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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

Οι έλληνες είναι φτωχότεροι. 
Τα στοιχεία της ελληνικής 
ένωσης τραπεζών απεικο-

νίζουν  το τι συμβαίνει στην ελλη-
νική κοινωνία. 
Ο μύθος ότι οι έλληνες είναι πλού-
σιοι καταρρίπτεται.
Από τα επίσημα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Ένωσης Τραπεζών απο-
δεικνύεται ότι περίπου 60 δις 
ευρώ καταθέσεων ανήκουν στην 
κατηγορία των μικροκαταθετών..
Δηλαδή φυσικά πρόσωπα που 
διαθέτουν καταθετικούς λογαρια-
σμούς με υπόλοιπα από 10 χιλ 
ευρώ και χαμηλότερα.
Να σημειωθεί ότι το σύνολο των 
καταθέσεων στην Ελλάδα δια-
μορφώνεται στα 153,8 δις ευρώ 
εκ των οποίων τα 130,3 δις είναι 
καταθέσεις νοικοκυριών.
Από αυτές τις καταθέσεις των 
νοικοκυριών σχεδόν οι μισές ανή-
κουν σε καταθέτες πολύ χαμηλής 
κλίμακας.
Τι σημαίνουν καταθέσεις έως 10 
χιλ ευρώ; Ότι απλά πολύ εύκολα 
μπορούν να δαπανηθούν.
Με τις αυξημένες φοροδοτικές 
υποχρεώσεις και την μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και γε-
νικώς της βαθειάς ύφεσης της 
χώρας που δεν παράγει νέο κοι-
νωνικό πλούτο οι καταθέσεις θα 
μειωθούν όχι από τον πανικό ή 
τον κίνδυνο χρεοκοπίας θα μει-

ωθούν γιατί απλά τα διαθέσιμα 
εισοδήματα έχουν συρρικνωθεί 
επιθετικά.
Αν η βαθειά ύφεση συνεχιστεί για 
ακόμη 2-3 χρόνια και δεν υπάρξει
χρεοκοπία που αποτελεί και το 
καλό σενάριο είναι προφανές ότι 
οι καταθέσεις θα μειωθούν δρα-
στικά γιατί απλά ο έλληνας με χα-
μηλά εισοδήματα θα «τρώει από 
τα έτοιμα» δηλαδή από τις κατα-
θέσεις.
Είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν αλλάξει 
άμεσα η κατάσταση στην Ελλάδα 
οι καταθέσεις ο κοινωνικός πλού-
τος της χώρας θα μπορούσε να 
μειωθεί άλλα 50 δις ευρώ.
Μέχρι τώρα οι καταθέσεις έχουν 
μειωθεί 83,71 δις ευρώ.
Αρχές 2010 οι καταθέσεις ήταν 
στα 237,65 δις ευρώ και τον Ιού-
λιο του 2012 είχαν υποχωρήσει 
στα 153,8 δις ευρώ.
Το εισόδημα δεν αντέχει αλλά δεν 
αντέχουν και οι καταθέσεις.
Προσέξτε απομυθοποιείται ότι ο 
έλληνας είναι πλούσιος.
Η πλειοψηφία των ελλήνων είναι 
φτωχοί.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτε-
λούν συνημμένο κείμενο μαζί με 
την επιστολή του επιμελητηρίου 
Δράμας με αποδέκτες τον Πρω-
θυπουργό, τον Ευάγγελο Βενιζέλο 
και το Φώτη Κουβέλη)

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Το 93% των φυσικών προσώπων
 κατέχουν καταθέσεις κάτω από 10.000 ευρώ
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Για άλλη μια φορά το Επιμε-
λητήριό μας με επιστολή του 
τόσο προς  τον Πρωθυπουρ-
γό όσο και προς τους άλλους 
δύο κυβερνητικούς εταίρους  
επισημαίνει  τις συνέπειες και 
τους κίνδυνους της ακολου-
θούμενης πολιτικής .

Εκφράζουμε  κραυγή αγω-
νίας για την κατάσταση που 
επικρατεί στην αγορά, το κα-
θημερινό κλείσιμο μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
την απώλεια θέσεων εργασίας, 
τους οφειλέτες στο Δημόσιο 
που αυξάνονται καθημερινά 
δηλώνοντας αδυναμία κατα-
βολής δόσεων και τους χιλιά-
δες ελεύθερους επαγγελματίες 
που είναι πλέον ανασφάλιστοι 
χωρίς ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη.
Στην  επιστολή μας  επισυνά-
πτονται επίσης στοιχεία σχετι-
κά με τις καταθέσεις στις τρά-
πεζες που καταρρίπτουν το 
μύθο περί πλουσίων Ελλήνων 
καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ένωσης Ελληνικών Τρα-
πεζών το 81,5% των Ελλήνων 
έχουν καταθέσεις μέχρι 2.000 
ευρώ.

Προς  τον Πρωθυπουργό
 της Ελλάδος 
κύριο Αντώνιο Σαμαρά

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
με την παρούσα επιστολή σας γνω-
στοποιώ ότι η κατάσταση πλέον στην 
αγορά και στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις έχει πάρει διαστάσεις ανεξέλε-
γκτης ολοκληρωτικής καταστροφής. 
Οι επαγγελματίες αδυνατούν πλέ-
ον να καταβάλλουν τις στοιχειώδεις 
λειτουργικές τους υποχρεώσεις κα-
θώς επίσης και τις εισφορές τους 
σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 
Κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες κλει-
σίματος μικρών και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με απώλειες μεγάλου 
αριθμού θέσεων εργασίας.

Σας ενημερώνουμε ότι οι καθυστε-
ρήσεις πληρωμών στον ΟΑΕΕ στην 
περιοχή μας ξεπέρασαν το 85%. Εί-
ναι ανασφάλιστοι χωρίς ιατροφαρμα-
κευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη 
χιλιάδες επαγγελματίες και οι οικογέ-
νειες τους. 
Οι οφειλέτες στο δημόσιο αυξάνονται 
με μεγάλη μαθηματική πρόοδο δηλώ-
νοντας αδυναμία καταβολής δόσεων. 
Η ολοκληρωτική κατάρρευση είναι 
προ των πυλών και οφείλουμε να 
σας επισημάνουμε ότι η κοινωνική 
συνοχή είναι στα όρια της. Αυτή η 
κοινωνική συνοχή, αν ακόμη υπάρχει 
ως ένα βαθμό,  οφείλεται  πρωτίστως 
στην κοινωνική αλληλεγγύη που 
επιδεικνύουν οι φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Εκκλησία και άλλες 
κοινωνικές οργανώσεις και σύλλογοι. 
κύριε Πρωθυπουργέ,
τις συνταγματικές επιταγές του κρά-
τους τις αντικατέστησαν οι ίδιοι οι 
πολίτες. Το ερώτημα είναι όμως μέ-
χρι πότε θα συνεχίζεται αυτό. Διότι 
χάνεται η αξιοπιστία του κράτους στο 
εσωτερικό και απαξιώνετε πλήρως ο 
ρόλος του.   
Σύμφωνα με στοιχεία μας, «τσουνά-
μι» προσφυγών στο πτωχευτικό δί-
καιο θα ακολουθήσει εντός του επό-
μενου διμήνου. 
Σας επισημαίνουμε ακόμη ότι αυξή-
θηκε ο ρυθμός μετανάστευσης στο 
εξωτερικό από επαγγελματίες, επι-
στήμονες μαζί με τις οικογένειες τους.

Σας αναφέρουμε όλα τα παραπάνω, 
ίσως καταχρηστικά, γνωρίζοντας ότι 
είστε ενήμερος για την δραματική κα-
τάσταση. 
Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε 
για πολλοστή φορά ότι πρέπει να 
παρθούν άμεσα πολιτικές αποφάσεις 
που θα προστατεύσουν τον Έλληνα 
πολίτη από τις δραματικές επιπτώ-
σεις.
Έχουμε καταθέσει τις  προτάσεις 

μας, τόσο σε εσάς όσο και στα αρμό-
δια Υπουργεία οι οποίες μπορούν να 
δώσουν λύσεις άμεσες.
1. Ζητήσαμε από το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης για τις οφειλές του ΟΑΕΕ ρυθ-
μίσεις ρεαλιστικές και ικανές που 
να ανταποκρίνονται στην σκληρή 
πραγματικότητα. Επισημάναμε στο 
Υπουργείο και τον οργανισμό ότι σε 
λίγο θα κληθείτε να ποινικοποιήσε-
τε με τον παλαιό νόμο της χούντας 
(1967) και να οδηγήσετε στην φυλα-
κή χιλιάδες επαγγελματίες που αδυ-
νατούν να πληρώσουν τις εισφορές 
τους για την αυτασφάλιση τους, όταν 
σε άλλους φορείς (μηχανικούς, δικη-
γόρους κλπ) η αυτασφάλιση δεν είναι 
ποινικό αδίκημα. (σας επισυνάπτου-
με σχετικό). Ζητήσαμε την κατάργηση 
αυτού του νόμου της χούντας, αλλά 
δυστυχώς  το Υπουργείο αργεί χα-
ρακτηριστικά, χωρίς να αναλογίζεται 
την τραγική κατάσταση χιλιάδων αν-
θρώπων και των οικογενειών τους.  
2. Αιτηθήκαμε να υπάρξει 
αντιμετώπιση των οφειλών των επι-
χειρήσεων στις Τράπεζες. Δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχει «κούρεμα» στις 
οφειλές του κράτους και οι Τράπεζες 
να λαμβάνουν πακτωλό δις ευρώ και 
τώρα να επιτίθενται με κάθε τρόπο 
στους δανειολήπτες. Η ενίσχυση της 
ρευστότητας δεν γίνεται πλέον με τις 
κλασσικές συνταγές αλλά μέσα από 
απομείωση των δανείων σε επίπε-
δα όπως τα ομόλογα του δημοσίου. 
Εξάλλου την στρεβλή πολιτική του 
παρελθόντος δεν θα την πληρώσουν 
μόνο οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι 
και τα νοικοκυριά. (σας επισυνά-
πτουμε πρόταση)
3. Η υπερφορολόγηση μόνο 
αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. 
Μεγαλώνει την ύφεση, εξαφανίζει την 
ρευστότητα, δημιουργεί αποεπενδυ-
τικό κλίμα και εχθρικό περιβάλλον. 
Φυσικά το αποτέλεσμα είναι η κατάρ-

ρευση των εσόδων με μη αναστρέ-
ψιμα αποτελέσματα. Ο μύθος των 
πλούσιων Ελλήνων έχει καταρριφθεί 
πλήρως μετά από την ανακοίνωση 
των στοιχείων της Ένωσης Ελληνι-
κών Τραπεζών σχετικά με τις κατα-
θέσεις. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία 
(Αύγουστος 2012) το 81,5% των 
λογαριασμών φυσικών προσώπων 
είναι από 0-2.000 ευρώ, το 11,3% 
από 2.001 έως και 10.000 ευρώ, το 
5,9% από 10.001-50.000 ευρώ, το 
0,9% από 50.001 έως 100.000 ευρώ 
και από εκεί και πάνω 0,4%. Με απλά 
μαθηματικά οι καταθέσεις καταρ-
ρίπτουν τον μύθο περί «πλούσιων 
Ελλήνων». Επομένως οποιαδήποτε 
υπερφορολόγηση είναι αδύνατον  να 
οδηγήσει σε αύξηση εσόδων διότι και 
το «λίπος» έχει καεί. Μένει μόνο ένα 
0,4% για να αντλήσετε έσοδα και φυ-
σικά είναι αυτοί που έχουν πάνω από 
το 50% των συνολικών καταθέσεων 
στην χώρα και εκτός. Με την μείωση 
των εσόδων των επιχειρήσεων, την 
μείωση μισθών και συντάξεων δεν 
μένει τίποτε άλλο από τα πληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους από τις κατα-
θέσεις οι Έλληνες πολίτες. Και αυτό 
αποδεικνύεται  ουτοπία.(σας επισυ-
νάπτουμε σχετικό). 
κύριε Πρωθυπουργέ,
οφείλουμε να σας επισημάνουμε ότι 
η κατάσταση έχει φθάσει στο απρο-
χώρητο. Η κοινωνία, οι επιχειρήσεις 
και οι εργαζόμενοι σε αυτές βγάζουν 
κραυγή αγωνίας και απόγνωσης. 
Επιτέλους αλλάξτε κατεύθυνση. Τα 
πρόσφατα λάθη και την παράλογη 
εμμονή των δανειστών, δεν μπορεί 
άλλο να τα πληρώνει η ελληνική κοι-
νωνία και να τα υιοθετεί η κυβέρνηση 
συνεχίζοντας αυτή την πολιτική.  

Με εκτίμηση,
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Πρόεδρος
 Επιμελητηρίου Δράμας

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΠΡΟΧΩΡΗΤΟ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
«…Η κοινωνία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές βγάζουν κραυγή 

αγωνίας και απόγνωσης. Επιτέλους αλλάξτε κατεύθυνση…»
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Το Επιμελητήριο Δράμας  
στην έκτακτη σύσκεψη 

φορέων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Για τις ρυθμίσεις οφειλών 

επιχειρήσεων στις Τράπεζες 
και την τροπολογία του Υπουργείου 

Οικονομικών για ανάκληση 
της επιδότησης επιτοκίου

Το Επιμελητήριο Δράμας δια του Προέδρου 
Στέφανου Γεωργιάδη συμμετείχε στην έκτα-

κτη σύσκεψη φορέων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Φε-
βρουαρίου 2013στην Κομοτηνή με θέματα τις 
ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων στις Τράπεζες 
που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου και την 
τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για 
ανάκληση της επιδότησης επιτοκίου που έλαβαν 
οι επιχειρήσεις με έδρα συγκεκριμένους Νομούς 
της Περιφέρειας σύμφωνα με υπουργικές απο-
φάσεις από το 1993 έως και το 2005.  
Την σύσκεψη οργάνωσε ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλος Τοψίδης 
σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Επιμελητήρια 

της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και συμμετείχαν ο Περι-
φερειάρχης κ. Άρης Γιαννακίδης, ο Πρόεδρος 
ΠΕΔ και Δήμαρχος Καβάλας κ. Κωστής Σιμιτσής, 
ο Δήμαρχος Δράμας κ. Κυριάκος Χαρακίδης, ο 
Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Λαμπάκης και 
οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων της ΑΜ-Θ. Στην 
σύσκεψη συμμετείχαν οι Βουλευτές Δράμας κ. 
Δημ. Κυριαζίδης και κ. Χρήστος Καραγιαννίδης. 
Επίσης συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του συνδέ-
σμου βιομηχάνων της ΑΜ-Θ και πλήθος επιχει-
ρηματιών. 
Εισηγητής για το κρίσιμο ζήτημα των εγγυημέ-
νων από το δημόσιο, δανείων των επιχειρήσεων  
και την καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημά-
των τους προς το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέ-
φανος Γεωργιάδης. 
Μετά από εκτενή συζήτηση αποφασίσθηκε η 
έκδοση ψηφίσματος των Φορέων και η πλήρη 
αιτιολόγηση του. Αποφασίσθηκε η σύσταση επι-
τροπής με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ 
και η κατάθεση αιτήματος συνάντησης το συντο-
μότερο δυνατό με τον Πρωθυπουργό και τους 
κυβερνητικούς εταίρους. Η κρισιμότητα των ζη-
τημάτων δεν επιτρέπει καθυστερήσεις από την 
πλευρά της πολιτείας διότι κρίνεται η βιωσιμότη-
τα εκατοντάδων επιχειρήσεων και των θέσεων 
εργασίας σε αυτές. 

Πραγματοποιήθηκε 
στην Θεσσαλονίκη 
την Πέμπτη 31-1-2013 
κοινή σύσκεψη των 
Προέδρων και εκπρο-
σώπων των Επιμελη-
τηρίων της Μακεδονί-
ας και Θράκης με τον 
Υπουργό Μακεδονίας-
Θράκης κ. Θεόδωρο 
Καράογλου, μετά από 
πρωτοβουλία του ιδί-
ου, στα πλαίσια της 
οργανωμένης κοινής 

προσπάθειας όλων 
για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των 
επιχειρήσεων και την 
αναπτυξιακή πορεία 
της Βορείου Ελλάδας. 
Ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης 
όπως και άλλοι   εκπρό-
σωποι των επιμελητη-
ρίων, εξέθεσαν στον κ. 
Καράογλου τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει 
η αγορά, την έλλειψη 
ρευστότητας, τις σχέ-
σεις του με το τραπεζικό 
σύστημα,  την υψηλή 
ανεργία, την υπερφο-
ρολόγηση και την πολι-
τική της αφαίμαξης με 
τις έκτακτες εισφορές,  
αλλά και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της κάθε 
περιοχής στα οποία θα 
μπορούσε, υπό προϋ-
ποθέσεις, να δημιουρ-
γηθεί ανάπτυξη και να 
προσελκυστούν επεν-
δύσεις. 
Όπως τόνισε ο Πρό-
εδρος της Δράμας θα 
πρέπει να μπει ένα δίχτυ 
προστασίας της υφιστά-
μενης  μικρής και μικρο-
μεσαίας επιχείρησης με 
συγκεκριμένες πολιτικές 

για να μπορέσει, αφού 
επιβιώσει και εξέλθει 
της κρίσης, να έχει προ-
οπτική ανάπτυξης. Δή-
λωσε ότι η πολιτική που 
ακολουθεί το οικονομικό 
επιτελείο δεν δίνει διέξο-
δο στην ύφεση, ενώ ταυ-
τόχρονα το κράτος δεν 
θα μπορέσει μέσα από 
την υπερφορολόγηση 
να εξασφαλίσει τα προ-
βλεπόμενα έσοδα. Τόνι-
σε ακόμη ότι συμφωνεί 
με την χάραξη από την 
μεριά του Υπουργείου 
δράσεων και πολιτικών 
για την προώθηση των 
εξαγωγών και δήλω-
σε την συμμετοχή του 
Επιμελητηρίου Δράμας 
στην προσπάθεια αυτή. 
Ζήτησε ακόμη, ο κύριος 

Υπουργός να μεταφέρει 
στην Κυβέρνηση τις θέ-
σεις των Επιμελητηρίων 
και να τις υποστηρίξει, 
διότι τα Επιμελητήρια 
εκ του ρόλου τους είναι 
Φορείς υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας και 
σύμβουλοι του κράτους. 
Το Επιμελητήριο Δρά-
μας εκφράζει την ικανο-
ποίηση του για την πρω-
τοβουλία του Υπουργού 
Μακεδονίας Θράκης και 

δηλώνει την συμμετοχή 
του σε κάθε προσπά-
θεια προώθησης της 
επιχειρηματικότητας.  
Ευχαριστεί ακόμη τον 
Υπουργό, για την ανα-
γνώριση της δίκαιας 
αντίδρασης μας, στην 
απόρριψη της ουσιαστι-
κής πρότασης μας στο 
πρόγραμμα INTERREG 
από την προηγούμενη 
κυβέρνηση και την δέ-
σμευση του ότι δεν θα 
ξανασυμβεί να εγκρίνο-
νται ανούσιες προτάσεις 
χωρίς αποτέλεσμα και 
λογική και να απορρί-
πτονται προτάσεις φο-
ρέων που και αποτέλε-
σμα έχουν και πρότυπα 
εργαλεία μπορούν να 
θεωρηθούν.  

Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
Κοινή σύσκεψη  Προέδρων των Επιμελητηρίων 

της Μακεδονίας και Θράκης με τον Υπουργό
 Μακεδονίας-Θράκης Θεόδωρο Καράογλου
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Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
ΚΕΕΕ, Προέδρους Επιμελητηρίων, Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ και Πρόεδρο 
ΕΣΕΕ, σχετικά με τις οφειλές ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ. 
Η επιστολή επισυνάπτεται παρακάτω:

Δράμα 28 Ιανουαρίου 2013
Αρ.Πρωτ. 1070

Προς
Πρόεδρο ΚΕΕΕ κ. Κων/νο Μίχαλο
Πρόεδρο Επιμελητηρίου Ημαθίας κ. Νίκο Ουσουλτζόγλου
Πρόεδρο Επιμελητηρίου Κοζάνης κ. Κων/νο Κυριακίδη
Πρόεδρο Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χριστόδουλο Τοψίδη
Πρόεδρο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Παύλο Ραβάνη
Πρόεδρο Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών –Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδας κ. Δ. Ασημακόπουλο

κοινοποίηση:
Επιμελητήρια Χώρας
Πρόεδρο ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη

ΘΕΜΑ: Απάντηση για τις οφειλές ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, της  Δ/
νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοπασχολουμένων, του Υπουργείου Εργα-
σίας σε αιτήματα των Επιμελητηρίων της χώρας, παρότι αυτά απευθύ-
νονταν στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
οι περισσότεροι από εμάς αποστείλαμε προτάσεις σχετικά με το επίμαχο και 
κρίσιμο ζήτημα των οφειλών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ στο Υπουρ-
γείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας με αποδέκτη τον Υπουργό κ. 
Γιάννη Βρούτση. 
Προσφάτως παραλάβαμε έγγραφο (συνημμένο) απάντηση στα αιτήματα 
μας με ημερομηνία 09/01/2013 αριθμ πρωτ. Φ10035/28865/653 από την Δ/
νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων του Υπουργείου, την οποία 
υπογράφει ο αναπληρωτής διευθυντής  κατόπιν προώθησης των αιτημά-
των μας από το γραφείο του Υπουργού Εργασίας με το διαβιβαστικό Α.Π. 
713/30-11-2012.
Με την ανάγνωση της απάντησης του κυρίου αναπληρωτή διευθυντή προ-
κύπτουν τα κάτωθι:
Τα αιτήματα μας διαβιβάσθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 

σε υπηρεσιακό παράγοντα, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει ως όφειλε υπη-
ρεσιακά και ορθά έπραξε. 
Μόνο που τα αιτήματα μας απευθύνονται στον Υπουργό και αφορούν ιδιαί-
τερα προβλήματα που χρήζουν πολιτικής βούλησης για την επίλυση τους. 
Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη Δ/νση, αυτό που κάνει είναι να μας κοινοποιεί 
την νομοθεσία και τις αποφάσεις για ότι ισχύει μέχρι σήμερα, προφανώς 
έχοντας την άποψη ότι δεν την γνωρίζουμε. Επιπλέον προχωρά και πα-
ραπέρα απαντώντας και σε κάποια από 
τα αιτήματα μας ότι δεν τα εξετάζει. Ανα-
ρωτιέμαι και σας το θέτω και στον καθένα 
σας χωριστά αν τελικά η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου έχει διαβάσει τα αιτήματα 
μας ή αν έχει δώσει την ανάλογη βαρύτη-
τα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.   
Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή προσβάλλει 
τον ρόλο μας και την νοημοσύνη μας. 
Αν ήταν να απευθυνθούμε σε υπηρεσι-
ακούς παράγοντες για πολιτική επίλυση 
του προβλήματος, τότε θα τους είχαμε 
κάνει Υπουργούς.
Λυπάμαι ιδιαίτερα για τον τρόπο που 
αντιμετωπίζονται οι φορείς μας. Δεν λυ-
πάμαι όμως καθόλου για το μελάνι που 
έχει χυθεί όλο αυτό το διάστημα με στόχο  
να βοηθήσουμε τα μέλη μας και την κυ-
βέρνηση να κατανοήσει την κρισιμότητα 
των προβλημάτων. 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
όλοι μας πρέπει να καταδείξουμε και να καυτηριάσουμε αυτή την αντιμετώ-
πιση. 
Για τον λόγο αυτό, καλό θα ήταν εφόσον εσείς κρίνετε, το συγκεκριμένο 
θέμα να συζητηθεί στα συμβούλια σας και ταυτόχρονα να ζητηθεί άμεση 
συνάντηση με τον Υπουργό για την συζήτηση του θέματος. 
Επιπροσθέτως θέτω το ζήτημα για συζήτηση στην επόμενη Γενική Συνέ-
λευση της ΚΕΕΕ εφόσον δεν δοθεί λύση μέχρι τότε. 

Με εκτίμηση,
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Στον Υπουργό Εργασίας
 Κοιν. Ασφάλισης 

& Πρόνοιας
 κ. Γιάννη Βρούτση απευ-

θύνονται οι προτάσεις  μας 
σχετικά με το επίμαχο και 

κρίσιμο ζήτημα των οφειλών 
των ασφαλισμένων αλλά μας 

απαντούν υπηρεσιακοί  
παράγοντες που μας απλώς  
κοινοποιούν την νομοθεσία 

Για το θέμα των οφειλών των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ
Εμείς απευθυνόμαστε στον Υπουργό για να δώσει λύση  
και αντ’ αυτού μας απαντούν υπηρεσιακοί παράγοντες

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο 
Δράμας η παρουσίαση της ενέργειας του 1ο ΕλληνοΡωσικό Επι-

χειρηματικό Forum ΕΡΜΗΣ, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματο-
ποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 16 και 17 Μαϊου 2013στο πλαίσιο διμερών 
Εμπορικών Σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας ώστε να προετοιμαστεί η συμ-
μετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων .
Η διοργάνωση του 1ου ΕλληνοΡωσικού Επιχειρηματικού Forum ΕΡ-
ΜΗΣ, αποτελεί πρωτοβουλία του ΕλληνοΡωσικού Κέντρου ΕΡΜΗΣ, μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα φορέα, με σκοπό την προώθηση και ανά-
πτυξη των πωλήσεων Ελληνικών προϊόντων στην Ρωσική αγορά.
Συνδιοργανωτές του Forum είναι τα Ρώσικα Επιμελητήρια και Φορείς:
•  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρώσικης  Ομοσπονδίας
•  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μόσχας
•  Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αγίας Πετρούπολης
•  Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Επιχειρηματιών Αγίας Πετρούπολης
•  Enterprise Europe Network Αγίας Πετρούπολης
καθώς επίσης και Ελληνικά Επιμελητήρια και Φορείς στα οποία συμπε-

ριλαμβάνεται και το δικό μας Επιμελήτηριο.
Το Forum αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επαγγελματίες που δραστη-
ριοποιούνται στον επενδυτικό κλάδο, 
αλλά και για εξαγωγικές εταιρίες να 
ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρί-
ες, κυρίως όμως είναι μία σημαντική 
συνάντηση για όλους τους επιχειρη-
ματίες που επιθυμούν να επιτύχουν 
επιχειρηματικές συνεργασίες. Στόχος 
μας είναι οι επιχειρήσεις της περιοχή 
μας να έρθουν σε Β2Β συναντήσεις 
με αντίστοιχους επιχειρηματίες της 
Ρωσικής αγοράς και να προκύψουν συνεργασίες.

Όσες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται να καταθέσουν ηλεκτρονικά την 
αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
του Ελληνορωσικού κέντρου ‘’Ερμής’’ www.ermis-forum.com/el

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση 1ο ΕλληνοΡωσικό 
Επιχειρηματικό Forum ΕΡΜΗΣ
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Ενημερώνουμε  τα μέλη μας, σχε-
τικά με τις υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για Εξωστρεφείς 
Επιχειρήσεις  όπου παρέχονται οι-
κονομικές, εμπορικές, επενδυτικές 
πληροφορίες για ξένες αγορές  κα-
θώς επίσης και η δυνατότητα αξιο-
ποίησης Διεθνών Προγραμμάτων.

1. Πύλη Οικονομικής 
Διπλωματίας Agora

Επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρή-
σεων, η Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξι-
ακής Συνεργασίας έχει δημιουργήσει 
τη διαδικτυακή πύλη «ΑΓΟΡΑ» (http://
agora.mfa.gr/). Η πύλη αυτή, η οποία 
τροφοδοτείται καθημερινά από τα 
Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων (Γραφεία ΟΕΥ), περιέχει 
οικονομικές, εμπορικές, επενδυτι-
κές κ.λ.π. πληροφορίες που μπορεί 
να φανούν χρήσιμες στους Έλληνες 
επιχειρηματίες, κατά την προσπάθειά 
τους να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσί-
ες σε ξένες αγορές.

Πρωταρχικός στόχος της πύλης 
«ΑΓΟΡΑ» είναι η έγκυρη και έγκαι-
ρη ενημέρωση της επιχειρηματικής 
κοινότητας της χώρας μας, σχετικά 
με προσφορές – ζητήσεις επιχειρη-
ματικής συνεργασίας, διαγωνισμούς 

– προμήθειες, επιχειρηματικές απο-
στολές και εκθέσεις, έρευνες αγοράς 
και μελέτες, οικονομικές και εμπορικές 
εξελίξεις, θεσμικό και επενδυτικό πλαί-
σιο, φορείς και υπηρεσίες των ξένων 
χωρών, εξελίξεις στις διμερείς σχέσεις 
αλλά και γενικές πληροφορίες.

Επιπλέον, οι επιχειρηματίες έχουν 
πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας 
επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο που 
ενδιαφέρονται για προϊόντα και υπη-
ρεσίες της χώρας μας ενώ παράλληλα 
τους δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης 
και εύρεσης πληροφοριών ανάλογα 
με το προϊόν ή την υπηρεσία, αλλά και 
ανάλογα με τη χώρα ενδιαφέροντός 
τους.

Μέσω της πύλης «ΑΓΟΡΑ» οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να εγγραφούν και 
να λαμβάνουν Newsletter (Υπηρεσία 
Προσωποποιημένης Ενημέρωσης) με 
ενημέρωση για τα προϊόντα, τις υπη-
ρεσίες και τις τελευταίες εξελίξεις στις 
χώρες ενδιαφέροντός τους, με τη συ-
χνότητα που ίδιοι επιλέγουν (καθημε-
ρινά, εβδομαδιαία ή μηνιαία).
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι δι-
ευθύνσεις των Γραφείων ΟΕΥ έχουν 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: http://
agora.mfa.gr / f rontoff ice/por ta l .
asp?cpage=NODE&cnode=7

2. Πύλη Διεθνών 
Χρηματοδοτήσεων

Πρωταρχικό στόχο της Πύλης Διεθνών 
Χρηματοδοτήσεων του ΥΠΕΞ (http://
www.aidfunding.mfa.gr), την οποία 
διαχειρίζεται η Ειδική Γραμματεία Αξι-
οποίησης Διεθνών Προγραμμάτων, 
αποτελεί η ενίσχυση του μεριδίου της 
ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας  
και των ελληνικών ΜΚΟ στην αγορά 
των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
που χρηματοδοτούνται από πολυμε-
ρείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

Χρήσιμες Υπηρεσίες του Υπουργείου
Εξωτερικών για Εξωστρεφείς Επιχειρήσεις

(όπως είναι, για παράδειγμα, η ΕΕ, 
ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα), 
από περιφερειακές αναπτυξιακές τρά-
πεζες, καθώς και από εθνικούς ανα-
πτυξιακούς φορείς αναπτυσσομένων 
χωρών.

Μέσω της Πύλης Διεθνών Χρηματο-
δοτήσεων οι ενδιαφερόμενες ελληνι-
κές επιχειρήσεις και ΜΚΟ διαθέτουν 
πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη 
σειρά υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
κατά τρόπο έγκαιρο και διαδραστικό. 
Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνεται, 
κατ’αρχήν, η έγκυρη και έγκαιρη ενη-
μέρωση για επικείμενες και τρέχουσες 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύ-
πτουν από χρηματοδοτικά και επεν-
δυτικά προγράμματα που υλοποιού-
νται από τους κυριότερους διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. 
ΕΕ, ΟΗΕ, Παγκόσμια Τράπεζα) στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο. 

Τέλος, μέσω της Πύλης Διεθνών Χρη-
ματοδοτήσεων οι επισκέπτες έχουν τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσουν απευ-
θείας με το Γραφείο Υποστήριξης 
(Τηλ.: +30 210 368 4262 – Fax: +30 
210 368 4145 – E-mail: aidfunding@
mfa.gr), προκειμένου να αναζητήσουν 
εταίρους είτε σε χώρες-μέλη της ΕΕ 
είτε στις χώρες που αφορούν τα διά-
φορα προγράμματα αναπτυξιακής 
βοήθειας. 

Το Επιμελητήριο Δράμας σε 
συνεργασία με το  Σύλλο-
γο Λογιστών  Φοροτεχνών  
νομού Δράμας θα πραγμα-
τοποιήσει ημερίδα την Δευ-
τέρα 4 Μαρτίου 2013 και 
ώρα 18.00 στο Συνεδριακό 
κέντρο του Επιμελητηρίου, 
με θέμα ‘’ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟ-
ΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ’’, προκει-
μένου να ενημερωθούν οι 
επιχειρηματίες του νομού 
μας. Κύριος ομιλητής της 
εκδήλωσης θα είναι ο κ. 
Καμπάνης Βασίλειος, Γεν. 
Γραμματέας της ΠΟΦΕΕ 
και φορολογικός σύμβου-
λος της Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε

Την Δευτέρα 
4 Μαρτίου

 στο Επιμελητήριο 
Δράμας

Ημερίδα για το νέο 
φορολογικό Νόμο 

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ», εφεξής 
ΕΦΕΠΑΕ και ο εταίρος αυτού 
ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ, με χωρική αρμο-
διότητα την Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη, προγραμματίζει τον 
εμπλουτισμό του Μητρώο Αξιο-
λογητών, το οποίο είχε συσταθεί 
και εγκριθεί με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
4156/ΕΦΕΠΑΕ/1024/10.6.2010 
έγγραφο της ΕΥΔ-ΕΠΑΕ με θέμα 
«Έγκριση του Μητρώου Αξιολο-
γητών» για τις δράσεις κρατικών 
ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις 
δράσεις Ανταγωνιστικότητας και 
Επιχειρηματικότητας των πέντε 
Ε.Π. των περιφερειών Μεταβατι-
κής Στήριξης.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ-
ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ έχουν όλα 
τα φυσικά πρόσωπα που διαθέ-

τουν τα παρακάτω προσόντα:
α) Υποχρεωτικά προσόντα
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης Ελληνικού Πανεπιστημίου 
(Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο τίτλο Τμή-
ματος Πανεπιστημιακής Σχολής 
του Εξωτερικού νόμιμα αναγνωρι-
σμένου από το κατά νόμο αρμό-
διο όργανο.
και
2. Πενταετής Επαγγελματική 
εμπειρία, η οποία αποκτήθηκε 
κατά την τελευταία δεκαετία σε 
ένα ή περισσότερα από τα παρα-
κάτω αντικείμενα:
Μεταποίηση, κυρίως σε ΜΜΕ , 
Τουρισμός , Περιβάλλον , Ενέρ-
γεια, κυρίως σε ΑΠΕ / Συμπαρα-
γωγή / Εξοικονόμηση , Ποιότητα , 
Υπηρεσίες – Εμπόριο , 
Κατάρτιση
Θέματα:
Οικονομική Βιωσιμότητα Επιχει-
ρήσεων

Αξιολόγηση Επιχειρηματικών ή 
Επενδυτικών Σχεδίων
Δανειοδοτήσεις – Χρηματοδοτή-
σεις Επιχειρήσεων
Υλοποίηση – Διαχείριση Επενδυ-
τικών Έργων, Κοινοτικών Προ-
γραμμάτων, κλπ 
ή/και
3. Εμπειρία αξιολόγησης. 
Ειδικότερα απαιτείται τεκμηριω-
μένη εμπειρία σε αξιολογήσεις 
επιχορηγούμενων επενδύσεων, 
εμπειρία στη σύνταξη σχετικών 
μελετών ή/και ελέγχου επενδύσε-
ων στα προαναφερόμενα αντικεί-
μενα. Ειδικά για τα προγράμματα 
κατάρτισης, απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η εγγραφή στο Ενιαίο 
Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Ικανότητα Χειρισμού Η/Υ, δε-
δομένου ότι οι αξιολογήσεις θα 

O Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ξεκίνησε  

τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εως 29 Μαρτίου 2013

Συνέχεια στη σελ....8
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Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελη-
τήριο Δράμας την Δευτέρα στις 

25/02/2013, σε συνεργασία με την 
ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜ-Θ, η ενημερωτική ημε-
ρίδα για το πρόγραμμα «Ολοκληρω-
μένη παρέμβαση για την στήριξη της 
Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας».
Το πρόγραμμα παρουσίασε  ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ 
κ. Αρχοντίκης Παναγιώτης μαζί με τα 
στελέχη κ. Παπαδόπουλο Γεώργιο και 
κ. Καφετζή Ξένια και την παρακολού-
θησαν μεγάλος αριθμός ενδιαφερόμε-
νων γυναικών. Χαιρετισμό απηύθυνε 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δρά-
μας κ. Στέφανος Γεωργιάδης.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του 
Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ 
Δημόσια Δαπάνη και κατανέμεται στις 
οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 
Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αι-
γαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 
και Πελοπόννησος.
 
Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς 
Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησι-
ακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθε-
ματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει 
στην τόνωση της απασχόλησης μέσω 
της δημιουργίας πρόσθετων δυνατο-
τήτων πρόσβασης στην αγορά εργα-
σίας άνεργων, απολυμένων και απει-
λούμενων από ανεργία γυναικών.
 
Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι πα-
ρακάτω δύο Υποδράσεις: 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη 
στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 
μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας για γυναίκες 18-35 ετών
ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2
Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη 
στήριξη της γυναικείας απασχόλησης 
μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας για γυναίκες 36-64 ετών
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης πρέπει να 
είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου 
κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι ομο-
γενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που 
έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχό-
λησης στη χώρα µας.
Δικαιούχοι της ∆ράσης είναι γυναίκες 
18-64 ετών άνεργες ή απειλούµενες 
από ανεργία που προσδιορίζονται ως 
εξής:
έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή
• έχουν απολυθεί την τελευ-
ταία τριετία και βρίσκονται σε αναζή-
τηση εργασίας, ή
• έχουν κλείσει την ατομική ή 
προσωπική τους επιχείρηση κατά την 
τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη 

επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν 
απασχολούνται µε σύμβαση εξαρτη-
μένης εργασίας, ή
• απειλούνται από ανεργία, 
π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή 
έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
• Αυτοαπασχολούμενες ασφα-
λισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς 
φορείς µε εισόδημα χαμηλότερο από 
το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως 
αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Από 
τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρού-
νται απολυμένες γυναίκες, των οποί-
ων η σύμβαση καταγγέλθηκε από 
υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυ-
μένες, των οποίων ο εργοδότης είναι 
σύζυγος ή συγγενής Α' βαθµού, εκτός 
από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουρ-
γίας της επιχείρησης.
Για την τεκμηρίωση των δικαιούχων 
σύμφωνα µε τις παραπάνω ιδιότητες 
θα πρέπει να προσκομιστούν τα ακό-
λουθα δικαιολογητικά:
• 'Άνεργες: ∆ελτίο ανεργίας 
σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας 
για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο 
ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή 
της πρότασης και µέχρι την έναρξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
για όσες δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα ή 
βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆ ότι είναι εγ-
γεγραµµένοι στα µμητρώα ανέργων.
• Απολυμένες κατά την τελευ-
ταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από 
εργοδότη (καταγγελία της σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή 
αόριστου χρόνου, πλήρους ή µερικής 
απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕ∆ 
ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσλη-
ψης από την καταγγελία της σύμβα-
σης έως την ηµεροµηνία έναρξης της 
επιχείρησης ή υποβολής πρότασης 
στο πρόγραµµα.
• Επιχειρηματίες που έκλεισαν 
την επιχείρησή τους την τελευταία 

τριετία: Βεβαίωση διακοπής άσκησης 
επιτηδεύματος της ∆.Ο.Υ και βεβαίω-
ση ΟΑΕ∆ ότι δεν έχει πραγματοποιη-
θεί καµία αναγγελία πρόσληψης στο 
διάστημα από τη διακοπή της επιχεί-
ρησης έως την έναρξη της νέας επι-
χείρησης.
• Απειλούμενες από ανεργία 
(εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρί-
σκονται σε επίσχεση εργασίας): Θεω-
ρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης 
εργασίας στο όνομα του δικαιούχου.
• Απειλούμενες από ανεργία 
(εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που 
έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99: Βεβαίω-
ση εργοδότη / απόφαση πρωτοδικείου 
για την αίτηση ή απόφαση υπαγωγής 
της επιχείρησης στο άρθρο 99.
• Αυτοαπασχολούμενες: Βε-
βαίωση του οικείου ασφαλιστικού φο-
ρέα και Εκκαθαριστικό Σηµείωµα για 
το οικονοµικό έτος 2012 (εισοδήματα 
2011).
Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμι-
σης των παραπάνω δικαιολογητικών, 
δεν θα µπορεί να γίνει αποδεκτή η 
επιλεξιµότητα της ενδιαφερόμενης.

Η μορφή της ενίσχυσης 
συνίσταται στην:
 
• χορήγηση χρηματικού ποσού (επι-
χορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 
€ ανά πρόταση, για την κάλυψη του 
100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουρ-
γικών δαπανών για µμέγιστο διάστη-
μα 18 µμηνών, 
 
• επιπλέον χορήγηση χρηματικού πο-
σού (επιχορήγηση) µέχρι 12.000 € 
του ετήσιου µμισθολογικού κόστους 
από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/
εων εργασίας (1 ΕΜΕ) µε πρόσλη-
ψη ανέργου/ων. ∆ιευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που δεν απορροφηθεί 
το ποσό για την κάλυψη του ετήσιου 
µμισθολογικού κόστους, δύναται να 
παραταθεί η περίοδος απασχόλησης 
µμέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 

12.000 €. 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των επιχει-
ρηματικών σχεδίων δεν µπορεί να 
ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) µμήνες 
από την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης. 
 
Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρημα-
τικών σχεδίων στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος είναι οι ακόλουθες:
 
• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης 
(ενοίκια, λογαριασμοί ∆ΕΚΟ, δαπάνες 
ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσι-
ών νομικής και λογιστικής υποστήρι-
ξης, έξοδα προβολής κλπ.). 
• Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρη-
ματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτι-
κής ασφάλισης). 
• ∆απάνη παροχής υπηρεσιών συμ-
βούλου για την σύνταξη και παρακο-
λούθηση επιχειρηματικού σχεδίου. 
• ∆απάνες για την παροχή υπηρεσιών 
mentoring / coaching από συμβού-
λους µε σκοπό την υποστήριξη των 
ωφελουμένων στην ανάπτυξη της επι-
χειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση 
του επιχειρησιακού σχεδίου για διά-
στημα έξι (6) µμηνών από την έναρξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
• ∆απάνες κατάρτισης του δικαιούχου 
επιχειρηματία ή / και του νεοπρο-
σλαµβανόµενου (ανέργου / άνεργης 
ή απειλουμένου / -ης από ανεργία) σε 
πιστοποιημένο φορέα επαγγελματι-
κής κατάρτισης. 
• Ετήσιο µμισθολογικό κόστος (συµπε-
ριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών 
εισφορών) που θα προκύψει από τη 
δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
 
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλε-
ξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 
1/9/2012.
 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονι-
κής υποβολής των προτάσεων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, 
www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 
1/03/2013 με καταληκτική ημερομηνία 
στις 29/03/2013.
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιό-
τητας) πρέπει υποχρεωτικά να υπο-
βληθούν και σε έντυπη µμορφή (ένα 
αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) 
ημέρες (ηµερολογιακές) µμετά την κα-
ταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων, δηλαδή 
έως τις 5/4/2013. 
 
Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του 
προγράμματος έχει αναρτηθεί στις 
ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.
antagonistikotita.gr), του ΕΣΠΑ (www.
espa.gr), του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr), 
του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και της 
ΔΕΣΜΟΣ-ΑΜ-Θ (www.desm-os.gr)

    

Πραγματοποιήθηκε  στο Επιμελητήριο Δράμας  η  ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα

 «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας 
Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας»

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποδράσεις 
για γυναίκες 18-35 ετών και 36-65 ετών 

με επιχορήγηση από 10.000 € έως 20.000 €
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1. 
1. Επιχειρώ ( business ): αρχίζω 
έργο προσπαθώ να πετύχω κάτι.
2. Όραμα ( vision ): ότι βλέπει 
κανείς όταν βρίσκεται σε έκσταση 
όνειρο.
3. Στόχος ( target ): το αντικείμε-
νο της σκόπευσης το σημάδι, σκο-
πός στον οποίο αποβλέπει κανείς.
4. Κέρδος ( profit ): υλικό όφελος 
χωρίς αντιστάθμισμα, ηθική ωφέ-
λεια.
5. Επιμελητήριο ( chamber ): 
Οργανισμός που μελετά τα ζητή-
ματα  ορισμένων κλάδων εργασίας 
: εμπορικό - υπηρεσιών - επαγγελ-
ματικό - εξαγωγικό.
6. Κουλτούρα ( culture ): 
Ο πνευματικός πολιτισμός ,πνευ-
ματική ανάπτυξη .
7. Νοοτροπία ( mentality ): Ο 
τρόπος που σκέφτεται κανείς.
8. Ακεραιότητα (integrity): 
Η ιδιότητα του ακέραιου ,ολότητα, 
αρτιότητα, γνησιότητα, τιμιότητα.
9.Προγραμματισμός 
(programming ) : κατάστρωση 
προγράμματος σχεδίου ενεργειών.
10. Κρίση ( crisis ): Αξιολόγηση 
πράξεων ή καταστάσεων, η διατύ-
πωση έγκυρης και εμπεριστατω-
μένης γνώμης για κάτι. Περίοδος 
ανωμαλίας με δυσχέρειες και 
κινδύνους.
*Πηγή : Ελληνικό λεξικό
 Τεγόπουλος - Φυτράκης 

2.
1. Εκπαίδευση (education ) : Η 
ανάπτυξη των σωματικών διανο-
ητικών και ηθικών δυνάμεων .Η 
μόρφωση που αποκτάται με τη 
διδασκαλία ,η παιδεία .
2. Επικοινωνία(communication) 
: Μεταβίβαση ή ανταλαγή μηνη-
μάτων πληροφοριών,το σύστημα 
διακινήσεως εντολών αναφορών σ´ 
έναν οργανισμό.
3. Εξωστρεφής ( extrovert ): Ο 
στραμμένος προς τον εξωτερικό 
κόσμο , που έχει την τάση να εξω-

τερικεύει τις συγκινήσεις και της 
σκέψης του.
4. Στρατηγική ( strategy ): Σύ-
νολο συντονισμένων ενεργειών και 
χειρισμών για την επίτευξη στόχου, 
τακτική .

5. Αξιολόγηση ( evaluation ): 
Καθορισμός της αξίας .
6. Καινοτομία (innovation): Νε-
ωτερισμός, Μεταρρύθμιση 
7. Διοίκηση ( management ): 
Διεύθυνση ,διακυβέρνηση .
8. Oμάδα ( team ):
Σύνολο άθροισμα ομοειδών , 
Ένωση ανθρώπων που έχουν κοινό 
έργο ή σκοπό.
9. Εμπειρία ( experience ): Γνώ-
ση που βασίζεται στην πείρα ,το 
σύνολο των γνώσεων που αποκτή-
θηκαν με την πείρα .
10.Προϋπολογισμός (budget): Η 
πράξη του προϋπολογίζω,nπίνακας 
όπου προβλέπονται τα ετήσια έσο-
δα και έξοδα οικονομικού οργανι-
σμού,επιχειρήσεως.
Ελληνικό λεξικό 
Τεγοπουλος- Φυτράκης 

3.
1. Ισολογισμός
(balance sheet) : σύγκριση εσό-
δων – εξόδων , συνοπτικός πίνακας 
που παρουσιάζει τη περιουσιακή 
κατάσταση τράπεζας , επιχείρησης.
2. Αγαθό ή προϊόν (commodity) 
: κάθε αντικείμενο, ουσία, πράξη ή 
υπηρεσία που μπορεί να παρέχει 
ευχαρίστηση.
3. Ανταγωνισμός 
(competition) : συναγωνισμός, 
άμιλλα.
4. Απόσβεση (amortization) : 
εξαφάνιση , εξάλειψη , εξόφληση : 
απόσβεση χρέους – κεφαλαίου .
5. Κεφάλαιο (capital , fund) : 
χρηματικό ποσό που έχει κατα-
τεθεί σε επιχείρηση ή τράπεζα, το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχεί-

ων ενός προσώπου .
6. Διαφήμιση (advertising): κάθε 
ενέργεια που αποβέπει στη διάδο-
ση πληροφοριών για εμπορικούς 
σκοπούς .
7. Εκκαθάριση ( clearing ) : τα-
κτοποίηση λογαριασμού με καθο-
ρισμό των χρεωτικών ή πιστωτικών 
υπολοίπων .
8. Ζήτηση ( demand ) : 
αναζήτηση, έρευνα , αγοραστική 
διάθεση .
9. Προσφορά (quotation) : δω-
ρεά , παροχή , εισφορά , προσφε-
ρόμενο δώρο ή υπηρεσία 
10.  Κεφαλαιαγορά (capital 
market) : η αγορά όπου γίνεται 
διαπραγμάτευση μακροπρόθεσμων 
καφαλαίων.
Ελληνικό λεξικό 
Τεγοπουλος- Φυτράκης

4.
1. Αγορά ( market ) : το σύνολο 
των αγοραπωλησιών που γίνο-
νται με βάση τη προσφορά και τη 
ζήτηση .
2. Ύφεση ( depression ) : η μείω-
ση της έντασης μιας κατάστασης .
3. Ζημία ( damage ) : βλάβη, 
απώλεια από φθορά – απώλεια 
αξίας χωρίς αντιστάθμισμα.
4. Κίνδυνος ( risk ) : πιθανή 
δυσάρεστη έκβαση .
5. Αποτελεσματικότητα 
(effectiveness ): η ιδιότητα του 
αποτελεσματικού .
6. Επένδυση (investment): το-
ποθέτηση κεφαλαίων στην επιχεί-
ρηση.
7. Παροχή ( allotment/
allowance ) : η πράξη και το 
αποτέλεσμα του παρέχω, δόσιμο, 
χορήγηση .
8. Περικοπή ( truncation ) : η 
πράξη και το αποτέλεσμα του περι-
κόβω, περιορισμός, ελάττωση .
9. Μέρισμα (dividend ) : το 
αποτέλεσμα του μερίζω, μερίδιο 
– το ποσό που αναλογεί σε κάθε 
μετοχή εταιρείας από τα κέρδη της 
χρονιάς .
10. Κονδύλιο ( allocation ) : 
δαπάνη ή έξοδο που αναγράφεται 
σε προϋπολογισμό ή άλλο λογα-
ριασμό . 
Ελληνικό λεξικό 
Τεγόπουλος- Φυτράκης

5.
1.Εξυπηρέτηση (service): προ-
σφορά υπηρεσίας , η ενέργεια ή το 
αποτέλεσμα του εξυπηρετώ.
2.Ικανοποίηση (satiation): 
το συναίσθημα της έντονης ευαρέ-
σκειας, ευχαρίστησης, που νιώθει 
κάποιος, επειδή πραγματοποιή-
θηκε κάποια επιθυμία ή επιδίωξή 
του.
3.Παραγωγή ( production ) : η 
δημιουργία αντικειμένων, οικονο-
μικών αγαθών και υπηρεσιών με 
την ανθρώπινη εργασία και με τα 
διαθέσιμα φυσικά ή τεχνικά μέσα.
4.Ιεραρχία ( hierarchy ) : το 
σύνολο των θέσεων υπηρεσίας ή 
οργανισμού, σε μια σειρά που δεί-
χνει τη σχέση εξάρτησης (διαταγής, 
υποταγής), η οποία υπάρχει με-
ταξύ των προσώπων που κατέχουν 
αυτές τις θέσεις.
5.Νόμιμος ( legitimate ) : που 
έγινε σύμφωνα με το νόμο ή που 
αναγνωρίζεται, που προβλέπεται ή 
που ορίζεται από το νόμο.
6.Ρευστότητα ( liquidation ) : 
έλλειψη σταθερότητας, η σχέση με-
ταξύ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 
και διαθέσιμου χρήματος ή άλλου 
αντίστοιχου μέσου πληρωμής.
7.Προνόμιο ( privilege ) : το 
δικαίωμα, το ειδικό δίκαιο που 
επιφυλάσσεται σε άτομα ή σε 
ομάδες κατ΄ εξαίρεση και αποκλει-
στικότητα.
8.Τιμολόγηση ( pricing ) : ο 
προσδιορισμός της τιμής πωλή-
σεως ενός εμπορεύματος ή της 
αμοιβής για την παροχή κάποιας 
υπηρεσίας.
9.Δείκτης ( ratio ) : καθεμία από 
τις στατιστικές αξίες που ως ομάδα 
μάς δίνουν μια ένδειξη για την 
κατάσταση της οικονομίας.
10.Κοινωνικό όφελος ( social 
benefit ) : το όφελος που αναφέ-
ρεται στην κοινωνία ή που έχει 
σχέση με αυτή.
Ελληνικό λεξικό 
Τεγόπουλος- Φυτράκης

Τη στήλη επιμελείται 
ο Αντιπρόεδρος 

του Επιμελητηρίου 
Χρήστος Γκαγκάνης 

Business 
English 

γίνονται ηλεκτρονικά 
β)  Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα , Εμπει-
ρία στη χρήση του Πληροφο-
ριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) , Εγγραφή 
Υποψηφίου σε άλλον, εγκεκριμέ-
νο κατάλογο αξιολογητών , Πιστο-
ποιητικό Κατάρτισης υποψηφίου 
σε Αντικείμενα σχετικά με την 
αξιολόγηση.
Τα μέλη του ισχύοντος Μητρώου 

δεν υποβάλλουν νέα αίτηση.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν το πλήρες κείμενο 
της πρόσκλησης και την αίτηση 
εγγραφής με τα συνημμένα έντυ-

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 
ΕΦΕΠΑΕ 

Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL / SITE

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ 
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αποστόλου Σούζου 
14, ΤΚ 69100, 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 35916 www.desm-os.gr 
desm-123@otenet.
gr 

πα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ 
(www.efepae.gr) και της ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΜΜΕ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΕΥΤΙΚΗ (www.desm-os.gr) 
Οι συμπληρωμένες αιτήσεις και 

τα συνημμένα υποβάλλονται 
πρώτα ηλεκτρονικά  και στη συ-
νέχεια στους εταίρους του ΕΦΕ-
ΠΑΕ, ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά 
ή με συστημένη επιστολή στην 
κάτωθι διεύθυνση:

Συνέχεια από τη σελ......6
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