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Για πολλοστή φορά το Επι-
μελητήριο Δράμας  επανέρ-
χεται στο φλέγον θέμα των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών προς τον ΟΑΕΕ
Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας Στέφανος Γε-
ωργιάδης με επιστολή που 
απευθύνει προς τον πρόε-

δρο της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος  
Κων/νο Μίχαλο και σε όλους 
τους προέδρους των Επιμε-
λητηρίων της χώρας επα-
ναδιατυπώνει τις προτάσεις 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
ζητώντας να διεξαχθεί σε 
επίπεδο ΚΕΕΕ συζήτηση 

«Να θεσμοθετηθεί ο όρος επιχείρηση εντός κρίσης για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με οφειλές στον ΟΑΕΕ»

για το θέμα,  ώστε να δια-
μορφωθεί κοινή πρόταση 
και να υποβληθεί προς τα 
αρμόδια υπουργεία.

Η επιστολή του προέδρου 
του Επιμελητηρίου 

Δράμας στη σελ....7

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ

Η μέση σύνταξη, 
μετά την ενοποίηση 
των ταμείων (2009) 
ήταν 808,30 ευρώ 
ενώ η αντίστοιχη

 το 2013 ήταν
 539,32 ευρώ

9 στους 10 
ασφαλισμένους του 

ταμείου 
θεωρούν 
επισφαλή 

τα ασφαλιστικά 
τους δικαιώματα

9 στους 10
 ερωτηθέντες από 
αυτούς που έχουν 

σταματήσει να 
καταβάλουν εισφο-
ρές, βρίσκονται σε 

αδυναμία τα 
τελευταία 2 χρόνια

4 στους 10
 ασφαλισμένους  

δηλώνουν ότι μπο-
ρούν να ανταπε-

ξέλθουν αν η 
εισφορά ήταν 
έως 300 ευρώ

 το δίμηνο
Σελ....3,4,5
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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

Εννέα μέτρα για την τόνωση 
των εσόδων του Οργανισμού 

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελ-
ματιών, αλλά και για την ανα-
κούφιση των ασφαλισμένων και 
των συνταξιούχων του δεύτερου 
σε μέγεθος ασφαλιστικού οργα-
νισμού της χώρας, ανέδειξε η 
σημερινή ημερίδα που διοργάνω-
σε η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
με θέμα: Το Ασφαλιστικό των 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και 
Εμπόρων – ΟΑΕΕ: Προβλήματα 
και Προοπτικές.
Κοινή ήταν η διαπίστωση όλων 
των ομιλητών της ημερίδας πως 
ο ΟΑΕΕ βρίσκεται στα όρια 
της  οικονομικής κατάρρευσης, 
γεγονός το οποίο έχει επέλθει ως 
αποτέλεσμα της πρωτοφανούς 
οικονομικής κρίσης. Ωστόσο σε 
αδιέξοδο βρίσκονται και 775.000 
ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, καθώς 
575.000 από αυτούς αδυνατούν 
αν καταβάλλουν τακτικές εισφο-
ρές προς το Ταμείο, ενώ από 
αυτούς οι 195.000 χαρακτηρίζο-
νται ως «αδρανείς» δηλαδή έχουν 
διακόψει κάθε δραστηριότητα. Τα 
μέτρα που προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ, 
έτσι όπως περιγράφονται στην 
ομιλία του Προέδρου της Συνομο-
σπονδίας, κ . Γ. Καββαθά περι-
λαμβάνουν τα εξής:
1.  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη 
όλων των ασφαλισμένων με την 
θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας 
των οφειλετών στον ΟΑΕΕ που 
έχουν χάσει αυτό το διάστημα.

2.  Η αποδέσμευση της θεώρη-
σης των βιβλιαρίων υγείας από 
την ασφαλιστική ενημερότητα. 
Βασική μας θέση είναι ότι κάνεις 
Έλληνας πολίτης να μην απο-
κλείεται από την πρωτοβάθμια 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
3.  Η ρεαλιστική αλλά και πάγια 
ρύθμιση των οφειλών ώστε: (α) 
οι επιχειρηματίες να είναι σε θέση 
να ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους προς τον Οργανισμό 
αλλά και (β) να αυξηθούν τα 

έσοδα του οργανισμού. Κατά το 
σχεδιασμό αυτής της ρύθμισης 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι το 70% περίπου των 
ενεργών οφειλετών οφείλουν 
ποσά που κυμαίνονται μέχρι τα 
10.000 ευρώ.
4.  Αποποινικοποίηση των 
οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. Για 
την εξασφάλιση των οφειλών ο 
ΟΑΕΕ διαθέτει κατά την άποψή 
μας επαρκή ένδικα μέτρα (αστικά 
και διοικητικά). Η οφειλή προς τον 

ασφαλιστικό φορέα δεν είναι δυ-
νατό να συνιστά ποινικό αδίκημα.
5.  Η ελεύθερη επιλογή ασφαλι-
στικής κλάσης για όσο χρονικό 
διάστημα διαρκεί η ύφεση. Μά-
λιστα, έχουμε υπολογίσει ότι εάν 
όλοι οι ασφαλισμένοι για το έτος 
2013 είχαν εγγραφεί στην πρώ-
τη ασφαλιστική κλάση τα έσοδα 
από ασφαλιστικές εισφορές για 
τον Οργανισμό θα ήταν μερικές 
εκατοντάδες εκατομμύρια περισ-
σότερα από όσα έχουν προϋπο-

λογισθεί.
6.  Η ενεργοποίηση του συστή-
ματος κοινωνικής προστασίας 
και ειδικότερα του λογαριασμού 
ανεργίας για τους αυτοαπασχο-
λούμενους και τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, με διεύρυνση των 
σημερινών ασφυκτικών κριτηρίων 
παροχής τους.
7.  Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των 
επαγγελματιών που δραστηριο-
ποιούνται σε περιοχές με πλη-
θυσμό κάτω των 2000 κατοίκων. 

Θέσπιση ειδικής ασφαλιστικής 
κλάσης για τις περιπτώσεις αυτές.
8.  Να αποδίδονται στον ΟΑΕΕ 
τα έσοδα του τέλους επιτηδεύ-
ματος, που σήμερα κατευθύνεται 
προς την κάλυψη ελλειμμάτων 
του προϋπολογισμού.
9.  Χορήγηση σύνταξης σε 
όσους έχουν τις προϋποθέσεις 
αλλά δεν συνταξιοδοτούνται 
επειδή έχουν οφειλές άνω των 
20.000 € προς τον ΟΑΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές είτε να δια-
γράφεται η ασφαλιστική περίοδος 
που αφορά τις οφειλές, είτε η 
οφειλή να παρακρατείται από την 
παρεχόμενη σύνταξη.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κ. Π. Κοκκόρης, η 
Διοικητής του ΟΑΕΕ, κα Γ. Κωτί-
δου, ο Βουλευτής Β Αθηνών του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, κ. Δ. Στρατούλης, 
το Μέλος της Πολιτικής Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. 
Φραγγίδης, ο Γραμματέας Εργα-
σιακών θεμάτων και Κοινωνικής 
Ασφάλισης των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, κ. Γ. Ρωμανιάς, η Βου-
λευτής Πειραιώς της Δημοκρατι-
κής Αριστεράς, κα Μ. Γιαννακάκη, 
το Μέλος του ΚΚΕ, κ. Β. Μαμάης 
και ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Β. 
Κορκίδης.

Η ΓΣΕΒΕΕ πρότεινε εννέα μέτρα για την τόνωση των εσόδων 
του ΟΑΕΕ  και για την ανακούφιση των ασφαλισμένων
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Η μέση σύνταξη, 
μετά την ενοποίηση 
των ταμείων (2009) 
ήταν 808,30 ευρώ 
ενώ η αντίστοιχη

 το 2013 ήταν
 539,32 ευρώ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ
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ασφαλισμένους του 

ταμείου 
θεωρούν 
επισφαλή 

τα ασφαλιστικά 
τους δικαιώματα

9 στους 10
 ερωτηθέντες από 
αυτούς που έχουν 

σταματήσει να 
καταβάλουν εισφο-
ρές, βρίσκονται σε 

αδυναμία τα 
τελευταία 2 χρόνια

4 στους 10
 ασφαλισμένους  

δηλώνουν ότι μπο-
ρούν να ανταπε-

ξέλθουν αν η 
εισφορά ήταν 
έως 300 ευρώ

 το δίμηνο

Οι ασφαλισμένοι στον 
ΟΑΕΕ  αδυνατούν πλέον 

να καταβάλλουν τις  εισφορές 
του,ς ανησυχούν ιδιαίτερα για 
το ασφαλιστικό τους μέλλον τις 
παροχές και την υγειονομική 
περίθαλψη. Ο Οργανισμός 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγ-
γελματιών σε απόλυτο αδιέξο-
δο κινδυνεύει με κατάρρευση 
το επόμενο χρονικό διάστημα. 
Το  έλλειμμα  αυξάνεται συνε-
χώς, τα έσοδα μέσω εισφορών 
να μειώνονται και τη ρύθμιση 
«Νέα Αρχή» να μην αποδί-
δει, αφού η σύνδεσή της με 
την φορολογική ενημερότητα,  
επιτρέπει να ενταχθούν πε-
ρισσότερο αυτοί που δεν την 
χρειάζονται, παρά εκείνοι που 
την έχουν ανάγκη. 
Το έλλειμμα του Οργανισμού 
αναμένεται να αυξηθεί καθώς 
αυξάνεται συνεχώς ο αριθ-
μός των ασφαλιζομένων που 
αδυνατούν να καταβάλλουν τις 
εισφορές τους.

Αυτά είναι τα  ευρήματα 
πανελλαδικής έρευνας που 
έγινε σε ασφαλισμένους και 
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ 
(1200 άτομα, 800 ασφαλισμέ-
νοι και 400 συνταξιούχοι), από 
την εταιρεία MARC ΑΕ, για 
λογαριασμό του Ινστιτούτου 
Μικρών Επιχειρήσεων

(ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ. Η έρευ-
να παρουσιάστηκε κατά την 
διάρκεια ημερίδας της Συ-
νομοσπονδίας με θέμα: «Το 
Ασφαλιστικό των Επαγγελμα-
τιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων 
– ΟΑΕΕ: Προβλήματα και 
Προοπτικές».
Το οικονομικό αδιέξοδο των 
επαγγελματιών και των μικρών 
επιχειρήσεων λόγω της κρί-
σης, απεικονίζεται στην έρευ-
να καθώς 9 στους 10 ερωτη-
θέντες από αυτούς που έχουν 
σταματήσει να καταβάλουν 
εισφορές, βρίσκονται σε αδυ-
ναμία τα τελευταία 2 χρόνια.
Ωστόσο, η συντριπτική πλει-
ονότητα των οφειλετών στον 
ΟΑΕΕ (περίπου 70%) χρω-
στούν έως 10.000 €, γεγονός 
που σημαίνει ότι είναι εφικτή η 
σταδιακή ρύθμιση της οφειλής, 
προς το συμφέρον τόσο των 
ασφαλισμένων, όσο και του 
ΟΑΕΕ.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΟΑΕΕ

Ένα από τα βασικότερα ευ-
ρήματα της έρευνας, αποτελεί 
η παγιωμένη ανασφάλεια σε 
σχέση με τη βιωσιμότητα του 

ταμείου αλλά και η συνεχώς 
επιδεινούμενη αδυναμία κατα-
βολής εισφορών. 
Συγκεκριμένα : 

1. σχεδόν οι 9 στους 10 
ασφαλισμένους του ταμείου 
(86,5%) θεωρούν επισφαλή τα 
ασφαλιστικά τους δικαιώματα 
στον ΟΑΕΕ, ενώ οι 8 στους 10 
(78,3%) αγωνιούν τόσο για το 
ύψος της μελλοντικής σύντα-
ξης, όσο και για τη παροχή 
περίθαλψης
2. οι 9 στους 10 ασφαλι-
σμένους του ταμείου (89,6%) 
δεν θεωρούν ικανοποιητικές 
τις παροχές και τις συντάξεις 
του ΟΑΕΕ, σε σχέση με το 
ύψος των ασφαλιστικών ει-
σφορών που έχουν καταβάλει 
3. μόνο οι 3 στους 10 
(30%) προσπαθούν και είναι 
σε θέση να εξασφαλίσουν 
πρόσθετο εισόδημα για μετά 
τη σύνταξη (αποταμίευση, 
επένδυση, ιδιωτική ασφάλιση 
κ.α)
4. ιδιαίτερα ανησυχητικό 
εύρημα, αποτελεί το γεγονός, 
ότι πάνω από 1 στους 4 ερω-
τηθέντες (26,9%) έχει πλέον 
σταματήσει να καταβάλει 
εισφορές στο ταμείο 
5. το μεγαλύτερο πο-
σοστό (88,8%) εκείνων που 
έχουν σταματήσει να καταβά-
λουν εισφορές, παρουσιάζεται 

τη τελευταία διετία, στοιχείο 
που αναδεικνύει την αρνητι-
κή επίδραση της κρίσης στη 
βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ, αλλά 
και στην εμφανή πλέον εισφο-
ροδιαρροή. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι 7 στους 10 (70,5%) 
των οφειλετών, χρωστούν έως 
10.000 ευρώ, γεγονός που 
επιβεβαιώνεται και από τα 
επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΕ 
για το 2013
6. μόνο οι μισοί ασφαλι-
σμένοι (49,8%), εκτιμούν ότι 
θα ναι σε θέση να καταβάλ-
λουν τις εισφορές τους για 
το επόμενο διάστημα έως το 
τέλος του 2013 
7. οι 4 στους 10 ασφαλι-
σμένους (38,6%) δηλώνουν 
ότι μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν αν η εισφορά ήταν έως 
300 ευρώ το δίμηνο
8. οι 6 στους 10 (61,9%) 
εκτιμά θετικά μια πιθανή πα-
ρακράτηση από τη τρέχουσα 
εισφορά για την εξόφληση 
προηγούμενων οφειλών, έστω 
και αν αυτό συνεπάγεται μείω-
ση στο ποσό της σύνταξης 
9. οι 9 στους 10 ασφαλι-
σμένους (90,8%) είναι θετικοί 
στη καθιέρωση ελεύθερης 
επιλογής ασφαλιστικής κλά-
σης στον ΟΑΕΕ, με ανάλογη 
προσαρμογή της σύνταξης .
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Σημαντικά συμπεράσματα 
αντλούνται και από την ειδική 
έρευνα στους συνταξιούχους 
του ταμείου. Συγκεκριμένα : 
1. μόνο οι 3 στους 10 ερω-
τηθέντες (28,8%), εκτιμούν ότι τα 
ασφαλιστικά τους δικαιώματα δεν 
είναι επισφαλή, ενώ οι 7 στους 10 
συνταξιούχους (68,2%) εκδηλώ-
νουν ανασφάλεια, τόσο για το 
ύψος της παρεχόμενης σύνταξης, 
όσο και για το επίπεδο της ιατρο-
φαρμακευτικής τους περίθαλψης
2. οι 8 στους 10 (78,3%) 
θεωρούν ότι οι συντάξεις και οι 
παροχές του ταμείου, δεν είναι 
ικανοποιητικές
3. επιπρόσθετα, με βάση 
την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
μόνο οι 3 στις 10 (30,3%) συντά-
ξεις βγαίνουν έγκαιρα, μέσα σε 
ένα εξάμηνο
4. για το 74,5% των συντα-
ξιούχων του δείγματος, η σύνταξη 
αποτελεί και η μοναδική πηγή 
εισοδήματος
5. το σύνολο σχεδόν των 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
ΟΑΕΕ

Συνέχεια στη σελ. 5 

διάγραμμα 1. Θα συμφωνούσατε με την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης στον οαεε, με ανάλογη προσαρμογή της σύνταξης;

διάγραμμα 2. πιστεύετε ότι τους υπόλοιπους μήνες του 2013, θα μπορέσετε να καταβάλλετε τις εισφορές σας στον οαεε;

διάγραμμα 3. πόσο καιρό έκανε να βγει η σύνταξη σας;
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44,5

30,3
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Λιγότερο από 6 μήνες

6 μήνες έως 12 μήνες
(1 χρόνο)

13 - 18 μήνες (1μιση
χρόνος)

1 μιση με δύο χρόνια

Πάνω από 2 χρόνια

ΔΑ

ερωτηθέντων (95,8%), δεν διαθέ-
τει σύνταξη από ιδιωτική ασφάλι-
ση
6. το σημαντικότερο εύρη-

μα είναι ότι μόνο 2 από τους 10 
συνταξιούχους, δηλώνουν ότι η 
σύνταξη επαρκεί για τη κάλυψη 
των αναγκών όλου του μήνα.
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1. Ο λόγος εξάρτησης 
(σχέση συνταξιούχων προς 
ασφαλισμένους), διαχρονικά 
έχει χειροτερέψει αφού προς 
το 1: 2,75 του 2009 μειώθηκε 
στο 1: 2,27 το 2013
2. Η μέση σύνταξη, μετά 
την ενοποίηση των ταμείων 
(2009) ήταν 808,30 ευρώ ενώ 
η αντίστοιχη το 2013 ήταν 

539,32 ευρώ
3. Από τη διάρθρωση 
εσόδων του ΟΑΕΕ, παρα-
τηρούμε ότι από το 2007 και 
μετά σημειώνεται μείωση στα 
έσοδα που προέρχονται από 
τις τακτικές εισφορές των 
ασφαλισμένων. Τα έσοδα που 
προέρχονται από τη διμερής 
συμμετοχή του Κράτους για 

τους ασφαλισμένους μετά το 
1993 παραμένουν σταθερά, 
ενώ αυξάνονται τα έσοδα που 
προέρχονται από την επιχορή-
γηση του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού
4. Από το 2009 οι δαπά-
νες για συντάξεις στον ΟΑΕΕ, 
έχουν παρουσιάσει μείωση
5. Το 61% των οφειλετών 
στο ταμείο χρωστούν έως 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ 
2000-2009 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΑΕΕ 2013

10.000 ευρώ
6. Πάνω από το 76% των 
οφειλετών σε διακοπή χρω-
στούν στον ΟΑΕΕ έως 10.000 
ευρώ
7. Πάνω από το 53% των 
οφειλετών στο ταμείο χρω-
στούν έως 10.000 ευρώ

διάγραμμα 4. είναι η σύνταξη σας η μοναδική πηγή εισοδήματος;

διάγραμμα 5. Για πόσες μέρες του μήνα αρκεί η σύνταξη που παίρνετε από τον οαεε;
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Με το πολυνομοσχέδιο 
που κατατέθηκε την Τε-

ταρτη 10 Ιουλίου στη Βούλη 
μαζί με τις διατάξεις για τον 
νέο κώδικα φορολογίας ει-
σοδήματος προβλέπεται  η 
σύσταση κέντρου είσπραξης 
ασφαλιστικών οφειλών. 
 
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει η χώρα μας, 
και ειδικότερα αυτών που έχει 
αναλάβει το Υπουργείο Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, έχει προβλεφθεί 
από το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο ένα σχέδιο δράσης για 
την ενοποίηση των διαδικασιών 
είσπραξης φόρων και ασφαλι-
στικών εισφορών. Η εν λόγω 
υποχρέωση συνιστά υψηλής 
προτεραιότητας δράση και συν-
δέεται άμεσα με το στρατηγικό 
στόχο της καταπολέμησης της 
εισφοροδιαφυγής. Η βελτίωση 
και ενίσχυση των διαδικασιών 
είσπραξης των ασφαλιστικών 
εισφορών και γενικότερα των 
οφειλών προς τους φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης συνιστά 
κρίσιμης σημασίας παράμετρο, 
με την οποία προσδοκάται η 
δημιουργία μίας ισχυρής οικο-
νομικής βάσης για το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 

θα συμβάλλει σημαντικά στην 
αύξηση των εσόδων των ασφα-
λιστικών οργανισμών.
 
 Πέντε επιμέρους στάδια: 
 

Α. την προετοιμασία των υπη-
ρεσιών για την εφαρμογή της 
μεταρρύθμισης 
 
Β. την άμεση ενοποίηση της 
διαδικασίας είσπραξης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών των ασφαλιστι-
κών οργανισμών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ 
 

Γ. την ενδυνάμωση της εισπρακτι-
κής ικανότητας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
μέχρι την 1/4/2014 
 
Δ. την ενοποίηση της διαδικασί-
ας είσπραξης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, 
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ με αυτή της φο-
ρολογικής διοίκησης μέχρι την 
1/7/2016 
 
Ε. την πλήρη ενσωμάτωση στη 
φορολογική διοίκηση και ενοποί-
ηση της διαδικασίας είσπραξης 
φορολογικών και ασφαλιστικών 
εισφορών μέχρι την 1/7/2017 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΝΤ 
Συστήνουν κέντρο είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση 
υλοποιείται το δεύτερο στάδιο 
της μεταρρύθμισης, δηλαδή 
η ενοποίηση της διαδικασίας 
είσπραξης ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών οφειλών των 
ασφαλιστικών οργανισμών 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και 
ΕΤΑΑ, με τη δημιουργία του 
Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το 
οποίο θα αναλάβει άμεσα την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών οφειλών των ανωτέρω 
ασφαλιστικών οργανισμών, και 
τη θέσπιση ενιαίου νομοθετι-
κού πλαισίου είσπραξης των 
καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών οφειλών. 
 
Συγχρόνως, με τη θέσπιση 
της προτεινόμενης ρύθμισης 
επιλύονται μία σειρά σοβαρών 
ζητημάτων που μέχρι σήμερα 
καθιστούσαν την είσπραξη των 
καθυστερούμενων ασφαλιστι-
κών εισφορών και των λοιπών 
οφειλών προς τους ασφαλιστι-
κούς οργανισμούς εξαιρετικά 
σύνθετη, και πολλές φορές 
ανεφάρμοστη.

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση του επιχειρηματικού κό-
σμου της Βορείου Ελλάδος, εξέφρασε με επιστολή 

της η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου 
2013, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα 
και τον Υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη, αφού διαπίστωσε 
τη μη συμπερίληψη στον υπό ψήφιση Κώδικα Φορολο-
γίας Εισοδήματος διάταξης για τη μη έκπτωση τόκων 
από δάνεια, η οποία υπήρχε στην αρχική διατύπωση 
του Κώδικα. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, δήλωσε ότι: 
«…Η αποδοχή της πρότασης του ΣΒΒΕ για τη μη συ-
μπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στον νέο Κώδι-
κα Φορολογίας Εισοδήματος αποκαθιστά μια κατάφωρη 
αδικία σε βάρος των επιχειρήσεων της χώρας, η οποία 
με την απόφαση αυτή αίρεται παντελώς…»

Έγινε δεκτό το αίτημα  του ΣΒΒΕ  
για τη μη συμπερίληψη διάταξης 
για τη μη έκπτωση τόκων από 

δάνεια στον υπό ψήφιση Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος

Σύμφωνα με την εγκύ-
κλιο του ΥΠ. ΟΙΚ.  ΠΟΛ. 
1155/26.6.2013 "Τύπος 
και περιεχόμενο της 
δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών 
προσώπων" (άρθρο 3 
παρ. 2), είναι υποχρεωτι-
κή η αναγραφή όλων των 
εισοδημάτων του φορο-
λογουμένου ανεξάρτητα 
από τον τρόπο φορολό-
γησής τους, καθώς και 
των απαλλασσόμενων 
από το φόρο εισοδημά-
των. Για τα αυτοτελώς ή 
με ειδικό τρόπο φορο-
λογούμενα εισοδήματα 
αναγράφεται και ο παρα-

κρατηθείς ή αποδοθείς 
κατά περίπτωση φόρος. 
Στις περιπτώσεις κοινών 
λογαριασμών σε χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα (κάθε μορφής στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό) 
υπάρχει υποχρέωση 
δήλωσης των ποσών 
των τόκων καταθέσεων 
που αναλογούν στους 
πραγματικούς δικαιού-
χους οι οποίοι καθορίζο-
νται με βάση τις πραγ-
ματικές περιστάσεις. Ο 
Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. 
έχει, σε κάθε περίπτωση, 
την διακριτική ευχέρεια 
να κρίνει διαφορετικά. 

Σύμφωνα με δηλώσεις 
του Κου Θεοχάρη οι 
τόκοι θα προ συμπλη-
ρωθούν τις αμέσως 
επόμενες ημέρες στους 
κωδικούς της φορολογι-
κής δήλωσης του πρώ-
του δικαιούχου του 
λογαριασμού. 
Ωστόσο, θα μπορούν 
όλοι οι δικαιούχοι ανά-
λογα με το ποσό των 
τόκων που τους αντι-
στοιχεί να διορθώσουν 
και να συμπληρώσουν 
τους ανάλογους κωδι-
κούς κατά την διάρκεια 
συμπλήρωσης της δή-
λωσης .

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: 
ΠΩΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
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Δράμα, 12 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 6779

Προς
Προέδρους Επιμελητηρίων Χώρας
Πρόεδρο ΚΕΕΕ

Αξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι
Αγαπητοί συνάδελφοι

Σε συνέχεια της επιστολής μου προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας  (υπ αριθμ 6117/  27 Ιουνίου 2013), στην οποία είχα αιτηθεί να γίνει 
το συντομότερο δυνατό συζήτηση επί των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την μικρομεσαία επιχείρηση και σύμφωνα με τα δεδομένα όπως αυτά 
έχουν διαμορφωθεί από την πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών, σας είχα υποβάλλει την κάτωθι πρόταση:
Να θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο ο όρος «επιχείρηση εντός κρίσης» με όριο έναρξης το 2008 και να παρθούν μέτρα 
προστασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σας αποστέλλω την πρώτη από μια σειρά προτάσεων με συγκεκριμένη θεματολογία. Λόγω επικαιρότητας η πρώτη αυτή πρόταση, έχει σχέση με τις 
οφειλές στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στους ασφαλισμένους του 
Ταμείου.   

Οφειλές στον ΟΑΕΕ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση λόγω της αδυναμίας καταβολής των εισφορών από τους 
ασφαλισμένους. Η αδυναμία αυτή, απόρροια της μείωσης των εσόδων των επιχειρήσεων λόγω της ύφεσης και της έλλειψης ρευστότητας, δημιουργεί 
πλήρες αδιέξοδο. Από τους 775.000 περίπου ασφαλισμένους οι 575.000 αδυνατούν να καταβάλλουν τις τακτικές εισφορές ακόμη δε περισσότερο τις 
παλαιότερες. Είχαμε επισημάνει κατ’ επανάληψη με έγγραφα μας από το 2010 ακόμη  στον Πρωθυπουργό, στο αρμόδιο Υπουργείο, στον ΟΑΕΕ και 
στο Υπουργείο Οικονομικών την αναγκαιότητα λήψης ρεαλιστικών μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Δυστυχώς αντ’ αυτού, ότι απόφαση έχει παρθεί, οδηγούσε στα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. 
Και αυτό πιθανόν να οφείλεται, είτε στην αριθμολαγνία των υπευθύνων, είτε στην αδυναμία αντίληψης της πραγματικότητας, είτε στην επιβολή πολιτι-
κής από τους δανειστές μας. 
Η τακτική επιπλέον των ποινικών διώξεων ή άλλων μέτρων απέναντι στους ασφαλισμένους είναι και αδιέξοδη και ανάλγητη, μεσούσης της ύφεσης, για 
την οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ευθύνονται αυτοί. 
Αντιθέτως τις ευθύνες κατάρρευσης του Ταμείου τις έχουν όλοι όσοι εφάρμοσαν αυτές τις πολιτικές και συγκεκριμένα: Κούρεμα στα Ομόλογα του δη-
μοσίου, κούρεμα στα αποθεματικά, απώλειες από τα δομημένα ομόλογα, απώλειες από την αδυναμία διατήρησης των θέσεων του ταμείου σε Τράπεζες 
λόγω της ανακεφαλαιοποίησης, κλπ. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν κόλαφο για όλους όσους επικαλούνται σήμερα ότι ευθύνες έχουν οι ασφαλισμένοι 
και τους διώκουν ποινικά.      
Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους επιβάλλεται άμεσα η αλλαγή της πολιτικής που αφορά τον οργανισμό.

Προτείνουμε:  

Αποποινικοποίηση των οφειλών του ΟΑΕΕ, διότι έχει χαρακτήρα αυτασφάλισης και όχι παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων. 

Πάγωμα όλων των οφειλών μέχρι και σήμερα με αφαίρεση του ποσού της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε όσους δεν είχαν το δικαίωμα, διότι η 
υπηρεσίες αυτές δεν τους προσφέρθηκαν. 
Ταυτόχρονα πάγια ρύθμιση, ευέλικτη που να ανταποκρίνεται στην δυνατότητα πληρωμής της από τους οφειλέτες και ειδικότερα για όσους ήταν συνε-
πείς μέχρι και την 1-1-2008 (όριο έναρξης κρίσης) χωρίς όριο δόσεων αλλά με ελεύθερη καταβολή έναντι της οφειλής.   

Ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης από τους ασφαλισμένους.

Αποδέσμευση της ασφαλιστικής ενημερότητας από την θεώρηση βιβλιαρίων υγείας και ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε όλους τους ασφαλισμένους που 
ήταν συνεπείς μέχρι και 1-1-2008, καθώς και σε όσους ενταχθούν στην προαναφερθείσα ρύθμιση για οφειλές πριν το 2008.

Χορήγηση σύνταξης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις αλλά δεν συνταξιοδοτούνται επειδή έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές είτε να διαγράφεται η ασφαλιστική περίοδος που αφορά τις οφειλές, είτε η οφειλή να παρακρατείται από την παρεχόμενη σύνταξη.
    
Τέλος η πρόταση που κατέθεσε η ΓΣΕΒΕΕ και στηρίζετε τόσο στις ανάγκες, όσο και στην έρευνα που πραγματοποίησε, αποτελεί πολύ καλό εργαλείο 
για την ρεαλιστική αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Θα ακολουθήσει μια σειρά από προτάσεις που θα αφορούν στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οφειλών σε Δημόσιο και Τράπεζες.
Είμαι πεπεισμένος ότι οι προτάσεις όλων μας τόσο πριν όσο και τώρα, έχουν και είχαν πάντα κοινό στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
μελών μας.  Θα ήταν όμως ιδιαίτερα χρήσιμο και ουσιαστικό να γίνει συζήτηση επ’ αυτών, σε επίπεδο ΚΕΕΕ, ώστε να διαμορφωθεί μια κοινή πρόταση, 
με τα νέα πλέον δεδομένα, η οποία και θα υποστηριχθεί στα αρμόδια Υπουργεία.  

Με τιμή
Ο Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημε-
ρώνει τα μέλη του, ότι διοργανώ-
νεται στις 21 και 22Οκτωβρίου 
2013 στη Σμύρνη, Ελληνο-Τουρ-
κικό Επιχειρηματικό Φόρουμ και 
Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις 
με το συντονισμό της Ελληνικής 
Πρεσβείας στην Άγκυρα.

Τη διοργάνωση από Ελληνικής 
πλευράς έχουν αναλάβει – από 
κοινού με την Πρεσβεία μας στην 
Άγκυρα - η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και ο 
Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερι-
κού Εμπορίου και από Τουρκικής 
πλευράς το Εμπορικό Επιμελητή-

ριο Σμύρνης με τη σύμπραξη της 
Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχει-
ρηματιών Αιγαίου (ESIAD).

Στόχος η αύξηση των εξαγω-
γών  και η προώθηση της 
επενδυτικής συνεργασίας

Το φόρουμ αποσκοπεί στην αύ-
ξηση των Ελληνικών εξαγωγών, 
στην προώθηση της επενδυτικής 
συνεργασίας σε Ελλάδα και Τουρ-
κία, καθώς και στη διερεύνηση 
των
δυνατοτήτων για κοινές εμπορικές 
ή επενδυτικές συνεργασίες σε 
τρίτες χώρες.Το εν λόγω Forum 

θα εστιάσει κυρίως στους τομείς 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
τροφίμων και αγροτικών προϊ-
όντων, τουρισμού, κατασκευών 
και δομικών υλικών, αλλά και σε 
άλλους κλάδους που θα παρου-
σιαστεί ειδικό ενδιαφέρον από 
ελληνικής ή τουρκικής πλευράς. 
Η αίτηση συμμετοχής καθώς 
και ειδικές  πληροφορίες για τις 
δυνατότητες και μορφές συνεργα-
σίας στους ανωτέρω τομείς, είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
http://agora.mfa.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=NODE&cn 
ode=7&xcc=tr&mid=111

Προκειμένου να γίνει εφικτός ο 
έγκαιρος και αποτελεσματικός 
προγραμματισμός επιχειρημα-
τικών συναντήσεων με αντίστοι-
χες τουρκικές, παρακαλούμε οι 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να 
συμπληρώσουν την αίτηση που 
βρίσκεται στην προαναφερόμενη 
ιστοσελίδα καθώς και στην ιστο-
σελίδα του Επιμελητηρίου, www.
dramanet.gr, μέχρι την Δευτέρα 
29 Ιουλίου 2013.

Πληροφορίες   στο Επιμελητή-
ριο Δράμας, Τηλ. 25210-22750,   
φαξ. 25210-25835, e-mail : 
ccidrama@dramanet.gr. 

Ελληνο-Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ  στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2013 στη Σμύρνη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις δήλωσης συμμετοχής στο Επιμελητήριο

Το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στην ενίσχυση υφιστάμενων 
επιχειρήσεων, οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στους τομείς 
μεταποίησης, κατασκευών, 
υπηρεσιών και επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων του εμπορίου.

Το Επιμελητήριο Δράμας ανα-
κοινώνει στα μέλη του ότι πρό-
κειται να δημοσιευθεί σύντομα η 
δεύτερη φάση του προγράμματος 
«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστι-
κότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ», 
η πρώτη προκήρυξη του οποί-
ου είχε σημειώσει επιτυχία και 
αφορά ενισχύσεις με στόχο το 
σχεδιασμό, παραγωγή και προώ-
θηση προϊόντων στις αγορές του 
εξωτερικού που φθάνουν μέχρι 
και σε 55 % του κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου. 
Το νέο πρόγραμμα συνολικού 
προϋπολογισμού 30.000.000 
ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στους 
τομείς μεταποίησης, κατασκευ-
ών, υπηρεσιών και επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων του εμπορίου. 
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να προχωρήσουν σε επενδύσεις, 
έχουν την ευκαιρία να χρηματοδο-
τηθούν έως 55%, για την ενίσχυ-
ση δράσεων που αποσκοπούν 
στην αύξηση της εξωστρέφειας 
και της ανταγωνιστικότητας (προ-
ώθηση, εκθέσεις, πιστοποιήσεις, 

βελτίωση εικόνας προϊόντος, 
διεθνείς συνεργασίες, κλπ.).
Ποιοι ενισχύονται:
• Υφιστάμενες πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες κα-
θώς και μεγάλες επιχειρήσεις, 
που δραστηριοποιούνται νόμιμα 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας 
, λειτουργούν αδιαλείπτως από 
την 01/01/2012 και έχουν κλείσει 
τουλάχιστον μία (1) δωδεκάμηνη 
πλήρη διαχειριστική χρήση και με 
ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ στους το-
μείς της μεταποίησης, κατασκευ-
ών, υπηρεσιών και επιλεγμένων 
δραστηριοτήτων του εμπορίου 
πριν από την ημερομηνία προκή-
ρυξης του προγράμματος 
• Επιπλέον, πρέπει να 
έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 
ΕΕ, οι συνεταιρισμοί κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα, ΙΚΕ, Ατομικές, με 
βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας, να μην 
είναι προβληματικές, να έχουν 
τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και 
να μην εμπίπτουν στα κριτήρια 
διαχωρισμού ΕΤΠΑ και ΕΓΤΑ. 
• Επίσης, δύναται να είναι 
επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι 
οποίες δραστηριοποιούνταν σε 
μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν 
να δραστηριοποιηθούν σε επιλέ-
ξιμη για το πρόγραμμα δραστηρι-
ότητα. Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει πριν την καταληκτική ημε-
ρομηνία της ηλεκτρονικής υποβο-
λής της πρότασης, να έχουν κάνει 
έναρξη τουλάχιστον σε μία εκ των 

επιλέξιμων δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος, 

Επιλέξιμες δαπάνες:
• Μηχανολογικός & Εργα-
στηριακός Εξοπλισμός - Ειδικές 
Εγκαταστάσεις (έως 50%) 
• Ενέργειες πληροφορικής 
/ τηλεπικοινωνιών (έως 30%) 
• Ενέργειες σχεδιασμού 
και πιστοποίησης προϊόντων και 
συσκευασίας/Πιστοποίηση Διαχει-
ριστικών Συστημάτων (έως 70%) 
• Ενέργειες προβολής και 
επικοινωνίας σε αγορές ? στό-
χους (έως 60%). 
• Ενέργειες Τεχνικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(έως 30% και έως 40.000 ευρώ) 
• Προστασία ή απόκτηση 
και χρήση πατεντών, πνευματικής 
ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνο-
γνωσίας (έως 50%) 
• Ανάπτυξη εξειδικευμένου 
προσωπικού και ανθρωπίνων 
πόρων (έως 20%) 
• Λοιπές Δαπάνες (λειτουρ-
γικές ενέργειες/δαπάνες και είναι 
μόνο για ΜΜΕ) (έως 10%) 
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες 
που θα υλοποιηθούν μετά την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
προγράμματος. Κατ' εξαίρεση, 
για τις δαπάνες της κατηγορίας 
«Λειτουργικές ενέργειες / δαπά-
νες», ως ημερομηνία έναρξης 
επιλεξιμότητας των δαπανών της, 

ορίζεται η ημερομηνία ένταξης 
του έργου στο Πρόγραμμα.
Είδος ενίσχυσης - προϋπολογι-
σμός:
Ο προϋπολογισμός της κάθε 
πρότασης μπορεί να κυμαίνεται 
από 20.000 € έως 100.000 € (για 
κάποιους Κωδικούς Δραστηρι-
οτήτων) και έως 200.000 € (για 
κάποιους άλλους ΚΑΔ), αρκεί να 
μην υπερβαίνει το 60% του μέσου 
όρου του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης κατά την τελευταία 
τριετία ή τουλάχιστον της μίας (1) 
δωδεκάμηνης πλήρους διαχειρι-
στικής χρήσης.

Το ποσοστό της δημόσιας επιχο-
ρήγησης κλιμακώνεται από 30% 
μέχρι 55%.
Για την κάλυψη της ιδιωτικής 
συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί 
να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους 
(Ίδια Συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Η διάρκεια υλοποίησης των επεν-
δύσεων είναι δεκαπέντε μήνες 
από την ημερομηνία υπογραφής 
της απόφασης ένταξης της επι-
χείρησης με δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης υπό προϋποθέσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
ενημερώνονται από το διαδι-
κτυακό τόπο www.ypoian.gr. 

Προδημοσίευση του προγράμματος
«Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»
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Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή στον Πρωθυ-
πουργό κ. Αντ. Σαμαρά και στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνη-
σης κ. Ευ. Βενιζέλο σχετικά με το άρθρο 101 του Πολυνο-
μοσχεδίου με το οποίο δημιουργείται το Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών αναγκαστικής είσπραξης οφειλών 
των οφειλετών προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΕ.  του ΟΓΑ 
και του ΕΤΑΑ. 
Επίσης απέστειλε επιστολές στους βουλευτές Δράμας για την 
καταψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου. 
Ακόμη ζήτησε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας την άμεση αντίδραση της στο θέμα.
Να υπενθυμίσουμε ότι το Επιμελητήριο Δράμας ήδη έχει 
καταθέσει τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των οφειλών στον ΟΑΕΕ. 

Ακολουθούν συνημμένες οι επιστολές στον Πρωθυπουργό, 
τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης  και τους Βουλευτές Δρά-
μας.
Συνημμένη επίσης, η τελευταία επιστολή του Επιμελητηρίου 
προς την ΚΕΕΕ με τις προτάσεις του φορέα. 

Το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε την καταψήφιση 
του άρθρου 101 του Πολυνομοσχεδίου για το 
«Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών»


