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Σελίδα 3

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δράμας στην συνεδρίαση  
της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών 

Περιοχών (ΣΕΣΠ-AEBR) 13-14 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες 

Βράβευση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών 
κ. Karl Heinz Lambertz από τον Στέφανο Γεωργιάδη 

Πρόεδρο Επιμελητηρίου Δράμας  

Το Επιμελητήριο Δράμας, με τον Πρόεδρο του 
κ. Στέφανο Γεωργιάδη, που είναι μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευ-

ρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών καθώς και τον 
επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλκιβιάδη Παπαδημη-
τρίου, συμμετείχε στην συνεδρίαση της 13ης & 14ης 

Ιουλίου στις Βρυξέλλες, με θέματα που αφορούν 
τα νέα διασυνοριακά προγράμματα και την υφι-
στάμενη κατάσταση στις Περιφέρειες της ΕΕ.  

Ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο-Έως 120 δόσεις  
με τον εξωδικαστικό μηχανισμό 

Ποιες οι προϋποθέσεις - πως διαμορφώνονται οι δόσεις
Σελίδα 4,5

Επίσκεψη
 Κυριάκου Μητσοτάκη 

στο Επιμελητήριο Δράμας 
Πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση 

με εκπροσώπους επιχειρηματικών  
& επιστημονικών φορέων 

καθώς και επιχειρήσεων της Δράμας
Σελίδα 6
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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

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 
το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Επιμελητηρίου Δράμας
Τη Δευτέρα 31 Ιουλίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμε-
λητηρίου Δράμας συνεδρίασε με τα εξής θέματα ημερήσιας 
διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών.
2. Απόφαση για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση για 
λειτουργία «Κέντρων
Πληροφόρησης Europe Direct» (Europe Direct Information 
Centres - EDIC στην Ελλάδα, για την περίοδο 2018-2020.
3. Απόφαση για άδεια παραχώρησης κωδικών λειτουργίας 
για την υποστήριξη
της σελίδας Facebook του Επιμελητηρίου Δράμας ταυτόχρονα 
με το portal www.dramanet.gr
4. Απόφαση συμμετοχής στην πρόταση με τίτλο : «Ενδυνά-
μωση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υπο-
στηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή», του προ-
γράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία
5. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2016
6. Αποδοχή  δωρεάς για την διοργάνωση της Γ.Σ της 
Κ.Ε.Ε.Ε. στη Δράμα 
7. Οικονομικές Ενισχύσεις
8. Υλοποίηση πρωτοβουλίας οικονομικής συνεργασίας 
          Ελλάδος και Ουζμπεκιστάν με την ονομασία "Hellenic -   
Uzbek  Economic Co-operation Initiative Alexander the Great  
& Princess Roxanne από το Γενικό Προξενείο του Ουζμπεκιστάν 
στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτι-
κής Ελλάδος - ΙΝΑΔΕ και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχανι-
κών Περιοχών Ελλάδος (ΠΑΣΕΒΙΠΕ)  
9. Ανακοινώσεις προτάσεις
 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος  Α. Γεωργιάδης

Μόνο με την επίδειξη 
των νέων γυαλιών οράσεως 

θα καταβάλλει την αποζημίωση ο ΕΟΠΥΥ
Δεν θα παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων για αποζημίωση γυαλιών 
όρασης, χωρίς την επίδειξη των νέων γυαλιών μυωπίας οι περιφερειακές 
διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού Σωτή-
ρη Μπερσίμη
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο Μπερσίμη από 10/8/2017, οι 
διευθύνσεις δεν θα παραλαμβάνουν αιτήματα ασφαλισμένων για αποζημί-
ωση γυαλιών οράσεως χωρίς την επίδειξη των νέων γυαλιών.
Επίσης ο Οργανισμός έχει δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των ασφα-
λισμένων που καταθέτουν ή έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά αγοράς 
γυαλιών οράσεως προς αποζημίωση.
Η εγκύκλιος αυτή έχει ως σκοπό την εξάλειψη του φαινομένου που ασφα-
λισμένοι προσκόμιζαν την σχετική συνταγογράφηση των γυαλιών ορά-
σεως σε συμβεβλημένα καταστήματα του ΕΟΠΥΥ και αντί για γυαλιά – για 
παράδειγμα μυωπίας προμηθευόντουσαν γυαλιά ηλίου. Φαινόμενο που 
βέβαια είναι γνωστό στα καταστήματα οπτικών εδώ και πολλά χρόνια.
Σύμφωνα με τον ενιαίο κανονισμό παροχών, στους ασφαλισμένους χο-
ρηγείται ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακοί επαφής για την αποκατάσταση της 
οπτικής τους οξύτητας. Χορηγείται μόνο ένα είδος για την αντιμετώπιση 
της πάθησης των οφθαλμών, είτε γυαλιά (κάθε τέσσερα έτη) είτε φακοί 
επαφής (κάθε δύο έτη).
Η αντικατάσταση των γυαλιών είναι δυνατή κάθε τέσσερα έτη. Η αντικα-
τάσταση των φακών επαφής είναι δυνατή ανά διετία. Δεν χορηγούνται 
συγχρόνως γυαλιά και φακοί επαφής. Σε παιδιά έως 12 ετών χορηγού-
νται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο χρόνια.

Νέες εισφορές για χιλιάδες
 ελεύθερους επαγγελματίες

Νέες εισφορές για 250.000 αυτοαπασχολούμενους έρχονται από το Σε-
πτέμβριο. Έτσι, εκτός από τις τακτικές εισφορές τους, θα κληθούν να 
πληρώσουν, πιθανότατα σε τέσσερις δόσεις, και αναδρομικά από την 
αρχή του 2017.
Τα ειδοποιητήρια που θα φτάσουν για τον μήνα Αύγουστο θα περιλαμβά-
νουν τις επιπλέον εισφορές, οι οποίες ανέρχονται σε 7% εισφορές επι-
κούρησης και εφάπαξ 4%. Οι εισφορές αυτές θα έπρεπε να αποδίδονται 
από 01/01/2017, όμως για τεχνικούς λόγους δεν έχουν καταγραφεί στα 
ειδοποιητήρια περίπου 250.000 αυτοαπασχολούμενων.
Σύμφωνα με το κυρίως σενάριο που εξετάζεται στο υπουργείο Οικονομι-
κών, αυτό θα γίνει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, γεγονός που θα εκτο-
ξεύσει τις εισφορές μη μισθωτών: Οι γιατροί θα πληρώσουν το 38,95%, 
ενώ δικηγόροι και μηχανικοί θα κληθούν να καταβάλουν το 59,95% του 
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Το Επιμελητήριο Δράμας, 
με τον Πρόεδρο του κ. 
Στέφανο Γεωργιάδη, 

που είναι μέλος της εκτελεστι-
κής επιτροπής του Συνδέσμου 
Ευρωπαϊκών Συνοριακών Πε-
ριοχών καθώς και τον επιστη-
μονικό συνεργάτη κ. Αλκιβιά-
δη Παπαδημητρίου, συμμετεί-
χε στην συνεδρίαση της 13ης & 
14ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες, με 
θέματα που αφορούν τα νέα 
διασυνοριακά προγράμματα 
και την υφιστάμενη κατάστα-
ση στις Περιφέρειες της ΕΕ.  

Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 
στο «Σπίτι της Ολλανδίας στις 
Βρυξέλλες» ο Πρόεδρος κ. Στ. 
Γεωργιάδης υλοποιώντας την 
απόφαση του ΔΣ του Επιμε-
λητηρίου Δράμας βράβευσε 
σε μια σεμνή τελετή τον τέως 
πλέον πρόεδρο του ΣΕΣΠ κ. 
Karl Heinz Lamberz, ο οποίος 
όμως αναλαμβάνει την ιδιαίτε-
ρα σημαντικής σημασίας θέση 

του Προέδρου της Επιτροπής 
των Περιφερειών, που αποτε-
λεί ένα από τα μεγάλα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ.  

Ο κ. Karl-Heinz Lambertz, 
Πρόεδρο του ΣΕΣΠ ήταν υπο-
στηρικτής του έργου του Επι-
μελητηρίου Δράμας και φίλος 
της συνοριακής περιοχής Νέ-
στος –Mesta. Με τις αποφάσεις 
και πράξεις του έχει επιφέρει 

μεγάλο όφελος στις πολιτικές 
που χαρακτηρίζουν το Επιμε-
λητήριο Δράμας σε προγράμ-
ματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας. Με την εργασία 
του στον ΣΕΣΠ και την πολιτι-
κή πίεση που έχει εξασκήσει 
στα επίσημα όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν 
επωφεληθεί οι συνοριακές 
περιφέρειες της ΕΕ και έχουν 
εγκριθεί αναπτυξιακά προ-

γράμματα και πολιτικές υπο-
στήριξης. 

Στις δηλώσεις του κατά την 
βράβευση ο κ. Lamberz τόνισε 
ότι, η πολύ καλή συνεργασία 
με το Επιμελητήριο Δράμας 
και την Ευρωπεριοχή θα συ-
νεχισθεί και θα την υποστηρί-
ζει από τη νέα του θέση, ενώ 
δήλωσε ότι θα επισκεφθεί 
την Δράμα και το Επιμελητή-
ριο το προσεχές διάστημα. Ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας προσφέροντας την τι-
μητική πλακέτα και αναγνωρί-

ζοντας την προσφορά του κ. 
Lamberz   του ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο μελλοντικό του 
έργο. Όπως δήλωσε «Είμαστε 
σίγουροι ότι από την νέα του 
θέση θα είναι πάντοτε φίλος 
και υποστηρικτής μας».

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δράμας στην συνεδρίαση  
της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών 

Περιοχών (ΣΕΣΠ-AEBR) 13-14 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες 

Βράβευση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών 
κ. Karl Heinz Lambertz από τον Στέφανο Γεωργιάδη 

Πρόεδρο Επιμελητηρίου Δράμας  



4

Tις προϋποθέσεις συναί-
νεσης του Δημοσίου σε 
συμφωνία αναδιάρθρω-
σης οφειλών επιχειρήσε-
ων μέχρι και σε 120 μη-
νιαίες δόσεις στο πλαίσιο 
του εξωδικαστικού μηχα-
νισμού που προβλέπει ο 
νόμος 4469/2017, ορίζει 
απόφαση της υφυπουρ-
γού Οικονομικών Αικ. 
Παπανάτσιου.

Οι προϋποθέσεις, όπως 
αυτές προβλέπονται στο 
Άρθρο 1 της σχετικής 
απόφασης, έχουν ως 
εξής: 
1. Το Δημόσιο υπερψη-
φίζει ορισμένη πρόταση 
οφειλέτη ή αντιπρόταση 
πιστωτή για αναδιάρθρω-
ση οφειλών κατά τις δια-
τάξεις του ν. 4469/2017, 
υπό τις κάτωθι προϋπο-
θέσεις, οι οποίες πρέπει 
να πληρούνται σωρευτι-
κά:

(α) Το συνολικό ποσό 
που προτείνεται να απο-
πληρωθεί στο Δημόσιο 
ισούται με το ποσό που 
προκύπτει από την εφαρ-
μογή των υποχρεωτικών 
κανόνων της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 9, με 
όρους καθαρής παρού-
σας αξίας.

Για τη διαπίστωση της 
τήρησης των κανόνων 
αυτών:

(αα) Για την αξιολόγηση 
της «αξίας ρευστοποίη-
σης» των περιουσιακών 
στοιχείων των περιπτώ-

σεων (α) και (β) της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 
9, επί της οποίας εφαρ-
μόζονται οι υποχρεωτικοί 
κανόνες των ανωτέρω 
περιπτώσεων, το Δημό-
σιο ελέγχει και λαμβάνει 
υπόψη τα εξής:

(ααα) Για τα ακίνητα: 
Έκθεση εκτιμητή ακινή-
των, σύμφωνα με την 
περίπτωση (ιε) της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1 
του ν. 4469/2017 και σε 
περίπτωση που προσκο-
μίζονται από οφειλέτη, 
συνοφειλέτη ή πιστωτές 
περισσότερες εκθέσεις 
εκτιμητών, την πιο πρό-
σφατη. Εκτίμηση αξίας 
ακινήτων που περιλαμ-
βάνεται σε έκθεση εμπει-
ρογνώμονα, σύμφωνα με 
την περίπτωση (ιδ) της 
παραγράφου 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4469/2017, 
λαμβάνεται υπόψη μόνο 
όταν βασίζεται σε έκθεση 
εκτιμητή ακινήτων.

Σε περίπτωση που δεν 
προσκομίζεται έκθεση 
εκτιμητή ακινήτων, το 
Δημόσιο ελέγχει και λαμ-
βάνει υπόψη:

i) Τη φορολογητέα αξία 
για τον υπολογισμό του 
ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με 
το ν. 4223/2013, από την 
τελευταία συντεθείσα δή-
λωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη 
προσδιορισμού φόρου.

ii) Για ακίνητα για τα 
οποία δεν προσδιορίζεται 
αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., την αντι-

κειμενική αξία αυτών, η 
οποία προκύπτει κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 41Α 
του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 
43Α') και της απόφασης 
του Υπουργού Οικονο-
μικών 1144814/26361/
ΠΟΛ.1310/30.12.1998 
(ΦΕΚ Β' 1328). Για τον 
υπολογισμό αυτής συ-
μπληρώνεται από τον 
οφειλέτη ή τον συνοφει-
λέτη το έντυπο υπολογι-
σμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ» και 
η ορθότητα του υπολο-
γισμού της βεβαιώνεται 
από συμβολαιογράφο.

(ααβ) Για τα κινητά:
i) που σχετίζονται με την 
άσκηση της επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας του 
οφειλέτη ή συνοφειλέτη, 
όπως ενσώματα και άυλα 
πάγια πλην ακινήτων, 
αποθέματα, χρηματοοι-
κονομικά περιουσιακά 
στοιχεία (π.χ. απαιτή-
σεις, τίτλοι, καταθέσεις, 
μετρητά, μετοχές), την 
αγοραία αξία όπως προ-
κύπτει είτε από πρόσφα-
τη έκθεση οικονομολό-
γου, μέλους του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, προκειμένου 
για οφειλέτη που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία με 
ετήσιο κύκλο εργασιών 
έως και 1.500.000 ευρώ 
ή απλογραφικά βιβλία 
είτε από πρόσφατη έκ-
θεση ορκωτού ελεγκτή, 
προκειμένου για οφειλέ-
τη, που τηρεί διπλογρα-
φικά βιβλία με ετήσιο κύ-
κλο εργασιών μεγαλύτε-

ρο των 1.500.000 ευρώ. 
Ως «πρόσφατη έκθεση» 
θεωρείται αυτή που έχει 
συνταχθεί εντός των τε-
λευταίων δώδεκα μηνών 
πριν από την υποβολή 
της αίτησης υπαγωγής 
στην εξωδικαστική δια-
δικασία ρύθμισης οφει-
λών. Σε περίπτωση που 
δεν προσκομίζεται η ως 
άνω έκθεση, το Δημόσιο 
λαμβάνει υπόψη την αξία 
που αναφέρεται στην 
αίτηση του οφειλέτη ή 
συνοφειλέτη και δύναται 
να ζητήσει τυχόν διαθέσι-
μα συνοδευτικά έγγραφα 
για τον έλεγχο της ως 
άνω δηλωθείσας αξίας.

ii) που δεν υπάγονται 
στην ανωτέρω υποπερί-
πτωση και αφορούν σε 
κινητά μεγάλης αξίας, 
ενός εκάστου άνω των 
2.000 ευρώ και συνολι-
κά εκτιμώμενα άνω των 
30.000 ευρώ, την αξία 
που αναφέρεται στην αί-
τηση του οφειλέτη ή συ-
νοφειλέτη, για τον έλεγ-
χο της οποίας το Δημόσιο 
δύναται να ζητήσει τυχόν 
διαθέσιμα συνοδευτικά 
έγγραφα και η οποία δεν 
μπορεί να υπολείπεται 
αυτής που αναγράφε-
ται σε εν ισχύ σύμβαση 
ασφάλισής τους.

iii) μικρής αξίας, η αξία 
που αναφέρεται στην αί-
τηση του οφειλέτη ή συ-
νοφειλέτη.

(αβ) Ως «ικανότητα απο-
πληρωμής» νοείται το 

Ρύθμιση οφειλών στο Δημόσιο-Έως 120 δόσεις  
με τον εξωδικαστικό μηχανισμό 

Ποιες οι προϋποθέσεις - πως διαμορφώνονται οι δόσεις
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ποσό που δύναται να 
αποπληρώσει συνολικά 
ο οφειλέτης και οι συνο-
φειλέτες που υπέγραψαν 
την αίτηση από κοινού με 
τον οφειλέτη, έναντι των 
οφειλών τους προς όλους 
τους πιστωτές εντός χρο-
νικού διαστήματος, που 
για το Δημόσιο ισούται με 
το χρόνο αποπληρωμής 
εκατόν είκοσι (120) μηνι-
αίων δόσεων.

Η «ικανότητα αποπλη-
ρωμής», με την έννοια 
του προηγούμενου εδα-
φίου, καθώς και η «μη-
νιαία δυνατότητα απο-
πληρωμής», σύμφωνα με 
το στοιχείο (α) της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 15, 
υπολογίζονται:
(αβα) για νομικά πρόσω-
πα είτε πρόκειται για τον 
οφειλέτη είτε για συνο-
φειλέτη που υπέγραψε 
την αίτηση από κοινού με 
τον οφειλέτη, ως εξής: 
Με βάση τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων EBITDA) της πιο 
κερδοφόρας χρήσης της 
τελευταίας τριετίας πριν 
την υποβολή της αίτησης 
του οφειλέτη, την υπο-
χρέωση αποπληρωμής 
φόρων, την ανάγκη για 
πραγματοποίηση επεν-
δύσεων απαραίτητων για 
τη συνέχιση λειτουργίας 
της επιχείρησης, καταθέ-
σεις, καθώς και ελάχιστο 
αναγκαίο ποσό για τη 
συνέχιση λειτουργίας της 
επιχείρησης.

(αββ) για φυσικά πρό-
σωπα που έχουν ατομική 
επιχείρηση είτε πρόκειται 
για τον οφειλέτη είτε για 
συνοφειλέτη που υπέγρα-
ψε την αίτηση από κοινού 
με τον οφειλέτη, ως εξής: 
Με βάση τα κέρδη προ 

φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων EBITDA) της πιο 
κερδοφόρας χρήσης της 
τελευταίας τριετίας, πριν 
την υποβολή της αίτησης 
του οφειλέτη, έσοδα από 
άλλες πηγές, τις εύλο-
γες δαπάνες διαβίωσης, 
οφειλές που προέρχονται 
από άλλη αιτία εκτός της 
άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, καταθέ-
σεις, καθώς και ελάχιστο 
αναγκαίο ποσό για τη 
συνέχιση λειτουργίας της 
επιχείρησης.

(αβγ) για φυσικά πρό-
σωπα, όταν πρόκειται 
για συνοφειλέτη που 
υπέγραψε την αίτηση 
από κοινού με τον οφει-
λέτη και δεν έχει ατομική 
επιχείρηση, ως εξής: Με 
βάση τα έσοδα από κάθε 
πηγή, όπως δηλώθηκαν 
στην τελευταία φορολο-
γική δήλωση, πριν την 
υποβολή της αίτησης του 
οφειλέτη, εύλογες δα-
πάνες διαβίωσης, καθώς 
και τυχόν καταθέσεις. Σε 
κάθε περίπτωση υπολογι-
σμού ικανότητας αποπλη-
ρωμής συνοφειλέτη λαμ-
βάνεται υπόψη το ποσό 
της συνυπευθυνότητάς 
του σε σχέση με το συνο-
λικό ποσό των οφειλών 
αυτού.

(αγ) Η καθαρή παρούσα 
αξία

Για τον υπολογισμό της 
καθαρής παρούσας αξί-
ας, ως προεξοφλητικό 
επιτόκιο χρησιμοποιείται 
το Euribor τριμήνου προ-
σαυξημένο κατά πέντε 
ποσοστιαίες μονάδες 
(5%). 

(β) Οι δόσεις που προ-
τείνονται για την απο-
πληρωμή του συνολι-
κού ποσού όπως αυτό 
καθορίζεται στο υπό 
στοιχείο (α) της παρού-
σας παραγράφου δεν 
υπερβαίνουν τις 120 
μηνιαίες δόσεις και είναι 
ισόποσες. Για τον καθο-
ρισμό των δόσεων δεν 
λαμβάνονται υπόψη ποσά 
υφιστάμενων ρυθμίσεων 
που εντάσσονται αυτού-
σια στη σύμβαση, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 15 του ν. 
4469/2017.
(γ) Το ύψος εκάστης 
προτεινόμενης δόσης 
δεν υπολείπεται των πε-
νήντα (50) ευρώ.
(δ) Η πρώτη δόση είναι 
καταβλητέα έως την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα από 
την ημερομηνία υπογρα-
φής της συμφωνίας και οι 
υπόλοιπες μέχρι την τε-

λευταία εργάσιμη ημέρα 
καθενός από τους επόμε-
νους μήνες.

2. Σε περίπτωση που 
τίθενται σε ψηφοφορία 
περισσότερες προτάσεις 
που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 
1, το Δημόσιο υπερψη-
φίζει μεταξύ αυτών την 
πρόταση που προβλέπει 
αποπληρωμή του ποσού 
της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 1 σε λιγότε-
ρες δόσεις.

3. Το Δημόσιο δεν συ-
ναινεί σε διαγραφή 
απαιτήσεών του, με την 
έννοια της παραγράφου 
2 του άρθρου 15 του ν. 
4469/2017, για βασική 
οφειλή από τελωνειακούς 
δασμούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης οι οποίοι, ως πα-
ραδοσιακοί ίδιοι πόροι, 
αποτελούν έσοδό της και 
αποδίδονται στον Ευρω-
παϊκό Προϋπολογισμό, 
ακόμη και σε περίπτωση 
διαγραφής τους.

4. Το Δημόσιο δεν συναι-
νεί σε περιπτώσεις που 
διαθέτει δική του μελέ-
τη βιωσιμότητας, βάσει 
της οποίας το χρέος του 
οφειλέτη χαρακτηρίζεται 
ως μη βιώσιμο.
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Την Πέμπτη 27-7-
2017 ο Πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρα-

τίας, κ. Κυριάκος Μητσο-
τάκης, συνοδευόμενος 
από τον Γραμματέα της 
Πολιτικής Επιτροπής της 
Ν.Δ., κ. Λευτέρη Αυγενά-
κη, επισκέφτηκαν το Επι-
μελητήριο Δράμας  όπου 
σε μια ανοικτή συνάντηση 
συνομίλησαν με εκπρο-
σώπους επιχειρηματικών 
& επιστημονικών φορέων 
καθώς και επιχειρήσεων 
της Δράμας.

 Στην συνάντηση συμμετεί-
χαν ο Βουλευτής Δράμας 
κ. Δ. Κυριαζίδης, ο Περι-
φερειάρχης  Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης κ. 
Χρήστος Μέτιος, ο Αντιπε-
ριφερειάρχης κ. Αργύρης 
Πατακάκης ο Δήμαρχος 
Δράμας κ. Χρ. Μαμσάκος 
και ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. 
Δ. Δαλακάκης.    
             Ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου κ. Στέφα-
νος Γεωργιάδης εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, αναφέρθηκε στα κρίσι-
μα ζητήματα που απασχο-
λούν τις επιχειρήσεις μέλη 
του ενώ πρόβαλε τους 
ισχυρούς κλάδους οικονο-
μίας της περιοχής καθώς 
και τα πλεονεκτήματα της. 
Μίλησε για την σημαντική 
αύξηση των εξαγωγών της 
Δράμας, κυρίως από την 
εξόρυξη μαρμάρου, των 
αγροτοδιατροφικών προϊ-
όντων και των προϊόντων 

υψηλής τεχνολογίας. Ο 
κ. Γεωργιάδης παρέδωσε 
ανάλογο υπόμνημα συ-
νοδευόμενο και από την 
επικαιροποιημένη μελέτη 

(2016) αποτύπωσης της οι-
κονομίας της Δράμας. Στο 
υπόμνημα περιλαμβάνο-
νται οι προτάσεις και επι-
σημάνσεις για το φορολο-
γικό , τον ακατάσχετο λο-
γαριασμό επιχειρήσεων, οι 
παλιές οφειλές στον ΟΑΕΕ 
και οι νέες εισφορές του 
ΕΦΚΑ, τα ερωτήματα για 
την εφαρμογή του εξωδι-
καστικού μηχανισμού ρύθ-

μισης οφειλών, τα δάνεια 
με τις εγγυήσεις του ΕΔ, τις 
οφειλές του ΟΑΕΔ προς τις 
επιχειρήσεις (4% & 12%),  
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

& ο αναπτυξιακός νόμος, 
τον ρόλο των Τραπεζών και 
τις χρεώσεις που επιβαρύ-
νουν τις επιχειρήσεις,  τις 
εξαγωγικές πιστώσεις, το 
κόστος ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στις επιχειρήσεις, την 
αντίθεση στο άνοιγμα κα-
ταστημάτων τις Κυριακές, 
στο νόμο για τα Πνευματι-
κά δικαιώματα, σε θέματα 
που αφορούν τον κλάδο 

εστίασης, τουρισμού και 
αναψυχής. Επίσης δόθηκε 
ξεχωριστό υπόμνημα με 
τις αναπτυξιακές προτά-
σεις και αναγκαίες παρεμ-
βάσεις υποδομών στην ΠΕ 
Δράμας με πρωτεύων αίτη-
μα τους οδικούς άξονες και 
την Σύνδεση με την Εγνα-
τία Οδό. Οι προτάσεις στη-
ρίζονται στον χωροταξικό 
σχεδιασμό της Περιφέρει-
ας ΑΜ-Θ για την ΠΕ Δράμας 
και αφορούν οδικούς άξο-
νες, σιδηρόδρομο, χωρική 
διάρθρωση, πρωτογενή 
τομέα, Μεταποίηση, Ενέρ-
γεια, Τριτογενή τομέα & 
Τουρισμό, Παιδεία, Έρευ-
να & Καινοτομία .
Ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης αφού άκουσε 
τους φορείς, αναφερόμε-
νος στα θέματα που τέθη-
καν αναγνώρισε την ανα-
γκαιότητα κατασκευής 
των αξόνων για την σύν-
δεση με την Εγνατία οδό 
και δεσμεύτηκε να υπο-
στηρίξει το έργο. Επίσης 
σε θέματα που αφορούν το 
φορολογικό τάχθηκε υπέρ 
της μείωσης της φορολο-
γίας και την αναγκαιότητα 
για μια σειρά από διαρθρω-
τικές παρεμβάσεις που θα 
διευκολύνουν την προσέλ-
κυση επενδύσεων ενώ για 
τον κλάδο του μαρμάρου 
ανέφερε ότι αρκετά από τα 
ζητήματα που δημιουργούν 
πρόβλημα στις επιχειρή-
σεις, μπορούν να επιλυ-
θούν εύκολα και απλά, με 
στοχευμένες ενέργειες.

Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη 
στο Επιμελητήριο Δράμας 

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

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

  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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