουλάχιστον 3%. 
Συγκεκριμένα 
➢ Για τα μέλη εταιρειών, βάση υπολογισμού 
εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που 
αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε 
μέλους στην εταιρεία. Στις περιπτώσεις ζη-
μιογόνων χρήσεων και μηδενικών κερδών, 
ως βάση υπολογισμού των εισφορών λαμ-
βάνεται η κατώτατη μηνιαία βάση.
➢ Για μη εκκαθαρισμένες και μη υποβλη-
θείσες δηλώσεις, ως βάση υπολογισμού 
εισφορών θα λαμβάνεται το ΚΦΑ (καθαρό 
Φορολογητέο Αποτέλεσμα) από το πιο πρό-
σφατο εκκαθαρισμένο έτος, ενώ η μηνιαία 
βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται 
ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από 
την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώ-
δεκα (12). Για το 2017 θα ληφθούν υπόψη 
τα εισοδήματα του 2015 και μόνον όταν κα-
ταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων 
του 2016, θα ακολουθήσει εκκαθαριστική 
διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησί-
ων ασφαλιστικών εισφορών, στο τέλος του 
2017.
➢ Πρόσωπα που για πρώτη φορά από 
την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 
(01/01/2017) και εφεξής αποκτούν ιδιότητα 
ή προβαίνουν σε έναρξη εργασιών ή δρα-
στηριοτήτων καταβάλλουν, από το μήνα 
έναρξης εργασιών έως τον τελευταίο μήνα 
του ιδίου έτους, εισφορές επί της κατώτα-
της βάσης.
Από τις παραπάνω διευκρινίσεις συνάγεται 
το συμπέρασμα πως το εισόδημα μέλους ΔΣ 
ΑΕ με συμμετοχή τουλάχιστον 3% ή τα μερί-
σματα που μπορεί να πάρει από την διανομή 
κερδών, υπάγονται σε ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Αν δεν υπάρχουν τέτοια εισοδήματα θα 
πρέπει να καταβληθεί η ελάχιστη εισφορά.
1.  Βάση υπολογισμού νέων Ασφαλιστι-
κών Εισφορών ΕΦΚΑ
Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το 
ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βα-
σικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 
ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 € 
(Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Η εισφορά 
για τον κλάδο σύνταξης ανέρχεται στο 20% 

και  στο 6,95% για υγειονομική περίθαλψη, 
ενώ ταυτόχρονα θα αποδίδεται και εισφορά 
υπέρ ΟΑΕΔ, η οποία στην περίπτωση των 
ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ είναι 10 
€/μήνα. Συνεπώς η κατώτατη εισφορά για 
όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υπο-
λογίζεται στα 167,95 € (117,22 € για σύντα-
ξη, 40,73 € για υγεία και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).
Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το 
ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του 
κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 
ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό 
σήμερα ανέρχεται σε 5.860,8 € (Ετήσιο 
5.860,8 * 12=70.329,6 €). Ως εκ τούτου η 
ανώτατη εισφορά εκτιμάται  στα 1.589,49 € 
(1.172,16 € για σύνταξη, 407,33 € για υγεία 
και 10 € υπέρ ΟΑΕΔ).
2.  Ασφαλιστικές εισφορές επί αμοιβών 
μελών Δ.Σ. σε Α.Ε.
• Στο 34,10% (21,38% ο εργοδότης και 
12,72% το μέλος) θα ανέρχονται οι εισφορές 
κλάδων: σύνταξης, επικούρησης, ασθένει-
ας σε είδος και σε χρήμα για αμοιβές με-
λών Δ.Σ., που είτε αποτελούν δαπάνη για 
την εταιρεία, είτε προέρχονται από τα κέρ-
δη, καθώς αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά 
ως εισόδημα από «μισθωτή απασχόληση». 
Για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., 
τα οποία λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίω-
ση οποιασδήποτε μορφής για την ιδιότητά 
τους αυτή, οφείλονται ασφαλιστικές ει-
σφορές τόσο από την εταιρεία (εργοδότη) 
όσο και από τα ίδια τα μέλη του Δ.Σ., όπως 
δηλαδή ισχύει στην περίπτωση των απλών 
μισθωτών. Εφόσον η ανωτέρω αμοιβή κα-
ταβάλλεται άπαξ κατ’ έτος, αυτή διαιρείται 
διά 12 και οι αναλογούσες ασφαλιστικές 
εισφορές καταβάλλονται επί των μηνιαίων 
ποσών που προκύπτουν. Αν τα μέλη Δ.Σ. δε 
λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση, τότε δεν 
υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών και δεν ισχύει το κατώτατο 
πλαφόν των 586,08 ευρώ.
• Στη περίπτωση που τα μέλη διοικητι-
κού συμβουλίου Α.Ε. είναι και μέτοχοι της 
Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, οφείλουν 
ασφαλιστικές εισφορές όπως οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Συνεπώς, βαρύνονται με 
το σύνολο των οφειλόμενων εισφορών και 
μάλιστα ακόμα και στις περιπτώσεις που 
δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση οφείλουν ασφα-
λιστικές εισφορές που υπολογίζονται πάνω 
στο κατώτατο πλαφόν των 586,08 ευρώ, το 
οποίο ισχύει για όλους τους αυτοαπασχο-

λούμενους /ελεύθερους επαγγελματίες.
•Στη περίπτωση μέλους ΔΣ Α.Ε. και ταυτό-
χρονα μετόχου με ποσοστό πάνω από 3% 
στην ίδια ΑΕ με υποχρεωτική ασφάλιση μέ-
χρι 31/12/2016 στον τ. ΟΑΕΕ, σε εταιρεία 
που δεν διανέμει μερίσματα, δεν έχει κέρ-
δη, αλλά στα μέλη του ΔΣ δίνει αμοιβές με 
απόφαση της ΓΣ, η υποχρέωση ασφάλισης 
είναι σύμφωνα με το άρθρο 38 των μισθω-
τών/μελών ΔΣ με συμμετοχή στην ασφάλι-
ση του μέλους συνολικά στο 34,1%.
3.Εισφορές για εμπορική δραστηριότητα 
σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και ατομικές 
επιχειρήσεις
Για κάθε έτος μετά το 2016 οι ασφαλιστικές 
εισφορές (σύνταξης και υγείας με γενικό 
κανόνα 26,95% επί των καθαρών κερδών 
+10€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ) υπολογίζονται επί 
του εισοδήματος (καθαρά κέρδη) του προ-
ηγούμενου έτους, και στη συνέχεια μετά 
την εκκαθάριση του εισοδήματος του προη-
γούμενου έτους γίνεται ο απαραίτητος συμ-
ψηφισμός. Για τον υπολογισμό των εισφο-
ρών του 2017 λαμβάνεται υπόψη σαν βάση 
το εισόδημα του 2015 (καθαρά κέρδη) που 
αναλογούν στο ποσοστό κάθε ομόρρυθμου 
ή ετερόρρυθμου μέλους και όταν οριστι-
κοποιηθεί το εισόδημα του 2016 (καθαρά 
κέρδη) θα γίνεται επανυπολογισμός. Τυχόν 
διαφορές θα συμψηφιστούν ισομερώς κα-
τανεμημένες σε μηνιαία βάση έως το μήνα 
Δεκέμβριο κάθε έτους.
Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζο-
μένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών 
("μπλοκάκι") διαφοροποιήθηκαν σύμφωνα 
με σχετική διορθωτική εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εργασίας, που προβλέπει:
1. Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλ-
λόμενος - εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και 
ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δή-
λωσης από τον εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο 
εργαζόμενος καταβάλει εισφορές μισθω-
τού, δηλ. 6,67% για κύρια ασφάλιση και 
2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 
9,22%, μέχρι την επίλυση της διαφοράς 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το 
διάστημα αυτό ο εργαζόμενος είναι ασφαλι-
στικά ενήμερος.
2. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 
4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτω-
ση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα ΔΠΥ 
σε μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους - εργο-
δότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντι-
συμβαλλόμενος - εργοδότης δεν υποβάλει 
ΑΠΔ ισχύουν όσα αναφέρονται στο σημείο 1 
και ο εργαζόμενος καταβάλει τις εισφορές 
που αντιστοιχούν σε μισθωτό. 
3. 

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 
ΜΕΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

& ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 
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Ξεκίνησε από την  Πέ-
μπτη 23 Φεβρουαρίου, 
η υποβολή αιτήσεων 
στο πλαίσιο δύο νέων 

προγραμμάτων απασχόλησης, 
για την πρόσληψη σε θέσεις 
πλήρους απασχόλησης συνο-
λικά 15.000 ανέργων, ηλικίας 
άνω των 50 ετών, σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, 
Κοινωνικές Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συ-
νεταιρισμούς Περιορισμένης 
Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέρ-
γους άνω των 50 ετών που βρί-
σκονται σε μειονεκτική και ιδιαί-
τερα μειονεκτική θέση, είναι δη-
λαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό 
διάστημα άνω των έξι μηνών και 
των 12 μηνών αντίστοιχα και οι 
οποίοι θα προσληφθούν σε επι-
χειρήσεις με προσωπικό άνω των 
20 θέσεων πλήρους απασχόλη-
σης («α. Πρόγραμμα επιχορήγη-
σης επιχειρήσεων με προσωπικό 
άνω των 20 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης για την πρόσληψη 
5.000 ανέργων που βρίσκονται 
σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μει-
ονεκτική θέση»).

Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγε-
γραμμένους στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ για χρονικό διά-
στημα άνω των τριών μηνών και 
στο πρόγραμμα μπορούν να συμ-
μετάσχουν εργοδότες που κατά 
το μήνα υποβολής των αιτήσεων 
απασχολούν προσωπικό έως 20 
άτομα με πλήρη απασχόληση 
(«β. Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων με προσωπικό έως 
20 θέσεων πλήρους απασχόλη-
σης, για την πρόσληψη 10.000 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 
ετών»).

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 
ενταχθούν στα προγράμματα δεν 
πρέπει πριν την υποβολή της αί-
τησης χρηματοδότησης να έχουν 
προβεί σε μείωση του προσωπι-
κού τους κατά την διάρκεια του 

12μηνου -για το πρόγραμμα των 
5.000 θέσεων- ή του τριμήνου 
– για το πρόγραμμα των 10.000 
θέσεων- πριν από την υποβολή 
της αίτησης. Διατηρούν επίσης 
το προσωπικό τους καθ’ όλη την 
διάρκεια του προγράμματος.

Το ύψος της επιχορήγησης και 
στα δύο προγράμματα ορίζεται 
στο 50% του μηνιαίου μισθολογι-
κού και μη μισθολογικού κόστους 
του ωφελούμενου. Σε αυτό πε-
ριλαμβάνονται οι εισφορές που 
βαρύνουν τον εργοδότη και οι 
αποζημιώσεις του Δώρου Χρι-
στουγέννων, Δώρου Πάσχα και 
Επιδόματος Αδείας- με ανώτατο 
όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως.

Η διάρκεια επιχορήγησης ανά 
πρόγραμμα είναι η ακόλουθη:

A. Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων με προσωπικό 
άνω των 20 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης για την πρόσλη-
ψη 5.000 ανέργων που βρίσκο-
νται σε μειονεκτική και ιδιαίτε-
ρα μειονεκτική θέση:

• Για την πρόσληψη ανέργων 
που βρίσκονται σε ιδιαίτερη μειο-
νεκτική θέση (διάρκεια ανεργίας 
άνω των 12 μηνών) η διάρκεια 
της επιχορήγησης είναι 12 μήνες, 
με δυνατότητα επέκτασης για άλ-
λους εννέα μήνες. Σε περίπτωση 
επέκτασης του προγράμματος η 
επιχείρηση δεσμεύεται να διατη-
ρήσει το προσωπικό της για τρεις 
επιπλέον μήνες. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση δεν ισχύει η δέσμευση.

• Για την πρόσληψη ανέργων 
που βρίσκονται σε μειονεκτική 
θέση (διάρκεια ανεργίας έξι 
έως 12 μήνες) η διάρκεια της 
επιχορήγησης είναι εννέα μήνες 
χωρίς δυνατότητα επέκτασης. Οι 

επιχειρήσεις δεσμεύονται να δια-
τηρήσουν το προσωπικό τους για 
τρεις επιπλέον μήνες.

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων με προσωπικό 
έως 20 θέσεων πλήρους απα-
σχόλησης, για την πρόσληψη 
10.000 ανέργων ηλικίας άνω 
των 50 ετών:

• Για την πρόσληψη μακροχρό-
νια ανέργων (εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα άνω των 
12 μηνών) η διάρκεια της επι-
χορήγησης είναι 12 μήνες με 
δυνατότητα επέκτασης για εννέα 
μήνες. Σε περίπτωση επέκτασης 
του προγράμματος η επιχείρη-
ση δεσμεύεται να διατηρήσει το 
προσωπικό της για τρεις επιπλέ-
ον μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση 
δεν ισχύει η δέσμευση.

• Για την πρόσληψη μη μα-
κροχρόνια ανέργων (διάρκεια 
ανεργίας τρείς έως 12 μήνες) 
η διάρκεια επιχορήγησης είναι 
εννέα μήνες με δυνατότητα επέ-
κτασης για άλλους εννέα μήνες. 
Σε περίπτωση επέκτασης του 
προγράμματος, η επιχείρηση 
δεσμεύεται να διατηρήσει το 
προσωπικό της για έξι επιπλέον 
μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση η 
επιχείρηση δεσμεύεται να διατη-
ρήσει το προσωπικό της για τρεις 
επιπλέον μήνες.

Οι εργοδότες που ενδιαφέρο-
νται να ενταχθούν στα ανωτέρω 
προγράμματα υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Οργανισμού 
(www.oaed.gr) αίτηση υπαγω-
γής – υπεύθυνη δήλωση που 
αφορά στο εκάστοτε πρόγραμμα 
και εμπεριέχει την εντολή κενής 
θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές 
θέσεις), με την προϋπόθεση ότι 
έχουν παραλάβει κλειδάριθμο 
από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής 
τους, με τον οποίο έχουν πρό-
σβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες του ΟΑΕΔ (e-services).

Ο ΟΑΕΔ, εφαρμόζοντας με επι-

τυχία, τη νέα διαδικασία επιλο-
γής υποψηφίων για πρόσληψη 
ανέργων, παρέχει στους ενδια-
φερόμενους εργοδότες - επιχει-
ρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία 
βιογραφικού σημειώματος των 
εγγεγραμμένων στα μητρώα του 
ανέργων, με βάση την ειδικότητά 
τους, την περιοχή στην οποία 
διαμένουν αλλά και σε πληροφο-
ρίες για την εργασιακή εμπειρία, 
το επίπεδο εκπαίδευσης και τις 
δεξιότητες του ανέργου.

Σημειώνεται ότι ο εργοδότης έχει 
πρόσβαση μόνον στα καταχωρι-
σμένα στοιχεία βιογραφικού των 
ανέργων (ειδικότητα, εργασιακή 
εμπειρία, εκπαίδευση) και όχι 
στα προσωπικά τους στοιχεία.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι 
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
το τυποποιημένο έντυπο εξατομι-
κευμένης προσέγγισης του ΟΑΕΔ, 
να διαθέτουν συμπληρωμένο 
Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι 
Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου 
κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογε-
νείς που έχουν δικαίωμα διαμο-
νής και απασχόλησης στη χώρα 
μας ή πολίτες τρίτων χωρών που 
έχουν άδεια διαμονής για εξαρ-
τημένη εργασία τουλάχιστον για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 
το πρόγραμμα. Καλούνται να 
συμπληρώσουν ή να επικαιρο-
ποιήσουν το Βιογραφικό τους 
Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημέ-
νοι χρήστες με τη χρήση κλειδα-
ρίθμου μέσω των Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών, είτε με τη συνεργα-
σία Εργασιακού Συμβούλου στα 
ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ.

Οι δαπάνες για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων προβλέπεται 
να καλυφθούν από τον λογαρια-
σμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα 
του κλάδου ΛΑΕΚ.

Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής στα ανωτέ-
ρω Προγράμματα αναγράφονται 
στις σχετικές Δημόσιες Προσκλή-
σεις που είναι αναρτημένες στον 
δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.
oaed.gr).

Δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ  για την πρόσληψη ανέργων 
ηλικίας άνω των 50 ετών 

Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματα  
δεν πρέπει πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης  

να έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά την διάρκεια του 12μηνου
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με πλη-
ροφορίες αναμένονται εντός του Μαρτίου οι προδημοσιεύσεις των κά-
τωθι προγραμμάτων.
1. Πρόγραμμα για την αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και με-
σαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου. (ΚΑΔ47)
2. Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης-Καφετεριών. 
(ΚΑΔ46)
3. Πρόγραμμα για υπό σύσταση Επιχειρήσεις στον κλάδο του 
Τουρισμού.
Επισημαίνουμε ότι για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκε-
φθείτε το Επιμελητήριο Δράμας όπου παρέχεται και ένα πρώτο υλικό 
των αναμενόμενων προγραμμάτων.

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Τρία νέα Προγράμματα
 χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

Επισημαίνουμε ακόμη την προσοχή των μελών μας και κάθε ενδι-
αφερόμενου σε τηλέφωνα που υπόσχονται υποβολή και έγκριση 
προτάσεων έναντι αμοιβής. Το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί τα 
φαινόμενα εξαπάτησης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, όπου ζητούν 
χρήματα για προγράμματα. Ουδέποτε πληρώνει κάποιος χρήματα εξ’ 
αποστάσεως, αν δεν έχει πιο μπροστά ελέγξει την ταυτότητα και τα 
πραγματικά στοιχεία αυτού που τον καλεί. Εφιστούμε για πολλοστή 
φορά την προσοχή των μελών μας τα οποία μπορούν να αξιοποιή-
σουν την πληροφόρηση του Επιμελητηρίου Δράμας είτε με φυσική πα-
ρουσία, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω του portal,  
www.dramanet.gr. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την 
αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης (ΚΑΔ 56).

Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης (αναβάθμιση προσφε-
ρόμενων υπηρεσιών) μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονό-
μηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρή-
σης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων 
και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφο-
ρούν: 

Κτιριακές Υποδομές με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλο-
ντος και εξοικονόμηση ενέργειας. 

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις 
στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικο-
νόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικά: 

• Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περι-
βαλλοντική μέριμνα

• Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/ και πλαισίων με νέα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης.

• Θερμομόνωση κτιρίων

• Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των 
κτηριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύ-
νουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

• Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου.

Εξοπλισμός και λογισμικό με έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμι-
ση των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ και εξοι-
κονόμησης ενέργειας. 

Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση: 

• Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλι-
σμού ΤΠΕ. Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων 
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής 
δικτύωσης

• Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού

• Δημιουργία- κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προ-
σαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία

• Δημιουργία – ανάπτυξη mobileportals, mobileapps

• Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing

• Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων δι-
αχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, 
HRMS).

• Ανανέωση εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφά-
λεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

• Ενδεικτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος 
και εξοικονόμηση ενέργειας

• Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες 
ενεργειακής σήμανσης Α

• Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων

• Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

• Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με 
αισθητήρες παρουσίας

• Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την 
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή και θέρμανσης/ ψύξης χώρων

• Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/ λέβητα με 
νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου

ΕΣΠΑ 2014-2020 : Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Εστίασης-Καφετεριών
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• Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού

• Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής από-
δοσης του συστήματος κλιματισμού

Επίσης στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για: 

• Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστο-
ποίηση διαχειριστικών συστημάτων

• Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επεν-
δυτικού σχεδίου

• Εξειδικευμένες μελέτες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσί-
δας (logistics)

Ενδέχεται επίσης να επιχορηγηθεί και μέρος του μισθολογικού κό-
στους υφιστάμενου και νέου προσωπικού. 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι υποχρεωτική και 

οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφορι-
ακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων. Δεν θα κατατίθεται φυσικός 
φάκελος με τεκμηρίωση (δικαιολογητικά) κατά τη φάση της υποβο-
λής. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μετά την αξιολόγηση και την 
προσωρινή βαθμολογική κατάταξη και μόνον για τα δυνητικά εντασ-
σόμενα επενδυτικά σχέδια. 

Προϋπολογισμός 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 
50.000.000 € (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός των 
ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111,1 
εκατ. €. 

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 
50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την 
αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (ΚΑΔ 
47) σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Οικονομίας 
& Ανάπτυξης.

Σκοπός του Προγράμματος θα είναι η αναβάθμιση επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο Λιανικό Εμπόριο μέσω στοχευμένων παρεμ-
βάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω 
της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της 
ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφο-
ρούν:

-Κτιριακές Υποδομές με έμφαση στην προστασία του Περιβάλλοντος 
και εξοικονόμηση ενέργειας.

-Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστά-
σεις στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με 
εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά:

-Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντι-
κή μέριμνα 
-Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/ και πλαισίων με νέα υψηλής ενερ-
γειακής απόδοσης. 
-Θερμομόνωση κτιρίων 
-Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτηρια-
κών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την 
προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 
-Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση του πε-

ριβάλλοντος χώρου.

-Εξοπλισμός και λογισμικό με έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση 
των επιχειρήσεων μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ και εξοικονόμη-
σης ενέργειας.

Ενδεικτικές δαπάνες για τεχνολογική Αναβάθμιση:

-Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημά-
των και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης 
-Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού 
-Δημιουργία- κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου και προσαρμογή 
υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
-Δημιουργία – ανάπτυξη e-shops, mobileportals, mobileapps 
-Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing 
-Ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης 
πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS). 
-Ανανέωση εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του 
χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας.

Ενδεικτικές δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και 
εξοικονόμηση ενέργειας

-Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενερ-
γειακής σήμανσης Α 
-Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 
-Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 
-Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητή-
ρες παρουσίας 
-Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παρα-
γωγή ζεστού νερού χρήσης ή και θέρμανσης/ ψύξης χώρων 
-Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/ λέβητα με νέο υψη-
λής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου 
-Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού 
-Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης 
του συστήματος κλιματισμού

Επίσης, στο πρόγραμμα θα είναι επιλέξιμες δαπάνες για:

-Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση 
διαχειριστικών συστημάτων 
-Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού 
σχεδίου 
-Εξειδικευμένες μελέτες στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(logistics)

Ενδέχεται επίσης να επιχορηγηθεί και μέρος του μισθολογικού κό-
στους υφιστάμενου και νέου προσωπικού.

Ποσοστά Ενίσχυσης

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας 
στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρ-
κεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι έως 24 μήνες.

Πρόγραμμα  χρηματοδότησης για την αναβάθμιση πολύ μικρών,  
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου



7

Τον Μάρτιο αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος για την ίδρυ-
ση (υπό σύσταση) πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κλάδο του Τουρισμού.
Το πρόγραμμα θα αφορά την ενίσχυση της υλοποίησης επενδυτικού 
σχεδίου για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συ-
νέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μη-
νών από την έναρξη της. 
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα πρέπει να λειτουργούν απο-
κλειστικά με μια από τις ακόλουθες μορφές: Επιχειρήσεις εταιρικού / 
εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευ-
θύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική 
Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 
[ΚΟΙΝΣΕΠ]). 

Επιλέξιμες Δαπάνες 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα οριστεί η ημερο-
μηνία δημοσίευσης της προκήρυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφο-
ρούν: 
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: 
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιρι-
ακών και λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και κάθε μορφής εργασίες 
διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που 
αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά εγκατάσταση και λειτουργία, 
νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περι-
βαλλοντικής διαχείρισης: Επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες που αφο-
ρούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και στη λήψη 
των αντίστοιχων πιστοποιητικών, υπό τον όρο το πιστοποιητικό (π.χ. 
ISO) να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα και μέχρι την ημερο-
μηνία της ολοκλήρωσης του έργου.
• Προβολή – Προώθηση: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέρ-
γειες και δαπάνες που στοχεύουν στην προβολή της επιχείρησης και 
στην προώθηση της υπηρεσίας/του προϊόντος της. Ενδεικτικά:
o	 Συμμετοχή σε εκθέσεις
o	 Δημιουργία Ιστοσελίδας
o	 Διαφημιστικές καταχωρήσεις

• Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού: Επιλέξιμες θα είναι 
κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια 
Λογισμικού
• Εξειδικευμένες μελέτες και υπηρεσίες παρακολούθησης 
επενδυτικού έργου: Επιλέξιμες θα είναι μελέτες και έρευνες κάθε 
μορφής που στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης καθώς και η παρακολούθη-
ση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος επιλέξιμες θα είναι οι δαπάνες 
υποστήριξης της λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα έως 6 
μηνών από την έναρξη της καθώς και το μισθολογικό κόστος προσω-
πικού. 
Προϋπολογισμός - Ποσοστά Ενίσχυσης 
Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 
50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίη-
σης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι έως 24 μήνες. 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνη-
τικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 400.000 
ευρώ και δεν θα μπορεί να είναι κατώτερος των 80.000 ευρώ. 

ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για υπό σύσταση  
Επιχειρήσεις στον κλάδο του Τουρισμού

Με έγγραφό του προς τους αρμόδιους  
υπουργούς Οικονομίας, Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος,  ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
διατυπώνει τις παρατηρήσεις και προτάσεις 
του Επιμελητηρίου Δράμας σχετικά με την 
διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τον 
«Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών 
Επιχειρήσεων».
Το πλήρες κείμενο των προτάσεων του Επι-
μελητηρίου Δράμας έχει ως εξής: 

κύριε Υπουργέ,
σχετικά με την διαβούλευση του σχεδίου 
νόμου για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό 
Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων» σας υπο-
βάλλουμε και με επιστολή μας τις κάτωθι 
παρατηρήσεις:
1. Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 προβλέπεται 
ότι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση επι-
χειρήσεις οι οποίες έχουν οφειλές μεγαλύ-
τερες του 85% σε έναν μόνο πιστωτή. Αυτό 
προκαλεί σοβαρό περιορισμό στην επιτυχή 

εφαρμογή και αξιοποίηση του νόμου, διότι 
μια μεγάλη πλειοψηφία μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων οφείλουν σε έναν 
πιστωτή. Τίθεται επιπρόσθετα ζήτημα σε 
επιχειρήσεις εν λειτουργία, που είτε εξό-
φλησαν ήδη έναν πιστωτή και μάλιστα μέσα 
στην κρίση (από το 2009 και μετά) ή έχουν 
ρυθμίσει την οφειλή τους, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να ενταχθούν στον νόμο επειδή 
οφείλουν σήμερα σε έναν πιστωτή πάνω από 
το 85% των συνολικών οφειλών τους, ενώ 
αδυνατούν πλέον πραγματικά να ανταπεξέλ-
θουν.
2. Στο άρθρο 16 παρ.3 να διευρυνθεί το ποσό 
των 50.000 ευρώ ή διαφορετικά να θεωρηθεί 
αρχική οφειλή το συγκεκριμένο ποσό (χωρίς 
προσαυξήσεις & πρόστιμα) για την ύπαρξη 
αυτοματοποιημένης διαδικασίας.
3. Να μην υπάρχει καταληκτική ημερομηνία 
στην υποβολή της αίτησης όσο η χώρα είναι 
εντός μνημονιακών υποχρεώσεων και επιτή-
ρησης από τους δανειστές.
4. Στο άρθρο 15 παρ 3 : «Συμμετοχή του 

Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης» Να υπάρξει σαφής διευκρίνιση και 
αποσαφήνιση 3. Δεν επιτρέπεται η διαγραφή 
βασικής οφειλής κλπ ν) «ποσά από κατα-
πτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί 
σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου και έχουν καταβληθεί από το Ελ-
ληνικό Δημόσιο ντα ποσά των εννυησεων 
στα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες). Σε
διαφορετική περίπτωση οι καταπτώσεις 
επιστρέφονται και εντάσσονται στην διαδι-
κασία Ρύθμισης του Εξωδικαστικού Μηχανι-
σμού». Η συγκεκριμένη διευκρίνιση αποτελεί 
αναγκαιότητα και αφορά περίπου 24 νομούς 
της χώρας όπου έχουν παρασχεθεί εγγυήσεις 
του ΕΔ. Μειώνει τον κίνδυνο το ΕΔ να κατα-
βάλλει υπέρογκα ποσά μερικών δις ευρώ
καταπτώσεων, ενώ επιλύει ουσιαστικά έναν 
τεράστιο πρόβλημα για χιλιάδες εν ενεργεία 
επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα επιλύει και ένα 
τεράστιο γραφειοκρατικό ζήτημα στις υπηρε-

Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Δράμας σχετικά με την διαβούλευση του 
σχεδίου νόμου για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων»

Συνέχεια στη σελίδα 8
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Μαρούσι, 2  Μαρτίου 2017: Η ΑΕΠΙ προ-
χωρά δυναμικά στην 
επόμενη μέρα της ενι-
σχύοντας με πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους 
και γνώσης αλλά και 
δημιουργούς  το Διοι-

κητικό της Συμβούλιο  και καταδεικνύοντας 
έμπρακτα την πρόθεσή της για ενίσχυση της 
εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της οικο-
νομικής της θέσης μέσω της Αύξησης Μετοχι-
κού Κεφαλαίου (ΑΜΚ). 

Ειδικότερα, με σημερινή της επιστολή  στον 
ΟΠΙ,  η ΑΕΠΙ γνωστοποίησε τα εξής : 

-        Τις προτάσεις της για τη σύνθεση  του 
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.  
Το νέο ΔΣ  θα οριστεί σε Γενική Συνέλευση 
της εταιρίας που προγραμματίζεται στις 10 
Μαρτίου 2017. Πρόεδρος του ανανεωμένου 
ΔΣ  θα προταθεί να αναλάβει ο κος Ηλίας 
Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου είναι διακεκριμένος 
Έλληνας στιχουργός με σπουδές στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών (στη Φιλοσοφική και τη 
Θεολογική Σχολή) και σε πανεπιστήμια εξω-
τερικού. Τα τελευταία 40 χρόνια έχει συγ-
γράψει στίχους για τους πλέον καταξιωμέ-
νους Έλληνες καλλιτέχνες, ενώ είναι ευρέως 
αποδεκτός από την κοινότητα των Ελλήνων 
δημιουργών. 

-        Την προτεινόμενη  5μελή Συντονιστική 
Επιτροπή,  η οποία θα ξεκινήσει τις εργασίες 
της την Παρασκευή 10 Μαρτίου και θα παρα-
μείνει εν ενεργεία μέχρι και την ολοκλήρωση 
της ΑΜΚ που έχει εξαγγείλει η ΑΕΠΙ. Ο ρόλος 
της επιτροπής θα είναι η έγκριση των πάσης 
φύσεως δαπανών και εκρροών της εταιρίας.  

σίες του ΓΛΚ, όπου έχουν συσσωρευτεί
χιλιάδες αιτήματα που δύσκολα μπορούν 
να ελεγχθούν στον σωστό χρόνο, λόγω των 
απαραίτητων εκ του νόμου διαδικασιών.

κύριε Υπουργέ,
σε κάθε περίπτωση κρίνεται θετική η προ-
σπάθεια και η πρωτοβουλία επίλυσης του
προβλήματος των οφειλών σε Δημόσιο, 
Ασφαλιστικά Ταμεία και χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Η κατάσταση αν είχε αντιμετωπι-
σθεί στην αρχή της κρίσης, θα ήταν προς το
καλύτερο σήμερα. Είχαμε από το 2009 του-
λάχιστον ως φορέας επισημάνει την αναγκαι-
ότητα αντιμετώπισης των οφειλών κυρίως 
στις Τράπεζες, αλλά δυστυχώς δεν εισακου-
σθήκαμε. Υπάρχουν γραπτές εισηγήσεις μας 
προς τα Υπουργεία και την εκάστοτε πολιτική 

ηγεσία. Σημαντικό όμως μέρος της ευθύνης 
φέρει το ίδιο το Τραπεζικό σύστημα το οποίο 
αρνούνταν να αποδεχθεί κάθε ριζοσπαστι-
κή και αναγκαία πρόταση για το θέμα, ενώ 
επιπρόσθετα συνέχιζε με τις απαράδεκτες 
τακτικές του, να λειτουργεί υπονομεύοντας 
ουσιαστικά τον εαυτό του και την οικονομία 
της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του νόμου 
πρέπει να είναι το ζητούμενο που θα υπερβεί 
τις αγκυλώσεις και τα εμπόδια που έθετε 
ανέκαθεν το Τραπεζικό σύστημα, ώστε να 
διασωθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας 
και κυρίως οι μικρές και μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, με τα εκατομμύρια θέσεων εργασίας 
εργαζομένων και αυτοπασχολούμενων.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Νέα εποχή για την ΑΕΠΙ 

Προχωρά δυναμικά υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της 

Οι λεπτομέρειες και ο ακριβής τρόπος λει-
τουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής κοινο-
ποιήθηκαν επίσης αρμοδίως στον ΟΠΙ. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η 
ΑΕΠΙ έθεσε υπόψη του ΟΠΙ σήμερα και την 
ανακοίνωση που εξέδωσε το ΓΕΜΗ αναφορι-
κά με την ΑΜΚ που έχει εξαγγείλει η εταιρία . 

Επίσης υπόψη της εποπτεύουσας αρχής τέθη-
κε και γνωμάτευση της διεθνούς ελεγκτικής 
εταιρίας «KPMG Σύμβουλοι Α.Ε.». Η γνωμά-
τευση αυτή συντάχθηκε μετά από πρωτοβου-
λία της ΑΕΠΙ με στόχο να εξεταστούν αναλυ-
τικά τα θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα 
και τις προοπτικές της ΑΕΠΙ, ενώ αξιολογή-
θηκε και αποτιμήθηκε  και το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο της έως το 2020.  
Σε ότι αφορά την έγγραφη κατάθεση των 
απόψεων της ΑΕΠΙ για τα ευρήματα της έκ-
θεσης της ΕΥ αυτές θα υποβληθούν όπως 
ορίζει η δέουσα διαδικασία,  μετά την λήψη 
όλων των εγγράφων, που περιέχονται στο 
διοικητικό φάκελο που έχει καταρτιστεί για 
το θέμα, η αποστολή του οποίου εκκρεμεί 
από τον ΟΠΙ. Η σχετική αίτηση για τη χορή-
γηση του πλήρους διοικητικού φακέλου κα-
τατέθηκε καθώς διαπιστώθηκε – στο πλαίσιο 
της σχετικής προετοιμασίας - ότι η ΑΕΠΙ έχει 
γνώση  των εγγράφων που  της έχει αποστεί-
λει ο  ΟΠΙ μόνο μέχρι την 31/8/2015. 

Σημειώνεται τέλος ότι η ΑΕΠΙ θα συνεχίσει 
να ενημερώνει επίσημα και με πράξεις όλους 
τους ενδιαφερόμενους αναφορικά με τις 
σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
και στις οποίες έχει δεσμευτεί με στόχο την 
ομαλοποίηση της λειτουργίας της αγοράς 
πνευματικών δικαιωμάτων. 

Επιστολή  
προς τον Διοικητή 

Νοσοκομείου Δράμας 
 
Κύριε Διοικητή

Όπως πληροφορηθήκαμε είναι σε 
εξέλιξη διαδικασία κατάρτισης του 
Νέου Οργανισμού στα πλαίσια ανά-
γκης εκσυγχρονισμού και βελτιστο-
ποίησης των παρεχόμενων ιατρι-
κών και νοσηλευτικών υπηρεσιών 
από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.   
Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με 
τις αστοχίες του προηγούμενου ορ-
γανογράμματος, δημιούργησε σοβα-
ρά προβλήματα στην λειτουργία του 
Νοσοκομείου, για τα οποία ο φορέας 
μας έχει γίνει και αυτός αποδέκτης 
διαμαρτυριών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες μας τα 
προβλήματα εστιάζονται στην υπο-
στελέχωση, στην παθολογική κλινι-
κή, καθώς και στην απουσία οργα-
νωμένου τμήματος επειγόντων και 
ασφαλείας. Ως φορέας στηρίζουμε 
τις προτάσεις του επιστημονικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού του νο-
σοκομείου μαζί με τους υπόλοιπους 
φορείς της περιοχής μας και ζητούμε 
την επαναφορά δύο (2) παθολογι-
κών κλινικών όπως λειτουργούσαν 
άριστα και ποιοτικά πριν το 2012. 
Επίσης πιστεύουμε ότι πλέον είναι 
απαραίτητη η θέση Ιατρού Ογκο-
λόγου για την διαχείριση χιλιάδων 
δραμινών καρκινοπαθών, που με-
τακινούνται για χημειοθεραπείες σε 
Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αλεξαν-
δρούπολη. Σε κάθε περίπτωση στη-
ρίζουμε τα αιτήματα του επιστημονι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του Νοσοκομείου Δράμας κυρίως 
όμως στηρίζουμε τις προτάσεις όλων 
που θέλουν υψηλή υπηρεσία υγείας  
που πρέπει να παρέχετε στους δρα-
μινούς πολίτες. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟ ΣΙ 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 


