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Εμπορικός 
Σύλλογος Δράμας: 
Eπιτακτική ανάγκη 
να θεσμοθετηθεί 

ακατάσχετος 
Τραπεζικός 

λογαριασμός 
για τις επιχειρήσεις 

Το Νέο ΦΕΚ για τα 
capital controls

Σωρευτική ανάληψη έως 840 
ευρώ ανά δύο εβδομάδες

Καθώς το ζήτημα των κατασχέσεων των επιχειρηματικών 
λογαριασμών βρίσκεται στο προσκήνιο των εξελίξεων 
και πρόκειται για ένα θέμα το οποίο χρήζει ρεαλιστικής 

αντιμετώπισης, έντιμης και άμεσης επίλυσης, ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Δράμας απέστειλε επιστολή στους βουλευτές του Νομού 
Δράμας, κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, κ. Κυριαζίδη Δημήτριο και κ. 
Κεφαλίδου Χαρά, σχετικά με την θεσμοθέτηση του ακατάσχετου 
λογαριασμού των επιχειρήσεων. Σελίδα 3

Σελίδα 4

178 ωφελούμενοι άνεργοι 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 

θα συμμετέχουν 
σε δράσεις κατάρτισης 

στον τομέα Τεχνολογιών, 
Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών

Σελίδα 5

Τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ 
παρουσίασε

o Υφυπουργός Οικονομίας 
Αλέξης Χαρίτσης

 στο Επιμελητήριο Δράμας

Σελίδα 2
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ιδιοκτησία 

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
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

Πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 1η Ιουλίου 
2016 και ώρα 19.30, στο 

Συνεδριακό Κέντρο του Επι-
μελητηρίου Δράμας,  η ημερί-
δα εργασίας με θέμα το ΕΣΠΑ 
2014-2020 που είναι σε εξέ-
λιξη, με επίσημο ομιλητή τον 
Υφυπουργό Οικονομίας κ. Αλέ-
ξη Χαρίτση.  Στην συνεδρίαση 
παρευρέθηκαν ο Βουλευτής 
Δράμας κ. Χρ. Καραγιαννίδης, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
κ. Αργ. Πατακάκης, ο Δήμαρ-
χος Κ. Νευροκοπίου κ. Β. Γιαν-
νόπουλος , ο Αντιδήμαρχος 
Δράμας κ. Αγγ. Σολάκης, η 
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Παρανεστίου 
κυρία Μετ. Κουτεκίδου, ο Πρό-
εδρος της ΔΕΣΜΟΣ ΑΜ-Θ κ. Ν. 
Τσαλικίδης, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Καβάλας Δράμας κ. Δημ. 
Κυριαζίδης, οι Πρόεδροι επαγ-
γελματικών σωματείων και ορ-
γανώσεων & μεγάλος αριθμός 
επιχειρηματιών. Ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας κ. 
Στέφανος Γεωργιάδης, αφού 
παρουσίασε στοιχεία της οικο-

νομίας του νομού Δράμας, έθε-
σε στον Υφυπουργό μια σειρά 
από ζητήματα που αφορούν 
το ΕΣΠΑ και τον αναπτυξιακό 
νόμο σχετικά με τις διαδικασί-
ες και την χρηματοδότηση των 
επενδύσεων, ενώ ακολούθη-
σαν και τοποθετήσεις παρευ-
ρισκόμενων επιχειρηματιών 
και εκπροσώπων των ΟΤΑ.

Ο Υφυπουργός κ. Αλέξης Χαρί-
τσης παρουσίασε τις νέες δρά-
σεις του ΕΣΠΑ για το επόμενο 
διάστημα, τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία και τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες για την περίοδο 
μέχρι το 2020. Απάντησε μέσα 
από διάλογο, σε μια σειρά 
από θέματα που έθεσε ο επι-
χειρηματικός κόσμος και προ-

Τις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ παρουσίασε
o Υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης

 στο Επιμελητήριο Δράμας

ανακοίνωσε το «Πρόγραμμα 
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» το 
οποίο και αναμένεται με με-
γάλο ενδιαφέρον από επιχει-
ρήσεις του κατασκευαστικού 
–μηχανολογικού τομέα.        
    

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Δράμας
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Προς τις Επιχειρήσεις 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κοινοποίηση:
-Βουλευτές Δράμας
-Δήμο Δράμας, Δήμο Δοξάτου. 
Δήμο Κ. Νευροκοπίου. Δήμο Πα-
ρανεστίου, Δήμο Προσοτσάνης
-Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δρά-
μας

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τους επαγγελματίες 
που λειτουργούν καταστήματα 
Υγειονομικού ενδιαφέροντος ότι 
με νέα επείγουσα εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ-
μό πρωτ. 19421/24 Ιουνίου 2016, 
η οποία καταργεί ότι προέβλεπε 
η προγενέστερη του 2007, αλ-
λάζει τα δεδομένα καταργώντας 
την βεβαίωση παραβάσεων από 
την ΑΕΠΙ διότι δεν είναι δημόσια 
αρχή, αλλά ιδιωτική εταιρεία.
Επιπρόσθετα εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός πως τόσα χρόνια από 
το 2007 εφαρμοζόταν μια εγκύ-

κλιος, καθαρά αντισυνταγματική, 
όπως έχει αποφανθεί το νομικό 
συμβούλιο του κράτους, με
αποτέλεσμα χιλιάδες επιχειρή-
σεις να έχουν υποστεί παράνο-
μους ελέγχους και βεβαιώσεις
προστίμων από την ΑΕΠΙ.
Με την νέα εγκύκλιο, η οποία 
κοινοποιείται και σε όλους τους 
δήμους της χώρας, και φέρει την
υπογραφή του Γενικού Γραμμα-
τέα του υπουργείου Εσωτερικών 
Κώστα Πουλάκη, αποκαθίσταται
οριστικά η νομιμότητα στα θέμα-
τα αδειοδότησης και λειτουργίας 
των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
των σχετικών «βεβαιώσεων πα-
ράβασης» από οργανισμούς
συλλογικής διαχείρισης πνευμα-
τικών δικαιωμάτων και τίθεται 
τέλος στην αβεβαιότητα και στην 
ταλαιπωρία των  δημοτικών 
υπηρεσιών και των καταστημα-
ταρχών.
Επίσης στην εγκύκλιο καθορίζε-
ται ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να 

ορίζουν με κανονιστικές
αποφάσεις την χρονική διάρκεια 
των αδειών χρήσης μουσικών ορ-
γάνων αφού αυτή έχει ορισθεί
από το 2011 με τις αντίστοιχες 
ΚΥΑ ως αορίστου χρόνου, εκτός 
και αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει
ο ίδιος μικρότερη χρονική διάρ-
κεια.
Επίσης καθορίζεται ότι η χρονική 
ισχύς της άδειας χρήσης μουσι-
κών οργάνων είναι ανεξάρτητη
από την άδεια που αφορά στα 
πνευματικά δικαιώματα που χο-
ρηγείται από τον Ο.Σ.Δ. Περαιτέ-
ρω, η ανάκληση άδειας χρήσης 
μουσικών οργάνων με μόνη τη 
λήξη της άδειας δημόσιας εκτέ-
λεσης

μουσικών συνθέσεων, δεν βρί-
σκει έρεισμα στην κείμενη νομο-
θεσία.

Το Επιμελητήριο Δράμας καλεί 
τα μέλη του να μην αποδέχονται 
πιθανούς μελλοντικούς ελέγχους 
από την ΑΕΠΙ, παρά να δέχονται 
ως οφείλουν τους ελέγχους μόνο 
από τις νόμιμες δημόσιες αρχές 
όπως αυτές ορίζονται.

Με εκτίμηση
Στέφανος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος

Υπουργείο Εσωτερικών: Η ΑΕΠΙ δεν είναι δημόσια αρχή 
και δεν μπορεί να βεβαιώνει διοικητικές παραβάσεις

 των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Καθώς το ζήτημα των 
κατασχέσεων των επιχει-
ρηματικών λογαριασμών 

βρίσκεται στο προσκήνιο 
των εξελίξεων και πρόκειται 
για ένα θέμα το οποίο χρήζει 
ρεαλιστικής αντιμετώπισης, 
έντιμης και άμεσης επίλυσης, 
ο Εμπορικός Σύλλογος Δρά-
μας απέστειλε επιστολή στους 
βουλευτές του Νομού Δράμας, 
κ. Καραγιαννίδη Χρήστο, κ. 
Κυριαζίδη Δημήτριο και κ. 
Κεφαλίδου Χαρά, σχετικά με 
την θεσμοθέτηση του ακατά-
σχετου λογαριασμού των επι-
χειρήσεων.

Στην επιστολή αναφέρονται 
τα εξής :

«Η μέχρι σήμερα εφαρμογή 
μέτρων δέσμευσης και κατά-
σχεσης τραπεζικών λογαρια-
σμών επιχειρήσεων από το 

πρώτο ευρώ, οδηγεί σε απο-
τελέσματα αντίθετα από τον 
λόγο για τον οποίο η ίδια η 
κατάσχεση εφαρμόζεται.  
Στερεί από τις επιχειρήσεις 
τη δυνατότητα να λειτουργή-
σουν, ώστε να παράξουν έσο-
δα που τους επιτρέπουν την 
αποπληρωμή των οφειλών 
τους.  
Ταυτόχρονα, επηρεάζουν αρ-
νητικά τους εργαζόμενους της 
κάθε επιχείρησης, αφού δεν 
είναι δυνατόν να τους κατα-
βληθεί ο μισθός τους, αλλά 
και τους προμηθευτές της. 
Δεδομένου ότι παρέχεται η 
δυνατότητα στα φυσικά πρό-
σωπα να υποδεικνύουν έναν 
ακατάσχετο λογαριασμό, 
θεωρούμε επιτακτική ανάγκη 
αυτό να επεκταθεί για τον 
επιχειρηματικό κόσμο.  
Με αυτό το μέτρο οι επι-
χειρηματίες θα μπορούν να 

υποδεικνύουν έναν λογαρια-
σμό ως κύριο τροφοδότη της 
επιχειρηματικής τους δραστη-
ριότητας, ο οποίος θα προ-
στατεύεται αντίστοιχα, ώστε 
η επιχείρηση να συνεχίζει να 
λειτουργεί και να μπορεί να 
ανταποκρίνεται στις υποχρεώ-
σεις της.  
Βάσει αυτών, θα παρέχεται η 
δυνατότητα στους επιχειρη-
ματίες, μέσω γνωστοποίησης 
ενός λογαριασμού σε πιστωτι-
κό ίδρυμα, να διευκολύνονται 
στην τροφοδοσία των βασι-
κών λειτουργιών της επιχεί-
ρησής τους με την σύνδεση 
του εν λόγω λογαριασμού με 
τις συσκευές POS και τις ει-
σπράξεις της επιχείρησης από 
την χρήση πιστωτικών και 
χρεωστικών καρτών.  
Κύριε βουλευτή, ο ρόλος σας 
τις δύσκολες στιγμές που 
περνάμε είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικός και προϋποθέτει υπεύ-
θυνη στάση στα προβλήματα 
του επιχειρηματικού κόσμου 
της Δράμας, γεγονός που εί-
μαστε βέβαιοι πως και εσείς 
αντιλαμβάνεστε.  
Ως εκπρόσωποι της μικρομε-
σαίας επιχειρηματικότητας 
της περιοχής μας, σας καλού-
με να ασκήσετε πίεση στην 
Κυβέρνηση, προκειμένου να 
θεσμοθετηθεί ο ακατάσχετος 
λογαριασμός για τις επιχειρή-
σεις, καθώς η μη εφαρμογή 
του μέτρου αυτού πυροδοτεί 
αρνητικές αλυσιδωτές αντι-
δράσεις που μπορεί να οδη-
γήσουν πολλές επιχειρήσεις 
στην αναστολή της λειτουργί-
ας τους».
 

Για τον Εμπορικό Σύλλογο  
Δράμας

Ο Πρόεδρος 
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εμπορικός Σύλλογος Δράμας: Eπιτακτική ανάγκη να θεσμοθετηθεί 
ακατάσχετος Τραπεζικός λογαριασμός για τις επιχειρήσεις 
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To βράδυ της Παρα-
σκευής το υπουργείο 

Οικονομικών εξέδωσε το 
ΦΕΚ που οριστικοποιεί 
τις αλλαγές στα capital 
controls.
Συγκεκριμένα, τονίζεται 
ότι υπεγράφη από τον 
υπουργό Οικονομικών κ. 
Ευκλείδη Τσακαλώτο και 
δημοσιεύθηκε σήμερα 
στο ΦΕΚ με αριθμό 2282, 
τεύχος Β’, η υπουργική 
απόφαση με θέμα «Ρυθ-
μίσεις Θεμάτων Περιορι-
σμών στην Ανάληψη Με-
τρητών και τη Μεταφορά 
Κεφαλαίων».
Πρόκειται για την 11η, 
κατά σειρά, υπουργική 
απόφαση που αφορά 
στους περιορισμούς στην 
ανάληψη  και τη μετα-
φορά κεφαλαίων, ενώ 
έχουν προηγηθεί και δύο 
Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου με το ίδιο 
θέμα, από τον Ιούλιο 
2015.

Στη νέα υπουργική από-
φαση περιλαμβάνονται 
οι εξής ρυθμίσεις
1. Επιτρέπεται η 
ανάληψη ποσού έως 840 
ευρώ ανά δύο εβδομά-
δες. Από το ερχόμενο 
Σάββατο 30/7 θα γίνει 
η πρώτη ανανέωση του 
15νθημέρου. Στο πλαί-
σιο αυτό, οι καταθέτες 
θα μπορούν από τις 
30/7 έως και τις 12/8, 
ημέρα Παρασκευή, να 
σηκώνουν έως και 840 
ευρώ.  Εάν δεν προβούν 
στην ανάληψη αυτού 
του ποσού έως τότε, 
το όριο αυτό θα χαθεί 
από το Σάββατο 13/8, 
οπότε και θα ανανεωθεί 
εκ νέου το 15νθήμερο 
σωρευτικής ανάληψης. 
Αυτό σημαίνει ότι από 
το περασμένο Σάββατο, 
στις 00:01, οι καταθέ-
τες μπορούν να κάνουν 
από κάθε τράπεζα στην 
οποία διατηρούν λογα-
ριασμό, ανάληψη έως 
και 840 ευρώ, του ανω-
τάτου ορίου δηλαδή της 
περιόδου μεταξύ 16/7 
και 29/7.   Δεν πρόκειται 

Το Νέο ΦΕΚ για τα capital controls
Σωρευτική ανάληψη έως 840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001080 ΕΞ 2016/Χ.Π. 1475 
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 18 του άρθρου πρώτου της Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών 
στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 
και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 
4331/2015 και 4334/2015» (Α' 84), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 4 του Ν. 4350/2015 (Α' 161), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

β. του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α' 178), όπως ισχύει,

γ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116),

δ. του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98).

2. Την ανάγκη να τροποποιηθούν περιορισμοί και απα-
γορεύσεις συναλλαγών και πράξεων που προβλέπονται 
στο άρθρο πρώτο της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α' 84).

3. Την εισήγηση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστά-
θειας.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση των περιορισμών στην ανάληψη 
μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστη-
καν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης 
Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως ισχύει, ως εξής:

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή 
ημέρες μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά έως του 

ποσού των οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840) ανά δύο 
εβδομάδες».

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ιγ της παραγράφου 
7 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α' 84) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Ομοίως, επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως 
ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το 
τρέχον ακαδημαϊκό έτος, συμμετέχουν σε προγράμμα-
τα ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS και 
η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον 
δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου 
είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι».

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου πρώτου 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 
2015 (Α' 84), προστίθεται νέα περίπτωση ιθ ως ακολού-
θως:

«ιθ. Το άνοιγμα λογαριασμού σε συνταξιούχους που 
είναι κάτοικοι εξωτερικού, για την καταβολή της σύντα-
ξης τους στην Ελλάδα».

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου πρώτου της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α' 84), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«8. Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση 
δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα».

5. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου πρώτου 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 
2015 (Α' 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 
κα ως ακολούθως:

«κα. Αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 
100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 
22/07/2016, κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς 
των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων, σε 
μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για 
την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδό-
τησης της τρομοκρατίας».

6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ της παρα-
γράφου 11 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου της 18 Ιουλίου 2015 (Α' 84), αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«Πέραν των ανωτέρω, επιτρέπεται η πραγματοποίηση 
ανάληψης μετρητών έως του ποσοστού 30% συνολικά, 
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από χρηματικά ποσά τα οποία, μετά τις 22/07/2016, με-
ταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης 
σε υφιστάμενους λογαριασμούς, που τηρούνται σε πι-
στωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, με διαδικασία οριζόμενη 
από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών».

7. Η περίπτωση θ της παραγράφου 11 του άρθρου 
πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
18 Ιουλίου 2015 (Α' 84), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«θ. Πληρωμές συντάξεων και προνοιακών επιδομάτων 
πάσης φύσεως στο εξωτερικό από φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με 
πίστωση λογαριασμού που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα 
που εδρεύει και λειτουργεί εκτός Ελλάδος, στις εξής περι-
πτώσεις: αν πριν από την έναρξη της τραπεζικής αργίας, 
η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 ΠΝΠ 

(Α' 65), ο δικαιούχος της σύνταξης ή του προνοιακού 
επιδόματος ελάμβανε με τον ανωτέρω τρόπο τη σύνταξη 
του ή το προνοιακό επίδομα ή αν είχε αποδεδειγμένα 
υποβάλει έως τότε τη σχετική αίτηση για τη χορήγη-
ση τους καθώς και αν του απονέμεται για πρώτη φορά 
σύνταξη μετά τις 22/07/2016 εφόσον στην τελευταία 
περίπτωση ο δικαιούχος αποδεικνύει ότι είναι κάτοικος 
εξωτερικού τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία».

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022822207160002*

για αύξηση του ορίου 
αναλήψεων, αλλά για 
παροχή της δυνατότητας 
ανάληψης με μία κίνηση 
του παραπάνω ποσού, 
οποιαδήποτε ημέρα του 
εκάστοτε οριζόμενου δε-
καπενθημέρου.
2. Επιτρέπεται η 
πρόωρη, μερική ή ολική, 
εξόφληση δανείου σε πι-
στωτικό ίδρυμα.
3. Επιτρέπονται 
αναλήψεις μετρητών 
έως του ποσοστού του 
100% συνολικά, από χρη-
ματικά ποσά τα οποία, 
μετά τις 22/07/2016, 
κατατίθενται σε τραπεζι-
κούς λογαριασμούς των 
δικαιούχων νομικών και 
φυσικών προσώπων, σε 
μετρητά.
4. Επιτρέπεται, 
υπό προϋποθέσεις, η 
ανάληψη μετρητών, έως 
του ποσοστού 30% συ-
νολικά, από χρηματικά 
ποσά τα οποία,  μετά τις 
22/07/2016, μεταφέρο-
νται από το εξωτερικό με 
μεταφορά πίστωσης σε 
υφιστάμενους λογαρια-
σμούς στην Ελλάδα.
5. Επιτρέπεται το 
άνοιγμα λογαριασμού 
όψεως ή καταθέσεως σε 
φοιτητές ή σπουδαστές 
που, κατά το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος, συμμε-
τέχουν σε προγράμματα 
ανταλλαγής φοιτητών-
σπουδαστών ERASMUS.
6. Επιτρέπεται το 
άνοιγμα λογαριασμού σε 
συνταξιούχους που είναι 
κάτοικοι εξωτερικού, για 
την καταβολή της σύντα-
ξής τους στην Ελλάδα.
7. Σε συγκεκριμέ-
νες περιπτώσεις, επι-
τρέπονται οι πληρωμές 
συντάξεων και προνομι-
ακών επιδομάτων πάσης 
φύσεως στο εξωτερικό 
από φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης που διέπο-
νται από το ελληνικό 
δίκαιο, με πίστωση λο-
γαριασμού που τηρείται 
σε πιστωτικό ίδρυμα που 
εδρεύει και λειτουργεί 
εκτός Ελλάδος.



5

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου 

Ελλάδος απευθύνει πρό-
σκληση στις επιχειρήσεις 
που θέλουν να απασχολή-
σουν ωφελούμενους να κα-
ταθέσουν αίτηση συμμετοχή 
στο πρόγραμμα.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσε-
ων Πληροφορικής Βορεί-
ου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), σε 
συνεργασία με την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγ-
χρηματοδοτούμενων Ενερ-
γειών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου (ΕΥΕ/ΕΚΤ) 
του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
έχει αναλάβει την υλοποί-
ηση της Πράξης “Δράσεις 
κατάρτισης, πιστοποίησης 
και συμβουλευτικής υπο-
στήριξης για 1.000 άνερ-
γους νέους 18-24 ετών 
στον τομέα των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών”.
Η υλοποίηση του προγράμ-
ματος θα ωφελήσει άνερ-
γους και επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται στο 
Βορειοελλαδικό τόξο και 
συγκεκριμένα στις 5 Πε-
ριφέρειες της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, της 
Κεντρικής Μακεδονίας, της 
Δυτικής Μακεδονίας, της 
Ηπείρου και της Θεσσαλίας.
Οι άνεργοι νέοι που θα 
συμμετέχουν στις δράσεις 
πρόκειται να αποκτήσουν 
δεξιότητες σε αντικείμενα 
της ψηφιακής τεχνολογίας, 
όπως web development, 
mobile development, cloud 
computing, digital market-
ing, web design, robotics, 
e-commerce. Κατά την 

διάρκεια υλοποίησης του 
προγράμματος θα λάβουν 
θεωρητική εκπαίδευση 120 
ωρών και θα απασχοληθούν 
για 260 ώρες στις επιχειρή-
σεις, που θα συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, προκει-
μένου να αποκτήσουν την 
πρακτική εκπαίδευση.

Ο ΣΕΠΒΕ απευθύνει Ανοι-
χτή Πρόσκληση προς όλες 
τις επιχειρήσεις των 5 Πε-
ριφερειών, που θέλουν να 
απασχολήσουν ωφελούμε-
νους, να δηλώσουν συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα κατα-
θέτοντας σχετική αίτηση 
στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα http://edu.sepve.
org.gr προκειμένου να ξεκι-
νήσουν οι διαδικασίες επι-
λογής και κατανομής των 
ωφελούμενων-απασχολού-
μενων ανά περιφέρεια κι 
ανά επιχείρηση.

Βάσει του σχεδιασμού, οι 
ωφελούμενοι του προγράμ-
ματος έχουν κατανεμηθεί ως 
εξής: 170 στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, 482 
στην Κεντρική Μακεδονία, 
58 στη Δυτική Μακεδονία, 
96 στην Ήπειρο και 194 στη 
Θεσσαλία.

Οι επιχειρήσεις που σχε-
τίζονται με τα αντικείμενα 
κατάρτισης και θα προσλά-
βουν  άνεργους-ωφελού-
μενους του προγράμματος 
για την πρακτική άσκησή 
τους, δεν θα έχουν καμία 
μισθολογική ή ασφαλιστική 
επιβάρυνση. Οι ωφελού-
μενοι πρόκειται να λάβουν 
μέσω του προγράμματος 
για τη θεωρητική κατάρ-
τιση 5 ευρώ/ ώρα και για 

την πρακτική 3 ευρώ/ώρα. 
Επιπρόσθετα το πρόγραμμα 
καλύπτει τις ασφαλιστικές 
τους εισφορές σε ποσοστό 
6,45% επί του εκπαιδευτικού 
επιδόματος.
Η κατανομή των ωφελού-
μενων θα γίνει με βάση τον 
αριθμό των απασχολούμε-
νων σε κάθε επιχείρηση. 

Επιχειρήσεις με 1 έως 5 
εργαζόμενους μπορούν να 
δεχθούν για πρακτική εκ-
παίδευση ίσο αριθμό ωφε-
λούμενων. Επιχειρήσεις με 
6 έως 10 εργαζόμενους και 

με 11 έως 50 εργαζόμενους 
μπορούν να δεχθούν καταρ-
τιζόμενους ίσους με το 80% 
και το 70% αντίστοιχα των 
εργαζομένων τους, επιχει-
ρήσεις με 51 έως 70 εργαζό-
μενους μπορούν να απασχο-
λήσουν  35 καταρτιζόμενους 
κ.ο.κ.

Η πιστοποίηση προσόντων 
και δεξιοτήτων που θα επα-
κολουθήσει της θεωρητικής 
κατάρτισης και της πρακτι-
κής άσκησης θα επικυρώσει 
την ποιότητα και την πληρό-
τητα της Δράσης.

178 ωφελούμενοι άνεργοι της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
θα συμμετέχουν σε δράσεις κατάρτισης στον τομέα 

Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
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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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