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Σελ. 7,8

Σελίδες 3,4, 5

Ασφαλιστικές εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών:
 Θα υπολογίζονται με ποσοστό 26,95% επί του καθαρού 

φορολογητέου αποτελέσματος
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα  

από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015)

Η 
τελευταία εγκύκλιος 
του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφά-
λισης(ΕΦΚΑ) (στον 

οποίο υπάγονται πλέον όλοι 
οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
και οι Αυτοαπασχολούμενοι) 
με ημερομηνία 20 Ιανουαρί-
ου 2017 ξεκαθαρίζει με κάθε 
λεπτομέρεια τον τρόπο υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών των Ελεύθερων 
Επαγγελματιών και Αυτοαπα-
σχολούμενων εξηγώντας τις 
βασικές αρχές υπολογισμού 

των ασφαλιστικών εισφορών, 
τον τρόπο προσδιορισμού των 
εισοδημάτων επί των οποίων 
επιβάλλονται εφεξής οι ασφα-
λιστικές εισφορές, τη θέσπιση 
ενιαίων ποσοστών εισφορών 
κύριας ασφάλισης για τον 
κλάδοι σύνταξης και για τον 
κλάδο υγειονομικής περίθαλ-
ψης καθώς και όλες τις λεπτο-
μέρειες που αφορών τόσο στη 
διαδικασία υπολογισμού των 
εισφορών και τους υπόχρεους 
αυτής. 

Η αποστολή 

 των ειδοποιητηρίων

 θα ξεκινήσει από την 

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου  

και  θα πρέπει να εξοφληθούν 

έως τις 28 Φεβρουαρίου

 1.000  Πρόστιμο 
για τις επιχειρήσεις  

που δεν έχουνε αναρτημένες 
πινακίδες για το αν

 διαθέτουν συσκευές POS

Σελ.6

Εγκρίθηκαν τα Σχέδια 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων 
Αλεξανδρούπολης, Καβάλας 

και Δράμας

 Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης ΑΜΘ: ‘‘Ιδιαίτερα δραστήριο
 και αξιόπιστο το Επιμελητήριο Δράμας -η πρότασή του

 για Έξυπνη επιχειρηματικότητα στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβου-
λιών και δομών στήριξης,εγκρίθηκε με προϋπολογισμού 1,0 εκ.ευρώ 
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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

Οι δικαστές, με την υπ΄ αριθμ. 
100/2017 απόφασή τους, έκαναν 

δεκτή την αίτηση επαγγελματικών Ενώ-
σεων και εμπόρων που ζητούσαν να 
ακυρωθεί η από 7.7.2014 υπουργική 
απόφαση, που επέτρεπε δοκιμαστικά τη 
λειτουργία των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές στις εξής περιοχές:
1) Αττική: α) Ιστορικό κέντρο Αθηνών και 
β) Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου,
2) Κεντρική Μακεδονία: α) Ιστορικό κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης και β) Χαλκιδική και
3) Νότιο Αιγαίο: Στους Δήμους: α) Ρόδου, 
β) Κω, γ) Σύρου Ερμούπολης, δ) Μυκόνου 
και ε) Θύρας.
Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρι-
νε ότι η νομοθετική εξουσιοδότηση στον 
υπουργό Ανάπτυξης να εκδίδει απόφαση 
για τη λειτουργία των καταστημάτων τις 
Κυριακές, «χωρίς συγκεκριμένο προσδιο-
ρισμό», είναι αντίθετη στο άρθρο 43 του 
Συντάγματος που επιτάσσει για παρόμοια 
θέματα να εκδίδονται Προεδρικά Διατάγ-
ματα και όχι υπουργικές αποφάσεις.
Παράλληλα, στην απόφαση καταγράφο-
νται τα συνταγματικά δικαιώματα των 
εργαζομένων και των πολιτών, σε σχέση 
με την αργία της Κυριακής. «Το Σύνταγμα 
κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως ερ-
γαζομένους και απασχολούμενους (ελεύ-
θερους επαγγελματίες, κ.λπ.) το δικαίω-
μα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης 

του ατομικού και τους από κοινού με την 
οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα 
της εβδομαδιαίας εργασίας. Το διάλειμμα 
αυτό υπηρετεί την υγεία και την ομαλή 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατό-
μου με τη φυσική και ψυχική ανανέωση 
που προσφέρει η τακτική αργία στον ερ-
γαζόμενο άνθρωπο εντός της κάθε εβδο-
μάδας (άρθρο 5 και 21 Συντάγματος).
Συναφώς, προσφέρει και την δυνατότητα 
οργάνωσης της κοινωνικής και οικογενει-
ακής ζωής του, θέματα για τα οποία μερι-
μνά επίσης το Σύνταγμα (άρθρο 21). Πε-
ραιτέρω το ως άνω δικαίωμα προσλαμβά-
νει πρακτική αξία για τους εργαζόμενους 
όταν αυτοί δύνανται μόνοι ή από κοινού 
με την οικογένεια τους να μετέχουν στην 
συλλογική ανάπαυλα μιας κοινής αργίας 
ανά εβδομάδα, ως τέτοια ημέρα έχει επι-
λεγεί κατά μακρά παράδοση, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στα λοιπά κράτη της Ευ-
ρώπης, η σχετιζόμενη με την Χριστιανική 
θρησκεία.
Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
έρχεται να επιλύσει το θέμα δια παντός. Η 
Κυριακή αντιμετωπίζεται πλέον ως αυτό 
που είναι, δηλαδή μία ημέρα αναντικατά-
στατη για την ίδια την ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας του ατόμου και του οικογε-
νειακού δεσμού τόσο των εμπόρων που 
λειτουργούν τα καταστήματά τους, όσο 
και των εργαζομένων σε αυτά.  Ως τέτοια 

δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανένα 
«ρεπό» Τρίτης, Τετάρτης ή οποιασδήποτε 
άλλης ημέρα, είτε για τον εργοδότη, είτε 
για τον εργαζόμενο. 
Η ΕΣΕΕ θα αναμείνει το πλήρες κείμενο της 
καθαρογραμμένης απόφασης και αφού 
μελετήσει το σκεπτικό της, θα αποφασί-
σει μαζί με τους Εμπορικούς Συλλόγους 
της σε όλη την Ελλάδα που ξεκίνησαν 
αυτόν τον δικαστικό αγώνα πριν από δύο 
και πλέον χρόνια, την τελική στάση της 
απέναντι στο ισχύον πλαίσιο λειτουργίας 
των Κυριακών.  Παράλληλα, καλεί την 
Κυβέρνηση να μελετήσει καλά την από-
φαση ενόψει μελλοντικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων και τους Θεσμούς να σταμα-
τήσουν να αντιμετωπίζουν μία ξεχωριστή 
ημέρα για τον ελληνικό λαό, ως μία κοινή 
«καθημερινή».
 
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης 
Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«...Η απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία 
των εμπορικών καταστημάτων τις Κυ-
ριακές μίλησε στη ψυχή της ελληνικής 
αγοράς και δικαίωσε τις θέσεις της ΕΣΕΕ, 
υπέρ της μικρομεσαίας εμπορικής επιχεί-
ρησης...»

Η απόφαση του ΣτΕ για τη λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων τις Κυριακές δικαιώνει την ΕΣΕΕ
Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας  

τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε 3 περιοχές της χώρας
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Η συνέχεια στη σελίδα 4

Η 
τελευταία εγκύκλιος του Ενι-
αίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης(ΕΦΚΑ) (στον οποίο υπά-
γονται πλέον όλοι οι Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες και οι Αυτοαπασχολούμε-
νοι) με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 2017 
ξεκαθαρίζει με κάθε λεπτομέρεια τον 
τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών των Ελεύθερων Επαγγελμα-
τιών και Αυτοαπασχολούμενων εξηγώ-
ντας τις βασικές αρχές υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών, τον τρόπο 
προσδιορισμού των εισοδημάτων επί των 
οποίων επιβάλλονται εφεξής οι ασφαλι-
στικές εισφορές, τη θέσπιση ενιαίων πο-
σοστών εισφορών κύριας ασφάλισης για 
τον κλάδοι σύνταξης και για τον κλάδο 
υγειονομικής περίθαλψης καθώς και όλες 
τις λεπτομέρειες που αφορών τόσο στη 
διαδικασία υπολογισμού των εισφορών 
και τους υπόχρεους αυτής.
Να σημειωθεί ότι, ως βάση υπολογισμού 
των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό 
Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την 
άσκηση δραστηριότητας κατά το προη-
γούμενο φορολογικό έτος. 
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισο-
δήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρι-
σμένο φορολογικό έτος (2015).
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος του 
ΕΦΚΑ με θέμα: Ενιαίοι κανόνες υπολογι-
σμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολού-
μενων από 01/01/2017». 
Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του 
Ν.4387/2016, από 01/01/2017 θεσπίζο-
νται ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφα-
λιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων 
που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ 
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατι-
κών διατάξεων των Φορέων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ 
και ΤΑΝΤΠ, όπως αυτές ίσχυαν έως την 
έναρξη ισχύος του ν.4387/2016.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται 
το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών 
κλάσεων, κατηγοριών ή τεκμαρτών 
ποσών και ορίζεται το πραγματικό εισό-
δημα από την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας ως βάση υπολογισμού 

της εισφοράς. Για την πληρέστερη κα-
τανόηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή 
των νέων διατάξεων παρέχονται οι πιο 
κάτω διευκρινήσεις - οδηγίες:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 
και την (2) σχετική Υπουργική
απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι 
(Ελεύθεροι επαγγελματίες -Αυτοαπα-
σχολούμενοι), που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:
α. Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθε-
ροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη 
ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέ-
ωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και 
ΤΑΝΤΠ.
β. Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά 
πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικη-
γόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκη-
σης της επαγγελματικής δραστηριότητας. 
γ. Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινο-
πραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που 
μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση 
του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:
1. τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικρά-
τεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχι-
στον
2. οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη 
μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυ-
τοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι 
κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
3. Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν ορι-
στεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.
4. Ο μοναδικός εταίρος μονοπρό-
σωπης ΙΚΕ δ. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών 
καταλυμάτων.
Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται 
"νέοι" και "παλαιοί" ασφαλισμένοι (προ 
και μετά την 01/01/1993) που έχουν 
ενταχθεί στην ασφάλιση των εντασσόμε-
νων στον ΕΦΚΑ Φορέων ή πρόκειται να 
ενταχθούν, μετά την ημερομηνία αυτή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

A. ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1. Ημερομηνία έναρξης ισχύος των 
νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. 
Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε 
επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού 

των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό 
Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την 
άσκηση δραστηριότητας κατά το προη-
γούμενο φορολογικό έτος.
2. Το ΚΦΑ προσδιορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα φορολογίας 
εισοδήματος και για την δημιουργία του 
λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα από 
δραστηριότητες ή ιδιότητες που δημιουρ-
γούν υποχρέωση ασφάλισης.
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισο-
δήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρι-
σμένο φορολογικό έτος (2015).
Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδι-
κασία και οριστικοποίηση των ετησίων 
ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί 
ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του 
έτους 2016 (Β' εξάμηνο 2017).
3. Θεσπίζεται Κατώτατη και Ανώτα-
τη μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών, 
δηλαδή το κατώτερο και το ανώτερο 
μηνιαίο ποσό εισοδήματος επί του οποίου 
υπολογίζονται εισφορές.
Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται 
το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτα-
το βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 
των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμε-
ρα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 
7.032,96 €).
Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμέ-
νων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μει-
ωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της 
κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € 
(Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ).
Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται 
το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλά-
σιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω 
των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το 
ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 
€ (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€).
Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών 
καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που 
προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου 
ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).
4. Επί μελών εταιρειών βάση υπο-
λογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο 
εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό 
συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.
5. Στις περιπτώσεις ζημιογόνων 

Ασφαλιστικές εισφορές Ελεύθερων Επαγγελματιών:
 Θα υπολογίζονται με ποσοστό 26,95% επί του καθαρού 

φορολογητέου αποτελέσματος
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα  

από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015)
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χρήσεων και μηδενικών κερδών, ως 
βάση υπολογισμού των εισφορών λαμβά-
νεται η κατώτατη μηνιαία βάση.
6. Επί μη εκκαθαρισμένων και μη 
υποβληθεισών δηλώσεων, ως βάση υπο-
λογισμού εισφορών θα λαμβάνεται το 
ΚΦΑ από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμέ-
νο έτος.
Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων 
που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται 
οι ασφαλιστέες δραστηριότητες - ιδιότη-
τες με τα εισοδήματα που τηρεί η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και 
κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης 
εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνο-
νται και ποσά που έχουν καταβληθεί με 
δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Γ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
1. Θεσπίζονται ενιαία ποσο-
στά εισφορών κύριας ασφάλισης:
-	 Κλάδος Σύνταξης 20%
-	 Κλάδος Υγειονομικής 
Περίθαλψης 6,95% ( επιμεριζόμενο 6,45 
% για παροχές σε είδος και 0,50% για πα-
ροχές σε χρήμα)
Επί πλέον συνεισπράττεται εισφορά ει-
δικού λογαριασμού ανεργίας (ΟΑΕΔ). Ει-
δικότερα, για ασφαλισμένους (παλαιούς 
και νέους ) που υπάγονται στην ασφάλι-
ση σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώην 
ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ προβλέπεται συνείσπραξη 
ποσού 2,00 €, υπέρ της Στέγης Υγειονο-
μικών.
1. Πρόσωπα που για πρώ-
τη φορά από την έναρξη ισχύος του 
Ν.4387/2016 (01/01/2017) και εφεξής 
αποκτούν ιδιότητα ή προβαίνουν σε 
έναρξη εργασιών ή δραστηριοτήτων 
καταβάλλουν, από το μήνα έναρξης ερ-
γασιών έως τον τελευταίο μήνα του ιδίου 
έτους, εισφορές επί της κατώτατης βά-
σης.
2. Στις περιπτώσεις μονα-
δικής δραστηριότητας προσδιορίζεται η 
βάση υπολογισμού εισφορών από τα ει-
σοδήματα της δραστηριότητας αυτής.
Για τον υπολογισμό των εισφορών λαμ-
βάνονται υπόψη οι πιο κάτω ειδικές δια-
τάξεις: 

Γ.1 Ειδικές ρυθμίσεις για ασφαλι-
σμένους ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΕΤΑΑ κάτω 5ετίας 
(αρθρ.39 παρ.1β)
Εμπίπτουν πρόσωπα τα οποία υπάγο-
νται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις 
γενικές ή ειδικές διατάξεις, όπως ίσχυαν 
ως την έναρξη ισχύος του Ν.4387/16, 

στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ, καθώς και 
αυτοαπασχολούμενοι απόφοιτοι σχολών 
ανώτατης εκπαίδευσης, που είναι εγγε-
γραμμένοι σε επιστημονικούς συλλόγους 
ή επιμελητήρια που έχουν τη μορφή 
Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΕ, Οικονομολόγοι).
Για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται κατα-
βολή ασφαλιστικών εισφορών του Κλά-
δου Σύνταξης ως εξής:
•	 Για τα δύο (2) πρώτα έτη ασφάλι-
σης ποσοστό 14 % .
•	 Για τα επόμενα (3) τρία έτη 
ασφάλισης ποσοστό 17%
•	 Μετά το 5ο έτος της υπαγωγής 
τους στην ασφάλιση ποσοστό 20%.
Στις περιπτώσεις αυτές ως ελάχιστη μη-
νιαία βάση υπολογισμού εισφορών λαμ-
βάνεται η μειωμένη (ποσοστό 70% επί της 
κατώτατης).
Οι διαφορές που προκύπτουν: α) από 
την μειωμένη καταβολή ασφαλίστρου 
και β) από την μειωμένη κατώτατη βάση 
(αρθρ.234 παρ. του 2 ν.4389/2016), 
αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία 
προσαυξάνεται κατά την ετήσια μετα-
βολή μισθών, όπως αυτή θα καθοριστεί 
από την ελληνική Στατιστική Αρχή. Εξο-
φλείται δε από τον ασφαλισμένο κατά 
1/5 κατ' έτος, για τα έτη κατά τα οποία 
το ΚΦΑ από την άσκηση δραστηριότητας 
κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος 
υπερβαίνει το ποσό των 18.000,00 € και 
σε κάθε περίπτωση μέχρι την συμπλήρω-
ση 15 ετών ασφάλισης. Για το θέμα αυτό 
θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες.
Γ.2 Εισφορά δικηγόρων επί του γραμ-
ματίου προείσπραξης (άρθρο 39 παρ 
11.α)
Οι δικηγόροι καταβάλλουν υπέρ του 
ΕΦΚΑ εισφορά ύψους 20% επί της ελά-
χιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή 
παράσταση για την οποία προβλέπεται η 
έκδοση γραμματίου προείσπραξης.
Τα ποσά που καταβάλλονται, μέσω αυ-
τής της διαδικασίας, αφαιρούνται από 
την ασφαλιστική εισφορά που οφείλει ο 
Δικηγόρος.
Σε περίπτωση που τα ποσά που καταβλή-
θηκαν μέσω γραμματίων υπερβαίνουν 
την προβλεπόμενη μηνιαία εισφορά δεν 
επιστρέφονται αλλά συμψηφίζονται με 
την ετήσια οφειλή του αντίστοιχου έτους.
Για την υλοποίηση της διαδικασίας ο 
οικείος Δικηγορικός Σύλλογος παρέχει 
τα απαιτούμενα στοιχεία και ποσά στον 
ΕΦΚΑ προκειμένου να διενεργηθεί ο συμ-
ψηφισμός με την μηνιαία εισφορά που 
οφείλει ο Δικηγόρος.

Γ.3 Δικηγόροι σε αναστολή άσκησης 
δραστηριότητας. (άρθρο 39 παρ.5)
Από 01/01/2017 οι δικηγόροι που βρί-
σκονται σε αναστολή άσκησης δραστηρι-
ότητας, καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ, εισφο-
ρές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 39 του ν.4387/2016.
Ειδικότερα, η μηνιαία εισφορά των δι-
κηγόρων σε αναστολή υπολογίζεται κατ' 
ελάχιστο επί της κατώτατης μηνιαίας 
βάσης 586,08 €, δεδομένου ότι δεν προ-
κύπτει εισόδημα από την άσκηση επαγ-
γελματικής δραστηριότητας. Σημειώνεται 
ότι για την εν λόγω κατηγορία, δεν έχει 
εφαρμογή η μειωμένη κατώτατη βάση 
για ασφαλισμένους κάτω πενταετίας.
Γ.4 Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστι-
κών Εισφορών-ασφάλιση άνω των 40 
ετών (άρθρο 39 παρ. 13)
Ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει 
40 έτη ασφάλισης δύνανται, μετά από 
αίτησή τους, να καταβάλλουν μειωμένη 
ασφαλιστική εισφορά Κλάδου Σύνταξης 
κατά 50%, παραιτούμενοι από την προ-
σαύξηση της σύνταξής τους για τα επό-
μενα έτη ασφάλισης.
Γ.5 Καταβολή Μειωμένων Ασφαλιστι-
κών Εισφορών-Μητέρες
Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 141 
του ν. 3655/2008, περί μείωσης κατά 
50% των ασφαλιστικών εισφορών του 
Κλάδου Σύνταξης, για τους πρώτους 12 
μήνες μετά τον τοκετό, εξακολουθούν να 
ισχύουν.
Η Μείωση υπολογίζεται επί της μηνιαίας 
εισφοράς που θα διαμορφωθεί με βάση 
τις νέες διατάξεις.
Γ.6 Μεταβατικές ρυθμίσεις από 
01/01/2017 ως 31/12/2020 (αρθρ.98 
του ν.4387/2016)
Οι εισφορές Κλάδων Σύνταξης, υγειο-
νομικής περίθαλψης, επικουρικής και 
εφάπαξ παροχής των Αυτοαπασχολού-
μενων, προερχόμενων από το ΕΤΑΑ, κα-
ταβάλλονται με ποσοστιαία μείωση από 
01/01/2017 έως και 31/12/2020.
Η μείωση επέρχεται στην καταβαλλόμενη 
εισφορά μετά τον υπολογισμό της ανά 
κλάδο, σύμφωνα με ποσοστιαία κλίμακα 
επί του εισοδήματος (συνημμένα πίνακας 
Γ1). Ειδικότερα:
_ από 7033,00 € - 13.000,00 € σε ποσο-
στό 50%
- από 13.000,01 € - 58.000,00 € σε πο-
σοστό 49% έως 5%, μειούμενη κλιμακωτά 
ανά 1.000,00 €.
Για αυτοαπασχολούμενους με χρόνο 
ασφάλισης κάτω των πέντε 5 ετών η μεί-

Η συνέχεια στη σελίδα 5
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ωση 50% εφαρμόζεται επί εισοδήματος 
από 4.922,00 € - 13.000,00 €. Η μείωση 
αυτή δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή 
(ειδικές ρυθμίσεις περ. Γ.1). Επισημαί-
νουμε ότι:
-	 Το κατώτερο όριο εισοδήματος 
για την χορήγηση έκπτωσης (7.033,00€ 
και 4.922,00€) αντιστοιχεί στο ετήσιο, 
κατά περίπτωση, κατώτατο ΚΦΑ. Ως εκ 
τούτου, για το εισόδημα μέχρι τα όρια 
αυτά δεν παρέχεται μείωση.
-	 Για Εισόδημα από 58.000,01 € 
έως 70.329,60 € δεν παρέχεται μείωση.
Σχετικό παράδειγμα υπολογισμού της 
μείωσης περιλαμβάνεται στις «ΦΟΡΜΕΣ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Στη μεθοδολογία που ακολουθείται για 
τον υπολογισμό των εισφορών μη
μισθωτών διακρίνουμε τις παρακάτω πε-
ριπτώσεις: α. Μοναδική δραστηριότητα/
ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα. β. Μονα-
δική δραστηριότητα/ιδιότητα - Περισσό-
τερες πηγές εισοδημάτων. γ. Πολλαπλές 
δραστηριότητες/ιδιότητες - Μοναδικό 
εισόδημα. δ. Πολλαπλές δραστηριότη-
τες/ιδιότητες - Περισσότερες πηγές εισο-
δημάτων. Α. Μοναδική δραστηριότητα/
ιδιότητα - Μοναδικό εισόδημα
Η κατώτατη και η ανώτατη βάση προσδι-
ορίζονται από το εισόδημα που αποκτά-
ται από την συγκεκριμένη δραστηριότη-
τα/ιδιότητα.
Ο υπολογισμός εισφορών γίνεται, κατά 
περίπτωση, με τις διατάξεις που καθο-
ρίζουν την δραστηριότητα / ιδιότητα. 
Ειδικότερα:
-	 Μηνιαίο εισόδημα που υπερβαί-
νει την ανώτατη βάση, περιορίζεται στο 
ύψος των 5860,80 €.
-	 Επί μηνιαίου εισοδήματος που 
υπολείπεται της κατώτατης βάσης οι 
εισφορές υπολογίζονται επί της κατώτα-
της, κατά περίπτωση, βάσης. Αντίστοιχα, 
στις περιπτώσεις ζημιογόνων χρήσεων ή 
μηδενικού εισοδήματος, ο υπολογισμός 
γίνεται επί της, κατά περίπτωση, κατώ-
τατης βάσης.
Επισυνάπτονται παραδείγματα υπολο-
γισμού εισφορών μοναδικής ασφάλισης 
«ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ».
Β. Επί πολλαπλής ασφάλισης ( περ. β, γ 
και δ) θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών 
ΕΦΚΑ των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, 
μετά την 1.1.2017, θα γίνεται μέσω του 

Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με 
εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση 
λογαριασμού.
Για την εκτέλεση των πληρωμών οι 
ασφαλισμένοι μπορούν να χρησιμοποιούν 
τα διαθέσιμα, από κάθε Τραπεζικό Ίδρυ-
μα, προϊόντα.
Για τον σκοπό αυτό υιοθετείται διακριτός 
κωδικός εντολής, που αποτελείται από 
είκοσι πέντε (25) ψηφία.
Ο νέος κωδικός αποτελεί το πιο σύγ-
χρονο πρότυπο κωδικοποίησης, έχει 
αποκτήσει διεθνείς τυποποιήσεις και έχει 
εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό 
τομέα.
Στο μεταβλητό μέρος του κωδικού θα 
περιλαμβάνεται ο ΑΜΚΑ και το είδος εσό-
δου που εισπράττεται με τη χρήση του.
Εισφορές που έχουν δημιουργηθεί έως 
31/12/16 θα εξακολουθήσουν να ει-
σπράττονται μέσω των υφιστάμενων 
συμβάσεων-συστημάτων που τηρούν μέ-
χρι σήμερα οι ΦΚΑ, μέχρι νεωτέρας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Κατά τη πρώτη εφαρμογή, θα σταλεί 
ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών που 
θα πληροφορεί τον ασφαλισμένο για τον 
τρόπο υπολογισμού, το ύψος της εισφο-
ράς και τον επιμερισμό της κατά κλάδο.
Άμεσα θα παρέχεται δυνατότητα άντλη-
σης των πληροφοριών αυτών από ηλε-
κτρονική υπηρεσία www.efka.gov.gr 
 στην οποία οι ασφαλισμένοι θα έχουν 
πρόσβαση μετά από πιστοποίησή τους με 
χρήση των κωδικών taxis- net και του 
ΑΜΚΑ.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από 01/01/2017 καταργούνται διατάξεις 
που προβλέπονταν στα καταστατικά λει-
τουργίας των υφιστάμενων φορέων μη 
μισθωτών ως εξής:

> OAEE
Η εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό 
ασφάλιση προσώπων που προβλέπονται 
στο άρθρο 14 του π.δ. 258/2005.

> ΤΑΝΤΠ
Η εισφορά εγγραφής και η εισφορά 
αναγνώρισης γάμου (περ. αα και ββ της 
παρ.δ του άρθρ. 7 καταστατικού του 
ΤΑΝΤΠ. Επιπλέον παύει να ισχύει η 13η 
και 14η εισφορά και πλέον καταβάλλο-
νται εισφορές σε 12μηνη βάση. 
>            ΕΤΑΑ
Η μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών για την πρώτη πενταετία υπα-
γωγής στην ασφάλιση κατά:
-	 50% για τους ασφαλισμέ-
νους του ΤΣΜΕΔΕ και του Τομέα Ασφάλι-
σης Νομικών ( άρθρ. 4 του ν.3518/2006 
και άρθρο 10 παρ.1 γ περίπτωση 3 του 
ΝΔ 4114/1960, όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 1 του ν.1090/1980, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 παρ. 4 του 
ν.2150/1993) και
-	 40% για τους ασφαλισμέ-
νους του ΤΣΑΥ (άρθρο 4 παρ.1 του 
ν.982/1979 σε συνδυασμό με το άρθρο 
19 παρ. 4 του ν. 2150/1993).
Επιπλέον καταργείται η εισφορά (δικαίω-
μα εγγραφής) υπέρ ΤΣΑΥ.

Η αποστολή 

 των ειδοποιητηρίων

 θα ξεκινήσει από την 

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου  

και  θα πρέπει να εξοφληθούν 

έως τις 28 Φεβρουαρίου
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, από το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης 
αναμένεται η εγκύκλιος με την 
οποία θα διευκρινίζονται οι λε-
πτομέρειες της σχετικής υπο-
χρέωσης του νόμου 4446/2016 
για τις  μηχανές  POS και αφο-
ρά τα εμπορικά καταστήματα.  
Οι διατάξεις της εγκυκλίου θα 
διακρίνουν δύο κατηγορίες τις 
επιχειρήσεων. 1) Επιχειρήσεις 
που διαθέτουν μέσα πληρωμής 
με κάρτες και 2) επιχειρήσεις 
που δεν έχουν συσκευές POS. 
Και οι δύο κατηγορίες υπο-
χρεωτικά θα πρέπει να έχουν 
αναρτημένες πινακίδες στις 
εισόδους και στα ταμεία των 
καταστημάτων τους όπου θα 
αναγράφεται: Για τις πρώ-
τες επιχειρήσεις ότι δέχονται 
πληρωμές με κάρτες, καθώς 
και ποια συστήματα πληρω-
μών χρησιμοποιούν (π.χ. VISA, 
MASTERCARD κ.λπ.), και για τις 
δεύτερες ότι δεν δέχονται κάρ-
τες. Εφιστούμε την προσοχή 
στα μέλη μας διότι όσοι  παρα-
βαίνουν την υποχρέωση αυτή, 
θα επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιμο ύψους χιλίων (1.000) 
ευρώ από τα όργανα ελέγχου 
του Υπουργείου.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε 
η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου & Επιχειρηματικό-
τητας την οποία παραθέτουμε 
αυτούσια και αφορά τα εμπο-
ρικά καταστήματα.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2017
Δελτίο Τύπου ΕΣΕΕ

Η ΕΣΕΕ ενημερώνει για την 
υποχρεωτική αναγραφή απο-
δοχής μέσων πληρωμής με 

κάρτα
Η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας ενημερώνει με εγκύ-

κλιο τις Ομοσπονδίες και τους 
Εμπορικούς Συλλόγους ανά την 
επικράτεια για τις επερχόμε-
νες μεταβολές τόσο στον τομέα 
των ηλεκτρονικών αγορών με 
κάρτα, όσο και στο καθεστώς 
της σχετικής ενημέρωσης προς 
τους καταναλωτές, που αρχίζει 
να ισχύει από 1ης Φεβρουαρίου 
2017.
Το περιεχόμενο της συγκεκρι-
μένης εγκυκλίου έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 65 του ν. 
4446/2016 καθιερώνεται η υπο-
χρεωτική αποδοχή μέσων πλη-
ρωμής με κάρτα, αρχικά με τον 
καθορισμό ορισμένων κλάδων - 
δραστηριοτήτων επιχειρήσεων 
και σταδιακά στο σύνολο των 
επιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται στην Ελληνική επι-
κράτεια.  Απώτερος στόχος εί-
ναι η τροφοδότηση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών και της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων με πλήρη και ολοκλη-
ρωμένα στοιχεία που αφορούν 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
των επιχειρήσεων, μέσω στοι-
χείων που θα μεταβιβάζονται 
από τους παρόχους πληρωμών, 
δηλαδή -ως επί το πλείστον- τις 
Τράπεζες.
Σε συνέχεια της ανωτέρω ρύθ-
μισης, με την παρ. 3 του άρ-
θρου 65 του ως άνω νόμου 
προβλέπονται μεταξύ άλλων 
ότι θα καθοριστούν, με Κοι-
νή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Οικονομικών, οι επι-
χειρηματίες που υποχρεωτικά 
θα δέχονται ηλεκτρονικά μέσα 

πληρωμής βάσει των κύριων 
ΚΑΔ, η προθεσμία συμμόρφω-
σής τους με την προμήθεια των 
μέσων, οι διαδικασίες και τα δε-
δομένα παρακολούθησης των 
τηρούμενων Επαγγελματικών 
Λογαριασμών στις Τράπεζες, 
καθώς και οι κυρώσεις που θα 
επιβάλλονται σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.  Η προβλεπόμε-
νη ΚΥΑ που, δυνητικά και βάσει 
της εξουσιοδοτικής διάταξης, 
μπορεί να ορίσει ως υπόχρεες 
επιχειρήσεις αποδοχής καρτών 
όλες τις επιχειρήσεις της χώ-
ρας και όλους τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, δεν έχει ακόμη 
μέχρι σήμερα εκδοθεί.
Ωστόσο, σύμφωνα  με το άρ-
θρο 66 του αυτού ως άνω νό-
μου 4446/2016, προβλέπεται, 
μεταξύ άλλων, ότι, από την 
1η Φεβρουαρίου του 2017, οι 
επιχειρήσεις που αποδέχονται 
ηλεκτρονικές πληρωμές υπο-
χρεούνται να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές σχετικά με 
την αποδοχή καρτών και μέσων 
πληρωμής, με σαφή τρόπο που 
να μην επιδέχεται παρερμηνείας 
και με αναγραφή ευκρινώς της 
πληροφορίας αυτής στην είσο-
δο του καταστήματος και στο 
ταμείο.  Σε όσους παραβαίνουν 
την υποχρέωση αυτή, θα επι-
βάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. 
Δεδομένων αυτών, από την ερ-
χόμενη Τετάρτη, 1η Φεβρουα-
ρίου 2017, υπάρχει υποχρέωση 
από τις επιχειρήσεις για την 
ενημέρωση των καταναλωτών 
σχετικά με την αποδοχή μέσων 

πληρωμής με κάρτες.  Για την 
αποφυγή εκπλήξεων και αχρεί-
αστων προστίμων σε αυτήν την 
δύσκολη εποχή, συστήνουμε 
σε όλους τους συναδέλφους 
να αναρτήσουν πινακίδες ενη-
μέρωσης των πελατών τους, 
είτε δέχονται ηλεκτρονικά μέσα 
πληρωμής, είτε όχι.
Θυμίζουμε τέλος ότι, με το άρ-
θρο 62 παρ. ιη΄ του παραπάνω 
νόμου, θεσπίστηκε ο «Επαγγελ-
ματικός Λογαριασμός» των επι-
χειρήσεων, μέσω του οποίου 
θα διενεργούνται οι ηλεκτρονι-
κές συναλλαγές που αφορούν 
αποκλειστικά την επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα του κατόχου.  
Ο Λογαριασμός αυτός συνδέε-
ται μεν με τις πιστωτικές κάρτες 
των πελατών της επιχείρησης, 
όπως είχαμε προτείνει, αλλά 
δυστυχώς απέχει παρασάγγας 
από τον ακατάσχετο επιχειρη-
ματικό λογαριασμό που πρώτη 
ζήτησε η ΕΣΕΕ και είχε εξαγ-
γείλει ο Πρωθυπουργός στην 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  
Τουλάχιστον η επίσημη θεσμο-
θέτησή του είναι ένα πρώτο 
βήμα.  
Η ΕΣΕΕ επιμένει ότι ο συγκεκρι-
μένος λογαριασμός θα πρέπει 
–πριν να είναι πλέον αργά για 
χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις της χώρας- να θωρακιστεί 
θεσμικά, να προστατευθεί από 
τις κατασχέσεις και να αποτελέ-
σει τροφοδότη των υποχρεώσε-
ων της επιχείρησης, από όπου 
θα καταβάλλονται οι οφειλές 
προς το δημόσιο, οι ασφαλιστι-
κές εισφορές, οι μισθοί των ερ-
γαζομένων, τα ενοίκια και όλες 
οι λοιπές υποχρεώσεις, η κά-
λυψη των οποίων κρατάει την 
επιχείρηση στην ζωή.»
Μαζί με την συγκεκριμένη 
εγκύκλιο, η Συνομοσπονδία 
απέστειλε προς τα μέλη της και 
σχετικά γραφήματα «ανακοί-
νωσης προθήκης - ταμείου»,  
όπου αναγράφεται ότι το κατά-
στημα διαθέτει ή όχι, τερματικό 
αποδοχής καρτών POS.

 1.000  Πρόστιμο για τις επιχειρήσεις  
που δεν έχουνε αναρτημένες πινακίδες 

για το αν διαθέτουν συσκευές POS
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Σε εκτενή ανακοίνωσή του ο 
Περιφερειάρχης Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης Χρήστος Μέτιος 
έδωσε στη δημοσιότητα τις χρη-
ματοδοτικές εγκρίσεις των σχεδί-
ων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
των δήμων-πρωτευουσών των 
νομών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 
Να σημειωθεί ότι από τις προτά-
σεις των Δήμων Αλεξανδρού-
πολης, Καβάλας Δράμας, Κομο-
τηνής, Ξάνθης και Ορεστιάδας 
εγκρίθηκαν μόνο αυτές της 
Αλεξανδρούπολης , της Καβά-
λας και της Δράμας.
Σε ότι αφορά στην έγκριση της 
πρότασης του δήμου Δράμας ο 
κεντρικός πυρήνας του προγράμ-
ματος με προϋπολογισμό 8,5 εκ. 
ευρώ αφορά στην ενοποίηση του 
ιστορικού κέντρου της πόλης με 
το δημοτικό κήπο και το πάρκο 
της Αγίας Βαρβάρας ενώ 1 εκ. 
ευρώ περίπου αφορά σε πρό-
γραμμα έξυπνης επιχειρηματικό-
τητας και στήριξης επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών και δομών 
στήριξης, δράση που προτάθηκε, 
εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί από 
το Επιμελητήριο Δράμας. 
Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του 
ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Χρήστος 
Μέτιος αναφέρει τα εξής: 

1. Βιοκλιματική αναβάθμιση δη-
μοσίων χώρων περιοχής ανάμεσα 
στις πηγές Αγίας Βαρβάρας και 
το Δημοτικό Κήπο Δράμας, προϋ-
πολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ. 
2. Έξυπνη επιχειρηματικότητα: 
στήριξη επιχειρηματικών πρω-
τοβουλιών και δομών στήριξης, 
προϋπολογισμού 1,0 εκατ. ευρώ 
- δράση που γίνεται σε συνερ-
γασία με το ιδιαίτερα δραστήριο 
και αξιόπιστο Επιμελητήριο 
Δράμας.  
Η ΣΒΑΑ του Δήμου Δράμας αξιο-
λογήθηκε με υψηλή βαθμολογία 
στην Ωριμότητα και στη Σκοπιμό-
τητα των πράξεων. Συγχαρητή-
ρια και στον κ. Μαμσάκο για την 
πρόταση του Δήμου Δράμας. 
Εγκρίθηκαν τα Σχέδια Στρατηγι-
κών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) των Δήμων Αλεξανδρού-
πολης, Καβάλας και Δράμας, με 
προϋπολογισμό 8,6 εκατομμύρια 
ευρώ για τον κάθε Δήμο. Στο 
πλαίσιό τους θα υλοποιηθούν 
σημαντικές δράσεις τοπικού ανα-
πτυξιακού χαρακτήρα.
Το κείμενο της Δήλωσής μου  
«Σας ανακοινώνουμε επίσημα:  
1. την οριστικοποίηση του Πίνα-
κα Κατάταξης των Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης 

 Χρήστος Μέτιος, Περιφερειάρχης ΑΜΘ:
 ‘‘Ιδιαίτερα δραστήριο και αξιόπιστο

 το Επιμελητήριο Δράμας -η πρότασή του
 για Έξυπνη επιχειρηματικότητα στήριξη 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και δομών στήρι-
ξης,εγκρίθηκε με προϋπολογισμού 1,0 εκ.ευρώ 

Εγκρίθηκαν τα Σχέδια Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των Δήμων 

Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Δράμας

σχεδίων ΣΒΑΑ
α/α Φορέας Πρότασης Βαθμο-
λογία Προϋπολογισμός (ΕΤΠΑ & 
ΕΚΤ) Σχόλια 
1 Δήμος Αλεξανδρούπολης 7,4 
8.572.771,50 €  
2 Δήμος Καβάλας 7,2 
8.599.657,51 €  
3 Δήμος Δράμας 6,8 
8.406.438,06 €  
4 Δήμος Κομοτηνής 6,5 
7.561.882,60 €  
5 Δήμος Ξάνθης 5,9 8.565.818,65 
€  
6 Δήμος Ορεστιάδας Αποκλεί-
στηκε κατά το Στάδιο Α’ και δεν 
αξιολογήθηκε.
2. Την έγκριση υλοποίησης των 
Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης των Δήμων Αλεξαν-
δρούπολης, Καβάλας και Δρά-
μας, με την χρηματοδότηση των 
δράσεων από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα ΠΑΜΘ 2014-20.
Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα 
να προβώ σε κάποιες παρατηρή-
σεις:
Α. Η συνεργασία των δύο βαθ-
μών Αυτοδιοίκησης, δηλαδή της 
Περιφέρειας και των Δήμων, εί-
ναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επιτυχημένη υλοποίηση του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος περιόδου 2014-
2020 αλλά ακόμη περισσότερο 
για την επίτευξη των αναπτυξια-
κών στόχων της περιοχής μας. 
Από το σύνολο των 89 ήδη 
ενταγμένων έργων του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος, συ-
νολικού προϋπολογισμού 133 
εκατομμυρίων ευρώ, τα 55 έργα, 
προϋπολογισμού 65 εκατομμυ-
ρίων, δηλαδή περίπου το 50%, 

υλοποιούνται με δικαιούχους του 
Δήμους της Περιφέρειας. 
Αν σε αυτό συνυπολογίσουμε τα 
έργα που υλοποιεί η Ελληνική 
Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοί-
κησης, τα έργα της Ολοκληρωμέ-
νης Χωρικής Επένδυσης και της 
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης, φτάνουμε στο ποσό 
των 130 εκατομμυρίων ευρώ. 
Ενώ άλλα 24 εκατομμύρια από 
πρόσθετους πόρους, είναι οι 
προτάσεις που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης για τη 
διαχείριση των υγρών αποβλή-
των σε Δήμους της Περιφέρειας,. 
Συνεπώς, μέσα από αυτήν τη συ-
νεργασία, ένα πραγματικά σημα-
ντικό ποσό της τάξεως των 154 
εκατομμυρίων ευρώ κατευθύνο-
νται στην ανάπτυξη των Δήμων 
της Περιφέρειάς μας. 
B. Με τη σημερινή έγκριση των 
τριών Στρατηγικών Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) των 
Δήμων Αλεξανδρούπολης, Καβά-
λας και Δράμας, με προϋπολο-
γισμό 8,6 εκατομμύρια ευρώ για 
τον κάθε Δήμο, πετυχαίνουμε την 
υλοποίηση σημαντικών δράσεων 
τοπικού αναπτυξιακού χαρακτή-
ρα. 
Στο σημείο αυτό, είναι κρίσιμο 
να τονιστεί η σημαντική επιτυχία 
της Περιφέρειας, η οποία αφορά 
στην τελική έγκριση τριών Στρα-
τηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανά-
πτυξης, ενώ στον αρχικό σχεδια-
σμό προβλεπόταν μία έως δύο. 
Σημαντική διαφοροποίηση σε 
σχέση με τις συνήθεις διαδικα-
σίες ένταξης έργων, είναι ότι 
για τις Στρατηγικές ΒΑΑ ακολου-
θήθηκε συγκριτική διαδικασία 

η οποία κατέληξε στην επιλογή 
των καλύτερων, ποιοτικότερων 
και πιο ώριμων σχεδίων, και κυ-
ρίως, αυτών που έχουν προκύψει 
σε στενή συνεργασία και διαβού-
λευση με την τοπική κοινωνία. 
Η αξιολόγηση των Στρατηγικών 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΣΒΑΑ) έγινε σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Προγράμ-
ματος Κριτήρια Αξιολόγησης και 
η υποβολή τους έγινε σύμφωνα 
με σχετικό Οδηγό ο οποίος κα-
ταρτίστηκε σε στενή συνεργασία 
και διαβούλευση, για διάστημα 
πάνω από ένα έτος, με τους Δή-
μους της Περιφέρειας. 
Η Αξιολόγηση των Στρατηγικών 
ΒΑΑ έγινε σε δύο φάσεις. Η Α’ 
Φάση αφορούσε στην αξιολόγη-
ση από τη Διαχειριστική Αρχή της 
πληρότητας των Φακέλων και 
την υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων από τους Δήμους. 
Η Β’ Φάση της αξιολόγησης, πε-
ριλάμβανε επιτόπιες επισκέψεις 
από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
στους Δήμους για την καλύτερη 
κατανόηση των προτεινόμενων 
Στρατηγικών.
Τα κριτήρια Αξιολόγησης των 
Στρατηγικών ΒΑΑ αφορούσαν:
Πίνακας: Φύλλο Αξιολόγησης 
Στρατηγικής ΒΑΑ Α/Α Ομάδα Κρι-
τηρίων Συντελεστής στάθμισης 
Εκπλήρωση/ Βαθμολογία  
ΣΤΑΔΙΟ Α΄ Έλεγχος πληρότητας 
και επιλεξιμότητας Στρατηγικής 
ΒΑΑ Έλεγχος  
Α Εκπλήρωση Κριτηρίων ΝΑΙ /
ΟΧΙ  
ΣΤΑΔΙΟ Β΄ Αξιολόγηση της Στρα-
τηγικής ΒΑΑ ανά ομάδα κριτηρί-
ων Βαθμολόγηση  
Β Ποιότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ 
40%  
Γ Ωριμότητα της Στρατηγικής 
ΒΑΑ 35%  
Δ Ικανότητα και αντιπροσωπευτι-
κότητα Εταιρικού Σχήματος 15%  
Ε Συμμετοχικότητα στην Κατάρτι-
ση της Στρατηγικής BAA 10%  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙ-
ΟΛΟΓΗΣΗ: Η Στρατηγική ΒΑΑ 
πρέπει να έχει λάβει συνολική 
βαθμολογία μεγαλύτερη από 5 
3. Παρατηρήσεις για κάθε Δήμο
Α. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρού-
πολης 
Η ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης επικεντρώνεται στην ανά-
δειξη του παραλιακού μετώπου 
με ταυτόχρονη αντιμετώπιση της 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης του λιμανιού και 
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της παραλίας. 
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης αποτελεί μία 
στοχευμένη και συγκεκριμένη 
προσέγγιση, η οποία συντάχθηκε 
μετά από 14 μήνες διαβούλευσης 
με όλους τους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και πολιτιστικούς 
φορείς της πόλης. Παράλληλα, 
η ΣΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρού-
πολης επιδιώκει την αύξηση των 
επισκεπτών και των τουριστών 
στην Αλεξανδρούπολη και προ-
σβλέπει στην κοινωνική και οικο-
νομική βελτίωση του Δήμου. 
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις 
αφορούν στη: 
1. Διαμόρφωση χώρου παραλίας 
στην Αλεξανδρούπολη, προϋπο-
λογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. 
2. Ανάπλαση δυτικής χερσαίας 
ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης, 
προϋπολογισμού 2,3 εκατ. ευρώ. 
3. Ανάδειξη και αξιοποίηση των 
ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ 
στο λιμάνι, προϋπολογισμού 2,95 
εκατ. ευρώ. 
4. Επέκταση υφιστάμενου ποδη-
λατόδρομου τμήμα Β (παραλια-
κή οδός), προϋπολογισμού 0,8 
εκατ. ευρώ. 
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης αξιολογήθη-
κε με τη μέγιστη βαθμολογία 
(2,7/4,0) σε ότι αφορά στο 
κριτήριο της Ποιότητας, ενώ πα-
ρουσιάζει υψηλή ωριμότητα και 
ετοιμότητα καθώς πρόκειται για 
παρεμβάσεις που σχεδιάζονταν 
και ωρίμαζαν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 
Θέλω επομένως να συγχαρώ τον 
κ. Λαμπάκη για την πληρότητα 
της πρότασης του Δήμου Αλεξαν-
δρούπολης.
Β. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Καβάλας 
Ο στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ 
του Δήμου Καβάλας είναι η βελ-
τίωση της ελκυστικότητας του 
ιστορικού κέντρου της πόλης με 
την περιοχή της Παναγίας και την 
ευρύτερη περιοχή του αστικού 
λιμένος, με στόχο την επιμήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου και 
την προσέλκυση επενδύσεων για 
τη δημιουργία νέων υποδομών 
στον τομέα του Τουρισμού. 
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις 
αφορούν στην: 
1. Ανάπλαση και επέκταση δι-
κτύου πεζοδρόμων στην περιοχή 
Πλατείας Καπνεργάτη, προϋπο-
λογισμού 2,7 εκατ. ευρώ. 
2. Αποκατάσταση κτιρίων στο 
χερσαίο τείχος για εγκατάσταση 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
και ανάπλαση του ακάλυπτου 
χώρου τους (πρώην οικόπεδο 
Κρέη), προϋπολογισμού 1,0 
εκατ. ευρώ. 
3. Επέκταση ηλεκτροφωτισμού 
και τροφοδοσίας ελλιμενισμένων 
σκαφών - Επίστρωση στον προ-
σήνεμο μόλο του κεντρικού λι-
μένα Καβάλας, προϋπολογισμού 
1,55 εκατ. ευρώ. 
4. Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου 
Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, 

προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ. 
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου 
Καβάλας αξιολογήθηκε με τη 
μέγιστη βαθμολογία (3,1/3,5) 
αναφορικά με την Ωριμότητα της 
Στρατηγικής, ενώ παρουσιάζει 
και την υψηλότερη βαθμολογία 
σε ότι αφορά στη Συμμετοχικό-
τητα, Ικανότητα και Αντιπρο-
σωπευτικότητα του εταιρικού 
Σχήματος. 
Η πρόταση του Δήμου Καβάλας 
ήταν μια εξαιρετική πρόταση και 
θέλω να συγχαρώ γι’ αυτό τη 
Δήμαρχο κ. Τσανάκα. 
Γ. Στρατηγική Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης 
Δήμου Δράμας 
Στόχος της Στρατηγικής ΒΑΑ του 
Δήμου Δράμας είναι η βελτίωση 
των συνθηκών υποδοχής οικο-
νομικών και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην πόλη της 
Δράμας. Ταυτόχρονα, η βελτί-
ωση της περιβαλλοντικής και 
αισθητικής κατάστασης στο κέ-
ντρο της πόλης και η προώθηση 
της επιχειρηματικότητας, κυρίως 
στους τομείς του πολιτισμού, του 
τουρισμού και των ψηφιακών 
εφαρμογών. 
Η περιοχή στην οποία θα εφαρ-
μοστεί η Στρατηγική ΒΑΑ είναι 
ο κεντρικός πυρήνας ανάπτυξης 
της Δράμας. Πιο συγκεκριμένα, 
θα ενοποιηθούν το ιστορικό κέ-
ντρο της πόλης με το Δημοτικό 
Πάρκο και το Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας.
Οι σημαντικότερες, από άποψη 
χρηματοδοτικής βαρύτητας, πα-
ρεμβάσεις αφορούν στη: 
1. Βιοκλιματική αναβάθμιση δη-
μοσίων χώρων περιοχής ανάμεσα 
στις πηγές Αγίας Βαρβάρας και 
το Δημοτικό Κήπο Δράμας, προϋ-
πολογισμού 5,8 εκατ. ευρώ. 
2. Έξυπνη επιχειρηματικότητα: 
στήριξη επιχειρηματικών πρω-
τοβουλιών και δομών στήριξης, 
προϋπολογισμού 1,0 εκατ. ευρώ 
- δράση που γίνεται σε συνεργα-
σία με το ιδιαίτερα δραστήριο και 
αξιόπιστο Επιμελητήριο Δράμας.  
Η ΣΒΑΑ του Δήμου Δράμας αξιο-
λογήθηκε με υψηλή βαθμολογία 
στην Ωριμότητα και στη Σκοπιμό-
τητα των πράξεων. Συγχαρητή-
ρια και στον κ. Μαμσάκο για την 
πρόταση του Δήμου Δράμας. 
Δ. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Κομοτηνής 
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου 
Κομοτηνής αφορά στα παρακάτω 
έργα: 
1. Ολοκληρωμένες δράσεις ανά-
δειξης και προσβασιμότητας του 
βυζαντινού κάστρου Κομοτηνής. 
2. Αποκατάσταση και ανάδειξη 
κτηριακού συγκροτήματος Ιερού 
Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως 
Θεοτόκου. 
3. Συντήρηση ξυλόγλυπτων του 
Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοι-
μήσεως Θεοτόκου. 
4. Ιμαρέτ: Συντήρηση μνημείου 
και εκκλησιαστικής συλλογής-
ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου. 

5. Βιώσιμη κινητικότητα σε οδούς 
πέριξ του βυζαντινού κάστρου 
Κομοτηνής. 
6. Δημιουργία πολιτιστικής δι-
αδρομής βυζαντινού κάστρου 
Κομοτηνής. 
7. Ανακαίνιση και ενεργειακή 
αναβάθμιση της Δημοτικής Αγο-
ράς Κομοτηνής. 
Η πρόταση του Δήμου Κομοτη-
νής παρουσιάζει ελλείψεις όσον 
αφορά στην ποιότητά της, καθώς 
τα περισσότερα προβλήματα και 
ανάγκες που καταγράφονται σε 
αυτήν έχουν να κάνουν με απο-
καταστάσεις μεμονωμένων κτιρί-
ων και μνημείων. 
Ειδικότερα, στην πρόταση δεν 
προκύπτει επαρκής ποσοτική και 
ποιοτική προσέγγιση των προ-
βλημάτων και των αναγκών ούτε 
σύνδεσή τους με τα επιδιωκόμε-
να αποτελέσματα. Αυτό είναι το 
σκεπτικό της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης. Με άλλα λόγια δεν 
είναι ξεκάθαρο ποια ακριβώς εί-
ναι η αναπτυξιακή στόχευση και 
πώς αυτή θα επιτευχθεί.  
Επειδή όμως για την κατάταξη 
της πρότασης του Δήμου Κομο-
τηνής ειπώθηκαν και γράφηκαν 
πολλά, και κατά της Περιφέρει-
ας, θα δώσω απαντήσεις τώρα 
που η διαδικασία έχει ολοκλη-
ρωθεί. 
Θεωρώ ότι με τόσο σημαντικά 
θέματα δεν επιτρέπεται να παίζει 
κανείς. Η πρόταση του Δήμου Κο-
μοτηνής πέτυχε υψηλή βαθμολο-
γία στο κριτήριο της Ωριμότητας 
γιατί ώριμα ήταν τα έργα που εί-
χαν σχεδιαστεί από τη Μητρόπο-
λη και την Εφορία Αρχαιοτήτων 
και είχαν ήδη περιληφθεί στην 
ΟΧΕ «Εγνατίας Οδού». 
Ο Δήμος Κομοτηνής, για να μπο-
ρέσει να υποβάλει πρόταση στη 
Στρατηγική ΒΑΑ, συμπεριέλαβε 
αυτά ακριβώς τα έργα που, το-
νίζω, είχαν ήδη περιληφθεί στην 
ΟΧΕ, προσθέτοντας ορισμένα 
ακόμα, όπως αυτό της ενεργεια-
κής αναβάθμισης της Δημοτικής 
Αγοράς. 
Σαν να μην έφτανε αυτό, ο κ. 
Πετρίδης επέλεξε να κάνει ένστα-
ση, με αποτέλεσμα για περίπου 
ένα μήνα να καθυστερήσει η όλη 
διαδικασία ενώ όλοι γνωρίζουμε 
πόσο πιεστικά είναι τα χρονοδι-
αγράμματα για την απορρόφηση 
πόρων από το ΕΣΠΑ. 
Σε αυτό το σημείο θέλω να ση-
μειώσω ότι, όπως με ενημέρω-
σε ο Προϊστάμενος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης κ. Πιτσι-
νίγκος, ποτέ δεν έχει κατατεθεί 
ένσταση στη Διαχειριστική. Η 
Διαχειριστική είναι μια υπηρεσία 
που έχει σκοπό να βοηθάει Περι-
φέρεια και Δήμους να υλοποιούν 
τα έργα που χρηματοδοτούνται 
από το ΕΣΠΑ. Γι’ αυτόν το λόγο 
άλλωστε οι Δήμαρχοι είναι σε συ-
νεχή επικοινωνία μαζί της. 
Κρίνω επομένως ότι η ένσταση 
έγινε για καθαρά επικοινωνια-
κούς λόγους. Όσα επικοινωνιακά 
τεχνάσματα όμως και να χρησι-

μοποιήσει κανείς, η απουσία σχε-
διασμού του Δήμου Κομοτηνής 
είναι φανερή.
Ε. Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης 
Η Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου 
Ξάνθης εμφανίζει πολύ χαμηλή 
Ωριμότητα κυρίως λόγω του 
κατακερματισμού των προτεινό-
μενων έργων. Περιλαμβάνει 19 
έργα χαμηλού προϋπολογισμού 
και προστιθέμενης αξίας (μέσος 
προϋπολογισμός έργου 270.000 
ευρώ).  
Επίσης, οι περιοχές παρέμβασης 
και τα προβλήματα που αναφέ-
ρονται στη Στρατηγική δεν τεκ-
μηριώνονται επαρκώς ενώ δεν 
περιλαμβάνεται αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων των παρεμβά-
σεων των προηγούμενων προ-
γραμματικών περιόδων. Επίσης, 
δεν προσεγγίζονται επαρκώς 
τα προβλήματα και οι ανάγκες 
σε αντιστοιχία με τους Ειδικούς 
Στόχους και με τα επιδιωκόμενα 
αποτελέσματα των προτεινόμε-
νων έργων. 
Ήδη, στο Δήμο Ξάνθης έχουν 
ενταχθεί και υλοποιούνται σήμε-
ρα τρία έργα 3,5 εκατομμυρίων 
ευρώ (αποκατάσταση διατηρη-
τέου κτιρίου Δημαρχείου, αντι-
κατάσταση τμημάτων δικτύου 
ύδρευσης, κέντρο κοινότητας Δή-
μου Ξάνθης). Επίσης, δύο έργα 
προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου 
ευρώ περιλαμβάνονται στην ΟΧΕ 
«Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατί-
ας Οδού». 
Αναφορικά με την ένσταση του 
Δήμου Ξάνθης, ομολογώ ότι δεν 
κατανοώ τους λόγους για τους 
οποίους κατατέθηκε, πολύ περισ-
σότερο αν λάβει κανείς υπ’όψιν 
ότι τα προτεινόμενα έργα ήταν 
πολλά και παρουσίαζαν χαμηλή 
Ωριμότητα. 
ΣΤ. Δήμος Ορεστιάδας 
Ο Δήμος Ορεστιάδας δε συμμε-
τείχε στη διαδικασία της Στρα-
τηγικής ΒΑΑ. Παρόλα αυτά, 
πέντε έργα προϋπολογισμού 
3,5 εκατομμυρίων ευρώ έχουν 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης 2014-2020 και υλο-
ποιούνται (επιδιορθώσεις στο 
δίκτυο ύδρευσης, κατασκευή 4ου 
νηπιαγωγείου, κέντρο κοινότη-
τας Δήμου Ορεστιάδας, βελτίωση 
υποδομών σε περιοχές διαβίωσης 
ευπαθών ομάδων).

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι 
δεν έγινε καμία παρέμβαση από 
τη Διοίκηση στη βαθμολόγηση 
των προτάσεων. Η αξιολόγηση 
έγινε με διαφάνεια και αξιοκρα-
τία, αποκλειστικά από την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης. 
Όσον αφορά στα έργα που δε 
θα χρηματοδοτηθούν μέσω των 
Στρατηγικών ΒΑΑ, θα επιδιώ-
ξουμε να τα υλοποιήσουμε είτε 
εντάσσοντάς τα στην ΟΧΕ είτε 
μέσω νέων προσκλήσεων.»
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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 


