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100 ΧρΟνια 
επιμεΛηΤηριΟ 

δραμαΣ 
Πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο 

του Επιμελητήριο Δράμας η εκδήλωση για την
παρουσίαση του λευκώματος 

«ιστορική αναδρομή στην επιχειρηματικότητα της δράμας»

To  Σάββατο 18 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε στο συνε-
δριακό κέντρο του  Επιμελη-
τήριο Δράμας η εκδήλωση για 
την παρουσίαση του λευκώμα-
τος «Ιστορική αναδρομή στην 
επιχειρηματικότητα της Δρά-
μας» μία ειδική έκδοση –λεύ-
κωμα   για τον εορτασμό των 
100 χρόνων από την ίδρυση 

του Επιμελητηρίου Δράμας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους από πλευράς 
της κυβέρνησης ο υφυπουργός 
Επικρατείας Τέρενς Κουίκ, οι 
Δραμινοί βουλευτές Χρήστος 
Καραγιαννίδης και Κυριάκος 
Χαρακίδης, ο δήμαρχος Δρά-
μας Χριστόδουλος Μαμσάκος, 
ο δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης 

Δαλακάκης, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Δράμας Αργύρης 
Πατακάκης, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 
Δημήτρης Κυριαζίδης , περιφε-
ρειακοί και δημοτικοί σύμβου-
λοι, οι πρόεδροι των Επιμελη-
τηρίων Ημαθίας και Καβάλας, 

πρώην μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου 
Δράμας  και πλήθος 
κόσμου.  

Φωτορεπορτάζ   
Σελ......6,7,8,9
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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.
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
Ναζάρογλου Λάμπρος 
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Γρηγόριος Βέτος 

Το Επιμελητήριο Δράμας υλοποιεί 
μια νέα δράση με τίτλο «Στρατηγι-

κή έξυπνης Εξειδίκευσης για την προ-
ώθηση της ανταγωνιστικότητας, της 
έρευνας και της καινοτομίας», η οποία 
εντάσσεται στο πρόγραμμα Ευρωπα-
ϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα 
– Βουλγαρία» και μάλιστα στο στρατη-
γικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας και της οικονομί-

ας στην περιοχή. 
Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν 
εξειδικευμένες δράσεις για τις επιχει-
ρήσεις και θα υλοποιηθούν στοχευμέ-
νες εφαρμογές για την υποστήριξη των 
προσεγγίσεων και των μέσων πολιτικής 
που θα εντοπίσουν οι στρατηγικές RIS3, 

Στελέχη του επιμελητηρίου δράμας συμμετείχαν στην
Τεχνική Συνάντηση του έργου «εξυπνη εξειδίκευση» στο Blagoevgrad  Βουλγαρίας

όπως η διαμόρφωση τοπικών σχεδίων 
RIS3, δημιουργία Παρατηρητηρίου Δι-
ασυνοριακής Αγοράς Εργασίας, σχεδι-
ασμός θεσμού βραβείου διασυνοριακής 
επιχειρηματικότητας, δράσεις κινητι-
κότητας εργαζομένων-επιχειρηματιών-
ερευνητών, μελέτη σκοπιμότητας δια-
συνοριακής επιχειρηματικής ζώνης.
Το εταιρικό σχήμα του στρατηγικού 
έργου αποτελείται από 10 εταίρους, 6 

από Ελλάδα (Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας, Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - τ. 
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, 
ΑΠΘ – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλί-
ων Έρευνας – URENIO, Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-

κης (ΕΒΕΘ), Δήμος Κορδελιού –Ευό-
σμου, Επιμελητήριο Δράμας) και 4 από 
Βουλγαρία (Περιφερειακή Ένωση Δή-
μων “Maritza” Επιχειρηματική Θερμο-
κοιτίδα – GotseDelchev, Εμπορικό και 
Βιομηχανικό EπιμελητήριοBlagoevgrad, 
Κέντρο Ενημέρωσης και Υποστήριξης 
Επιχειρηματικότητας – Sandanski).
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 
και συγκεκριμένα για το πακέτο εργα-
σιών 1, στελέχη του Φορέα καθώς και 
εκπρόσωποι του Τεχνικού Συμβούλου 
υλοποίησης του έργου, συμμετείχαν 
στην 2η Τεχνική Συνάντηση του έργου, 

που διοργανώθηκε στην πόλη Blago-
evgrad της Βουλγαρίας.
Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η πο-
ρεία των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα από τους εταίρους, καθώς 
και οι μελλοντικές ενέργειες ανά Εταί-
ρο Συζητήθηκαν επίσης τεχνικά θέματα 
για την πορεία υλοποίησης των κοινών 
Δράσεων των εταίρων, καθώς και οι πι-
θανές ημερομηνίες για την διεξαγωγή 
των επόμενων συναντήσεων των εταί-
ρων. 

Στη φωτο διακρίνονται ο διευθυντής του Επιμελητηρίου 
Δράμας Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης και ο ειδικός σύμβουλος

 Άλκης Παπαδημητρίου

με θέμα τα  «κόκκινα δάνεια» και την  επιτάχυνση
 των διαδικασιών του νέου εΣπα η συνάντηση του 

προέδρου του επιμελητηρίου δράμας
 με τον Υπουργό Οικονομίας 

Πραγματοποιήθηκε την Μ.Τετάρτη  8 Απριλίου 2015 στο Υπουργείο Οικονομικών, 
η συνάντηση εργασίας μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας κ. Γιώργου Σταθάκη και 

των Προέδρων των Επιμελητηρίων Τρικάλων  κ. Βασίλη Γιαγιάκου, Δράμας κ. Στέφα-
νου Γεωργιάδη και Κορίνθου κ. Βασίλη Νανόπουλου. 
Τα κύρια θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν, ήταν το νομοσχέδιο που προετοιμάζει 
το Υπουργείο για τα «κόκκινα δάνεια» και η επιτάχυνση των διαδικασιών του νέου 
ΕΣΠΑ.  Επίσης τέθηκε η αναγκαιότητα βελτίωσης  της  επιμελητηριακής νομοθεσίας, 
ώστε να επιλυθούν σημαντικά προβλήματα στην λειτουργία των Φορέων καθώς και 
η ολοκλήρωση των αρμοδιοτήτων που αναδεικνύουν  τον  ρόλο των Επιμελητηρίων 
στην συμβολή τους στην παραγωγική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση.  
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Το επιμελητήριο δράμας υλο-
ποιεί το Στρατηγικό Έργο 

“SmartSpecialization” στο πλαί-
σιο του προγράμματος εδαφικής 
Συνεργασίας «ελλάδα - Βουλγα-
ρία 2007-2013», το οποίο  αφορά 
στην ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυ-
πνης περιφερειακής εξειδίκευ-
σης για τη διασυνοριακή περιο-
χή, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«ευρώπη 2020» και τις προτά-
σεις κανονισμών της πολιτικής 
Συνοχής 2014-2020. Στόχος του 
Έργου είναι να προσδιοριστούν 
οι στοχευμένες επενδυτικές προ-
τεραιότητες για τη διασυνορια-
κή περιοχή και σχετικές δράσεις 
που απορρέουν από αυτές για 
την στήριξη της αριστείας στην 
επιχειρηματικότητα, την έρευνα 
και την καινοτομία

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητή-
ριο Δράμας, ως εταίρος του έργου 
και υπεύθυνος υλοποίησης της 
δράσης 4.1 Κατάρτιση Συμβου-
λευτικής του πε 4: Εντατικές 
Δράσεις Απασχόλησης για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, θα διοργανώσει 
δωρεάν Εξειδικευμένη Οριζόντια 
Συμβουλευτική, σε ήδη υφιστά-
μενες επιχειρήσεις που έχουν συμ-
βατά χαρακτηριστικά με την πολι-
τική της έξυπνης εξειδίκευσης. Η 
Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμβου-
λευτική θα πραγματοποιηθεί σε 
Ομάδες Επιχειρήσεων, σύμφωνα 
με την εξειδίκευσή τους ανά προ-
ϊόν, την εξαγωγική τους δραστη-
ριότητα ή μη, τους κοινούς τους 
στόχους κ.α. που ανήκουν σε τρείς 
ομαδοποιημένους τομείς επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας: 

•	 Πρωτογενής τομέας
•	 Τομέας της μεταποίησης
•	 Τομέας του τουρισμού – 

πολιτισμού

Η δράση περιλαμβάνει βράβευση 
των επιχειρήσεων που θα συμμε-
τέχουν καθώς και οργανωμένες 
επισκέψεις σε ομοειδείς επιχειρή-

επιλογή επιχειρήσεων για συμμετοχή στο έργο 
«Έξυπνη εξειδίκευση»

Παρέχεται δωρεάν Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμβουλευτική
 σε υφιστάμενες επιχειρήσεις

Το Επιμελητήριο Δράμας 
υλοποιεί το Στρατηγικό 

Έργο “Smart Specialization” 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
εδαφικής Συνεργασίας «ελ-
λάδα - Βουλγαρία 2007-2013».
Το Έργο  αφορά στην ανάπτυξη 
μιας ενιαίας Έξυπνης Περιφερει-
ακής Εξειδίκευσης για τη διασυ-
νοριακή περιοχή, σύμφωνα με 
τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
και τις προτάσεις κανονισμών 
της Πολιτικής Συνοχής 2014-
2020. Στόχος του Έργου είναι να 
προσδιοριστούν οι στοχευμένες 
επενδυτικές προτεραιότητες για 
τη διασυνοριακή περιοχή και 
σχετικές δράσεις που απορρέουν 
από αυτές για την στήριξη της 
αριστείας στην επιχειρηματικό-

σεις στην περιοχή της Ν. Βουλγα-
ρίας που αντίστοιχα συμμετέχουν 
στο ίδιο πρόγραμμα. 
Το Επιμελητήριο Δράμας προ-

σκαλεί τις επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν 
στη δράση να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους  με ηλεκτρονικό 

μήνυμα pap@dramanet.gr ή τη-
λεφωνικά επικοινωνώντας με τον 
κύριο Αλκη Παπαδημητρίου στο 
25210-55160. 

τητα, την έρευνα και την καινο-
τομία
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητή-
ριο Δράμας, ως εταίρος του έργου 
και υπεύθυνος υλοποίησης της 
δράσης 4.1 Κατάρτιση Συμβου-
λευτικής του πε 4: Εντατικές 
Δράσεις Απασχόλησης για την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, θα διοργανώσει 
Εξειδικευμένη Οριζόντια Συμ-
βουλευτική, σε ήδη υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που έχουν συμβατά 
χαρακτηριστικά με την πολιτική 
της έξυπνης εξειδίκευσης. Για το 
λόγο αυτό απαιτείται η δημιουρ-
γία ενός δικτύου «μεντόρων» 
οι οποίοι θα υποστηρίξουν τις 
επιλεγμένες επιχειρήσεις  στην 
καθοδήγηση και την δημιουργία 

ανταγωνιστικών πλεονεκτη-
μάτων των υφιστάμενων επι-
χειρήσεων που έχουν συμβατά 
χαρακτηριστικά με την πολι-
τική της έξυπνης εξειδίκευσης 
και επιχειρήσεων που ενδέχεται 
να κάνουν επιχειρηματικές δι-
ασυνοριακές δραστηριότητες 
μέσω της πολιτικής έξυπνης 
εξειδίκευσης. 

Το Επιμελητήριο Δράμας προ-
σκαλεί όσους ενδιαφέρονται 
να συμμετέχουν στη δράση να 
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους  με ηλεκτρονικό μήνυμα 
pap@dramanet.gr ή τηλεφωνι-
κά επικοινωνώντας με τον κύ-
ριο Αλκη Παπαδημητρίου στο 
25210-55160. 

δημιουργία μητρώου μεντόρων για το έργο «Έξυπνη εξειδίκευση»
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Με επιστολή του προς τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κύριο Δημήτρη Στρατούλη 
η οποία απεστάλη στις 31 Μαρτίου 
2015 ο πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
ζητά να γίνει αποδεκτό το αίτημα 
Θεραπείας των διατάξεων  του Ν. 
4321/2015 για τους οφειλέτες που 
είχαν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση 
οφειλών του ΙΚΑ.
Στην επιστολή του προέδρου του 
Επιμελητηρίου Δράμας προς τον αρ-
μόδιο υπουργό αναφέρονται τα εξής: 

προς τον αναπληρωτή Υπουργό 
Κοινωνικών ασφαλίσεων 
Κύριο δημήτριο Στρατούλη

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σχετικά με την ρύθμιση οφειλών στο 
ΙΚΑ όπως προβλέπεται στο νόμο
4321/2015 ΦΕΚ 32/ 21-3-2105 και 
συγκεκριμένα στην παρ. 9 όπως αυτή
ψηφίσθηκε .«Οφειλέτες που έχουν 
υπαχθεί στον προσωρινό διακανονι-
σμό του

άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως αυ-
τός ισχύει, και τηρούν τους όρους
αυτού, και εφόσον το υπόλοιπο ύψος 
της οφειλής τους είναι άνω των 
15.000
ευρώ, εντάσσονται αυτοδίκαια για το 
υπόλοιπο της οφειλής στην παρούσα 
ρύθμιση σε 100 δόσεις, εκτός αν με 
αίτησή τους που υποβάλλεται μέχρι 
30.4.2015 ζητήσουν την υπαγωγή σε 
μικρότερο αριθμό δόσεων», δημιουρ-
γεί σοβαρότατο πρόβλημα στους 
οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε 
πάγια ρύθμιση και οι οποίοι ανά-
λογα με την δυνατότητα πληρωμής 
τους, κατέβαλαν εκπρόθεσμα τις 
δόσεις ενεργοποιώντας αυτήν, όπως 
προβλεπόταν Οι εκπρόθεσμες αυτές 
καταβολές δόσεων σε περίπτωση 
ένταξης στην νέα ρύθμιση που ψη-
φίσθηκε των 100 δόσεων, δεν λαμ-
βάνονται υπόψη παρόλο που έχουν 
πληρωθεί.
Για το δίκαιο και την θεραπεία των 
συγκεκριμένων περιπτώσεων θα 
πρέπει να υπάρξει προσθήκη στην 
παράγραφο 9 του άρθρου 28 του 

νόμου 4321/2015 ως κάτωθι:
«η περίπτωση του άρθρου 28 παρ.9 
ισχύει και για οφειλέτες πουέχουν 
ενεργή ρύθμιση έως και την 30-4-
2015.»
Παρακαλώ κύριε Υπουργέ να γίνει 
αποδεκτό το αίτημα για την
προσθήκη που προτείνουμε, διότι 

πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα δίκαιο 
από την στιγμή που έχουν καταβλη-
θεί οι δόσεις έστω και εκπρόθεσμα 
εφόσον η προγενέστερη ρύθμιση 
ήταν πάγια και το προέβλεπε.
Ευχαριστώ 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας με επιστολή του προς τον αναπληρωτή 
υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητά 

Θεραπεία των διατάξεων του ν. 4321/2015 
για τη ρύθμιση οφειλών στο ιΚα 

Το Επιμελητήριο Δράμας εκφράζει 
την επιφύλαξη και τον προβληματι-
σμό των μελών του, σχετικά με την  
ψήφιση στη Βουλή της διάταξης 
προκαταβολής φόρου 26% επί της 
συναλλαγής επιχειρήσεων με χώ-
ρες, που διέπονται από προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως π.χ. η 
Βουλγαρία.  Βεβαίως ο έλεγχος και 
η πάταξη τυχόν παράνομων τριγω-
νικών συναλλαγών, μας βρίσκει απο-
λύτως σύμφωνους, αλλά η ψήφιση 
του άρθρου 21 ισοπεδώνει τα πάντα 
και προκαλεί τεράστια προβλήματα 
σε επιχειρήσεις που δεν εντασσόταν 
σε δραστηριότητες φοροαποφυγής 
μέσω τριγωνικών συναλλαγών.
Με το σκεπτικό της διάταξης, που 
προβλέπει ότι  «όποια ελληνική επι-
χείρηση εμφανίζει στα βιβλία της 
ποσά δαπανών, τα οποία καταβλή-
θηκαν σε επιχείρηση, που εδρεύει σε 
χώρα μη συνεργάσιμη φορολογικά, ή 
σε χώρα με προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, ή σε άλλη συνδεδεμένη με 
αυτήν επιχείρηση, που δεν έχει συμ-
μορφωθεί με τις υποχρεώσεις περί 
«φακέλου τεκμηρίωσης», θα πληρώ-
σει φόρο 26% επί των συγκεκριμένων 

δαπανών». 
Επιπρόσθετα το διάστημα του δωδε-
καμήνου είναι τεράστιο και δημιουρ-
γεί περαιτέρω ασφυξία ρευστότητας. 
Οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν, 
εντός δωδεκαμήνου, ότι πρόκειται 
περί πραγματικής συναλλαγής και όχι 
εικονικής και τότε μόνο θα  δικαιού-
νται να πάρουν πίσω τον καταβληθέ-
ντα φόρο και φυσικά αζημίως από το 
Δημόσιο. 

Επισημαίνουμε ότι ήδη εκφράσθηκε 
προειδοποίηση από την Βουλγαρία 
κράτος μέλος της ΕΕ, ότι θα επιβάλλει 
αντίποινα  με έξτρα φόρο στον εξερ-
χόμενο τουρισμό προς την ελλάδα 
και στα προϊόντα που η Βουλγαρία 
εισάγει από τη χώρα μας. Να ληφθεί 
υπόψη ότι η Βουλγαρία αποτελεί τον 
4ο εισαγωγέα Ελληνικών Προϊόντων.  

Στόχος του επιμελητηρίου δράμας 
είναι η προώθηση και αύξηση των 
εξαγωγών ελληνικών προϊόντων με 
ταυτόχρονη μείωση των εισαγωγών. 
Σαφώς επισημάνουμε και είμαστε 
υπέρ της πάταξης του φαινομένου 
των παράνομων «τριγωνικών συ-

ναλλαγών» και της πάταξης της φο-
ροαποφυγής, αλλά η προκαταβολή 
του φόρου 26%   για τις νόμιμες καθ’ 
όλα  επιχειρήσεις, αποτελεί κατα-
στροφή.  Ταυτόχρονα αντί την απλο-
ποίηση της φορολογικής διαδικασίας 
καταρρίπτεται αυξάνοντας ακόμη πε-
ρισσότερο την γραφειοκρατία και τις 
αμφισβητήσεις του ελέγχου.

Σύμφωνα με ον νομικό έλεγχο που δι-
ενεργήσαμε, η σχετική προτεινόμενη 
διάταξη παραβιάζει, τόσο το κοινοτι-
κό δίκαιο, όσο και τις διατάξεις των 
διεθνών συμβάσεων για την αποφυγή 
διπλής φορολογίας, που έχει καταρτί-
σει η Ελλάδα με τα περισσότερα από 
τα κράτη, που χαρακτηρίζονται ως 
«προνομιακά φορολογικά καθεστώ-
τα».
Επιβάλλεται να υπάρξει τροποποίηση 
της διάταξης με ταυτόχρονη πάταξη 
της παρανομίας των   εικονικών τρι-
γωνικών συναλλαγών απλά με την 
παρακάτω νομοθετική παρέμβαση 
την οποία προτείνουμε και εμείς όπως 
και άλλα επιμελητήρια της χώρας.
1. Ο έλεγχος της συναλλαγής 
να πραγματοποιείται εκ των προτέ-

ρων, κατά τη διάρκεια και σίγουρα 
πριν την ολοκλήρωση της.

2.  εντός ενός (1) μήνα από 
την πραγματοποίηση της συναλλα-
γής να επιστρέφεται στην επιχείρη-
ση το 80% του ποσού, κατόπιν υπο-
βολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, 
και το υπόλοιπο 20% του ποσού να 
επιστρέφεται μετά από φορολογικό 
έλεγχο, που δεν θα ξεπερνά το διά-
στημα των τριών (3) μηνών αυστη-
ρώς και αν δεν γίνει ο έλεγχος στο 
προβλεπόμενο διάστημα τότε το 
ποσό του 20% θα επιστρέφεται αυ-
τοδίκαια.
3. προϋπόθεση επίσης εί-
ναι η ενίσχυση του ελεγκτικού μη-
χανισμού για τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες η οργάνωση και η 
απλούστευση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών διότι διαφορετικά προ-
καλείτε μεγαλύτερο γραφειοκρατι-
κό ζήτημα.
4. Τέλος ο σεβασμός των κοι-
νοτικών διατάξεων περί διπλής φο-
ρολογίας ισχύει και δεν μπορεί να 
παραβιάζεται. 

Το Επιμελητήριο Δράμας προτείνει συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση
 Για την πάταξη του φαινομένου των παράνομων «τριγωνικών συναλλαγών»
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Συνάντηση με το νέο Διοικητή 
του ΟΑΕΕ, κ. Τάσο Πετρό-

πουλο και τον Υποδιοικητή του 
ΟΑΕΕ, κ. Δημήτρη Χριστοφορίδη 
είχε στις 8 Απριλίου το Προεδρείο 
της ΓΣΕΒΕΕ με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο της Γενικής Συνομο-
σπονδίας, κ. Γιώργο Καββαθά.
Το Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ πα-
ρέδωσε στον κ. Πετρόπουλο 
υπόμνημα με τις θέσεις και τις 
προτάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τα 
προβλήματα που αφορούν στη βι-
ωσιμότητα του ταμείου και στους 
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Από 
την πλευρά του ο κ. Πετρόπου-
λος ζήτησε η συζήτηση επ’ αυτών 
να γίνει στις αρχές του επόμενου 
μήνα θέτοντας ως προτεραιότητα 
την επιτυχία του μέτρου των 100 
δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τον ΟΑΕΕ.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτη-
τα από την επιτυχία ή όχι του μέ-
τρου των 100 δόσεων, η ΓΣΕΒΕΕ 
θα συνεχίσει τις προσπάθειες της 
για την προώθηση και υλοποίηση 
των θέσεων της όπως διατυπώνο-
νται στο υπόμνημα που κατέθεσε.

Οι πρΟΤαΣειΣ 
Για αΣΦαΛιΣΤιΚΟ - Οαεε

1. εγγυημένη και επαρκής κρατι-
κή χρηματοδότηση του Συστήμα-
τος Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως 
εξ ορισμού πηγάζει από τον Δη-
μόσιο Χαρακτήρα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης
2. εύρεση νέων πηγών χρηματο-
δότησης του Συστήματος Κοινω-
νικής ασφάλισης της χώρας. Η 
εξέλιξη των δεικτών απασχόλησης 
την τελευταία τριετία υποδηλώνει 
ότι η εργασία δεν μπορεί πλέον 
να σηκώσει στον ίδιο βαθμό το 
κύριο βάρος χρηματοδότησης 
του ασφαλιστικού συστήματος, 
των παροχών πρόνοιας και της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Παρότι η θέση της ΓΣΕΒΕΕ επί 
της αρχής είναι η κατάργηση κάθε 
έκτακτου τέλους ή επιβάρυνσης 
προς τις επιχειρήσεις, ωστόσο δε-
δομένων των συνθηκών και για 
όσο καιρό εισπράττεται το τέλος 
επιτηδεύματος  θεωρούμε ότι θα 
πρέπει να αποδίδεται ανταποδοτι-
κά υπέρ του ΟΑΕΕ και όχι για τα 

ελλείμματα του προϋπολογισμού.
3.  αποδέσμευση της θεώρησης 
βιβλιαρίων υγείας από την ασφα-
λιστική ενημερότητα.
4. «πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) 
των μέχρι σήμερα ασφαλιστικών 
οφειλών, δίνοντας στον οφειλέτη 
τη δυνατότητα, την οποία δεν έχει 
σήμερα, για μεταφορά ασφαλιστι-
κού χρόνου στο τέλος του ασφα-
λιστικού βίου.
5. παροχή της δυνατότητας στον 
ασφαλισμένο, να επιλέξει ελεύ-
θερα ασφαλιστική κατηγορία, 
τουλάχιστον για τα δυο επόμενα 
έτη, πληρώνοντας, ακόμη κι αν 
έχει οφειλές, μόνο τις τρέχουσες 
εισφορές του. Από αυτό το μέ-
τρο, με μετριοπαθείς εκτιμήσεις 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπολογίζεται, 
ότι, με την ενεργοποίηση των μι-
σών οφειλετών του Οργανισμού 
(~200.000 ασφαλισμένοι), μπο-

ρούν να εισρεύσουν στα ταμεία 
του ΟΑΕΕ περισσότερα από 600 
εκ €/ έτος.
6. αύξηση του ποσού οφειλής 
που μπορεί να παρακρατηθεί από 
τη σύνταξη του οφειλέτη στα 
40.000 €, με παράλληλη διόρθω-
ση της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ σχε-
τικά με τον αριθμό των 30 μηνι-

αίων κατώτατων συντάξεων, που 
είναι σήμερα, στις 80 κατώτατες 
συντάξεις.
7. ειδική μέριμνα για υπερήλι-
κες ασφαλισμένους, που έχουν 
συμπληρώσει το όριο ηλικίας, οι 
οποίοι έχοντας οφειλή άνω των 
20.000€, έχουν τερματίσει την 
επαγγελματική τους δραστηριό-
τητα. Αυτές οι περιπτώσεις είναι 
αναγκαίο να αντιμετωπιστούν με 
αυξημένα ανθρωπιστικά κριτήρια 
και να τους δοθεί η δυνατότητα να 
συνταξιοδοτηθούν, λαμβάνοντας 
την εθνική σύνταξη με ό, τι μπορεί 
να προκύψει αναλογικά από τις 
εισφορές που έχουν καταβάλει. 
Σημειώνεται, ότι στον ΟΑΕΕ δεν 
υπάρχουν διατάξεις, όπως ισχύ-
ουν σε άλλους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που να προβλέπουν 
πρόωρη και κατ’ επέκταση μειωμέ-
νη συνταξιοδότηση. Επίσης υπάρ-

10 προτάσεις 
Για το ασφαλιστικό και τον Οαεε

 Κατέθεσε το  Προεδρείο της ΓΣΕΒΕΕ στο νέο Διοικητή του ΟΑΕΕ Τάσο Πετρόπουλο

χει μία κατηγορία ασφαλισμένων, 
οι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει 
το όριο ηλικίας και χρειάζεται να 
ληφθεί ειδική μέριμνα.
8. δημιουργία κατώτατης ασφα-
λιστικής κλάσης στον Οαεε, 
ανταγωνιστικής προς τον ΟΓα, 
για την ένταξη των ασφαλισμέ-
νων που ανήκουν στις προαιρετι-
κές περιοχές. Όλοι οι επιτηδευμα-
τίες να υπόκεινται υποχρεωτικά 
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, χωρίς 
καμία χαριστική εξαίρεση, αλλά 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν ιδιαίτερες 
γεωγραφικές συνθήκες (στη λο-
γική των προαιρετικών περιοχών)
9. διεύρυνση, χωρίς προϋπο-
θέσεις-αποκλεισμούς τεχνικής 
φύσης, των αποδεκτών του βοη-
θήματος ανεργίας, εφόσον έχουν 
συνεισφέρει, μέσω των ασφαλι-
στικών τους εισφορών στον Ειδι-
κό Λογαριασμό Ανεργίας.
10. Άμεσος εξορθολογισμός της 
λειτουργίας του Οαεε έτσι ώστε 
αφενός να ενδυναμωθεί η εισπρα-
κτική του ικανότητα και αφετέρου 
να αποκατασταθεί η αξιοπιστία 
του ως προς τις παροχές και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει, τόσο 
στους ασφαλισμένους όσο και 
στους συνταξιούχους. Η Διοίκηση 
πρέπει να αντιληφθεί ότι βασικός 
της ρόλος δεν είναι αυτός του τι-
μωρού, αλλά της υποστήριξης του 
ασφαλισμένου.

Νέος Διοικητής  του ΟΑΕΕ 
ανέλαβε από 1η Απριλίου 

ο δικηγόρος Τάσος Πετρόπουλος 
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To Σάββατο 18 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε στο συ-
νεδριακό κέντρο του  Επιμε-
λητήριο Δράμας η εκδήλωση 
για την παρουσίαση του 
λευκώματος «Ιστορική ανα-
δρομή στην επιχειρηματικό-
τητα της Δράμας» μία ειδική 
έκδοση –λεύκωμα   για τον 
εορτασμό των 100 χρόνων 
από την ίδρυση του Επιμε-
λητηρίου Δράμας.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους από 
πλευράς της κυβέρνησης ο 
υφυπουργός Επικρατείας 
Τέρενς Κουίκ, οι Δραμινοί 
βουλευτές Χρήστος Καρα-
γιαννίδης και Κυριάκος Χα-
ρακίδης, ο δήμαρχος Δράμας 
Χριστόδουλος μαμσάκος, 
ο δήμαρχος Δοξάτου δημή-
τρης δαλακάκης, ο αντιπερι-
φερειάρχης Δράμας αργύρης 
πατακάκης, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδο-
νίας δημήτρης Κυριαζίδης, 
περιφερειακοί και δημοτικοί 
σύμβουλοι, οι πρόεδροι των 
Επιμελητηρίων Ημαθίας και 
Καβάλας, πρώην μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας  και 
πλήθος κόσμου.
Στον χαιρετισμό του ο πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας Στέφανος Γεωργι-
άδης αναφέρθηκε εκτενώς 
τόσο στην σύλληψη της 
ιδέας για την έκδοση του εν 
λόγω λευκώματος επί Προ-
εδρίας Κυριάκου Χαρακίδη 
όσο και στις επίπονες προ-
σπάθειες που κατεβλήθησαν 
για την εύρεση στοιχείων 
ευχαριστώντας όλους τους 
συντελεστές που συνέβαλ-
λαν στην έκδοσή του.

Όλα ξεκίνησαν γύρω στο 
2010 όταν ο Κυριάκος Χα-
ρακίδης πρόεδρος  τότε του 
Επιμελητηρίου Δράμας  μοι-
ράστηκε με τη διοίκηση και 
τα στελέχη του Επιμελητη-
ρίου την ιδέα να καταγραφεί 

100 ΧρΟνια 
επιμεΛηΤηριΟ δραμαΣ 

Πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του  Επιμελητήριο Δράμας η εκδήλωση για την
παρουσίαση του λευκώματος «ιστορική αναδρομή στην επιχειρηματικότητα της δράμας»

και να περιληφθεί υπό τη  
μορφή ενός λευκώματος η 
ιστορική διαδρομή της ίδρυ-
σης και λειτουργίας του Επι-
μελητηρίου της Δράμας.
Ακολούθησαν πάμπολλες 
διερευνητικές συζητήσεις με 
το διευθυντή και τα στελέχη 
του φορέα ενώ διατυπώθη-
κε ο προβληματισμός για 
την αντικειμενική αδυναμία 
προσφυγής σε πηγές της πε-
ριόδου 1913-1940 λόγω της 
καταστροφής του αρχειακού 
υλικού από τους κατακτητές 
κατά το δεύτερο Βαλκανικό 
και τους δύο Παγκοσμίους 
πολέμους.
Η ολοκλήρωση του έργου 
του λευκώματος του Επιμε-
λητηρίου Δράμας ήταν χρο-
νοβόρα και επίπονη καθώς 
τελικά συγκεντρώθηκε ένα 
τεράστιο υλικό που έπρεπε 
να τακτοποιηθεί και να γίνει 
τελικά η επιλογή ενός σχε-
τικά μικρού μέρους αυτού 
με στοιχεία πληροφορίες 
και ντοκουμέντα ικανά να 
προσφέρουν στους αναγνώ-
στες επαρκή εικόνα της δι-
αδρομής του Επιμελητηρίου 
Δράμας από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα.

Το λεύκωμα παρουσίασε ο 
εκπαιδευτικός δημήτρης 
μαυρόπουλος ενώ ο συγ-
γραφέας του λευκώματος 
κύριος Βασίλης  Χατζηθεο-
δωρίδης δήλωσε ότι ‘’Ηταν 
μία πραγματική πρόκληση η 
ενασχόλησή μου με την ιστο-

ρία του Επιχειρείν της Δρά-
μας γιατί πρώτη φορά πρώτη 
φορά έμπαινα  σε ένα χώρο 
όπου άνθρωποι του πνεύμα-
τος και της τέχνης ασχολού-
νται με επιστημονικά θέματα, 
με παραγωγή, μεταποίηση, 
εμπορία προϊόντων’’.

Η επετειακή έκδοση του Επι-
μελητηρίου αριθμεί 192 σελί-
δες στις οποίες εκτυλίσσεται 
η επιχειρηματική ιστορία του 
νομού Δράμας συνοδευμένη 
από σπάνιο φωτογραφικό 
και αρχειακό υλικό.

Η έκδοση του λευκώματος 
χρηματοδοτήθηκε από τα 
‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΧΕ-
ΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΝΗ-
ΣΗ’’ Ε.Π ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, 
με πρωτοβουλία της Περιφέρει-

ας ΑΜ-Θ, η ενημερωτική συνάντηση 
με θέμα "Χρηματοδοτήσεις για μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του 
χρηματοδοτικού πλαισίου της ΕΕ για 
την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορί-
ζοντας 2020" στις 22.04.2015 στην 
Καβάλα. Συμμετείχαν άμεσα ενδια-
φερόμενοι – δυνητικοί δικαιούχοι, 
απ’ όλη την Περιφέρεια και επιστη-
μονική ερευνητική εκπροσώπηση από 
το ΔΠΘ, ΤΕI – ΕΚ ΑΘΗΝΑ, Ερευνητικό 
Κέντρο ΙΝΑΛΕ. 
Στόχος να παρουσιαστούν και να 
υπάρξει ενημέρωση για: 
● Τις ευκαιρίες χρηματοδότη-
σης για ΜΜΕ μέσω του προγράμματος 
“Ορίζοντας 2020”. Την ενημέρωση 
έκανε το Δίκτυο Πράξη, Εθνικό Ση-
μείο Επαφής για το πρόγραμμα “Ορί-
ζοντας 2020” ενώ παρουσιάστηκαν 
και οι υπηρεσίες που παρέχει το Δί-
κτυο υποστήριξης των επιχειρήσεων 
Enterprise Europe Network - Hellas.
● Τη στρατηγική της ΠΑΜ-Θ 
για την Έρευνα και την Καινοτομία 
καθώς και ευκαιρίες χρηματοδότησης 
για τη δημόσια διοίκηση που παρέχο-

νται από το πρόγραμμα “Ορίζοντας 
2020”. 
● Τη στοχοθέτηση του νέου 
ΠΕΠ 2014-2020 της ΠΑΜ-Θ. και το 
πλαίσιο για τις δυνατότητες χρημα-
τοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων.
● Τις υπηρεσίες μεταφοράς 
τεχνολογίας και τη δικτύωση που 
παρέχουν τα ακαδημαϊκά και ερευνη-
τικά ιδρύματα της Περιφέρειας προς 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επιπλέον δόθηκε η δυνατότητα για 
διμερείς συναντήσεις εργασίας των 
επιχειρήσεων με ειδικούς του δικτύ-
ου ΠΡΑΞΗ, καθώς και με ερευνητές 
των ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων της ΠΑΜ-Θ (Δ.Π.Θ., Τ.ΕΙ 
Α.Μ.-Θ, ΕΚ ΑΘΗΝΑ, ΙΝΑΛΕ). με σκοπό 
την εξατομικευμένη ενημέρωση κα-
θώς και τη δικτύωση για την ανάπτυ-
ξη συνεργασιών.

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακε-
δονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης 
στην εισήγησή του τόνισε ότι: «Στρα-
τηγικός στόχος της Περιφέρειάς μας 
είναι η ολοκληρωμένη πολυτομεα-

κή ανάπτυξη. Όλοι οι παραγωγικοί 
τομείς συμπεριλαμβανομένου και 
του μεταποιητικού κλάδου πρέπει 
να αποκτήσουν ισχυρή διασύνδεση, 
ανταγωνιστικότητα και αναπτυξιακό 
βάθος. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης ενθαρρύνει και 
στηρίζει την ενεργή συμμετοχή των 
φορέων και των επιχειρήσεων στο 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Ορίζο-
ντας 2020. Πιστεύουμε ότι η Έρευνα, 
η Καινοτομία σε συνεργασία με την 

επιχειρηματικότητα αποτελούν θε-
μέλιο λίθο για την υγιή μελλοντική 
οικονομική ανάπτυξη αυξάνοντας 
την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων. Διαθέτουμε αρκετές υφι-
στάμενες δυναμικές και καινοτόμες 
επιχειρήσεις αλλά και νεοφυείς που 
πρέπει επίσης να αναδειχτούν και 
να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά 
τους.
Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες του 
τόπου μας».

Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική συνάντηση
Με θέμα "Χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του χρηματοδοτικού 

πλαισίου της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία - Ορίζοντας 2020"

Με κοινό υπόμνημα που κατέθεσαν 
προς την Αναπληρώτρια Υπουργό 
Οικονομικών  Νάντια Βαλαβάνη τα α  
Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ 
ζητούν την κατάργηση του άρθρου 21 
του Ν.4321/2015 με το οποίο πλήττο-
νται  άμεσα οι εμπορικές συναλλαγές 
των επιχειρήσεων της βόρειας Ελλά-
δας καθώς μεταξύ άλλων  δημιουργεί 
αυθαίρετα διπλή φορολογική υπο-
χρέωση και μάλιστα μεταξύ χωρών 
της Ε.Ε. ενώ πρακτικά είναι αδύνατη 
η εφαρμογή του, λόγω του τεράστιου 
γραφειοκρατικού  όγκου  των δεδο-
μένων και αποδεικτικών στοιχείων 
που απαιτεί.

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα 
εξής:
Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας 
ΑΜΘ θεωρούν κατ’αρχήν θετική 
την ανταπόκριση του Υπουργείου 
Οικονομικών, στις έντονες διαμαρ-
τυρίες του επιχειρηματικού κόσμου, 
για την τροποποίηση του άρθρου 21 
του Ν.4321/2015. Υποστηρίζουμε 
και κρίνουμε αναγκαία οποιαδήποτε 
προσπάθεια πάταξης της φοροδια-
φυγής και ιδιαίτερα των ενδοομιλι-
κών (τριγωνικών) συναλλαγών τις 
οποίες έχουμε καταγγείλει επανει-
λημμένα, κατεύθυνση στην οποία 
είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλου-

Τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας ΑΜΘ καταθέσαν κοινό υπόμνημα  
προς τηνΑναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών  Νάντια Βαλαβάνη

Ζητώντας την κατάργηση του άρθρου 21 του Ν.4321/2015 με το οποίο πλήττονται   
άμεσα οι εμπορικές συναλλαγές των επιχειρήσεων της βόρειας Ελλάδας

με, εφόσον όμως αυτή γίνεται στα 
πλαίσια των κανόνων της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης και του υγιούς αντα-
γωνισμού.
Η θέσπιση όμως του άρθρου 21 του 
Ν.4321/15 και η τροποποίησή του 
όπως αναρτήθηκε προς διαβούλευ-
ση, πιστεύουμε ότι δημιουργεί και 
πάλι σοβαρά προβλήματα στις επιχει-
ρήσεις, πέρα από τα νομικά προβλή-
ματα που σίγουρα έχει.
- Πλήττει άμεσα τις εμπορικές 
συναλλαγές των επιχειρήσεων κυρί-
ως της βόρειας Ελλάδας, με αποτέ-
λεσμα την αύξηση του κόστους προ-
μήθειας α’ υλών και υλικών που οδη-
γεί σε αύξηση τιμών και μείωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων 
και υπηρεσιών των επιχειρήσεών 
μας. Ταυτόχρονα οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό τις επιχειρήσεις εντός 
της χώρας μας.
- Δημιουργεί αυθαίρετα διπλή 
φορολογική υποχρέωση και μάλιστα 
μεταξύ χωρών της Ε.Ε. με ότι αυτό 
συνεπάγεται.
- Μετακινείται η υποχρέωση 
απόδειξης της νομιμότητας της συ-
ναλλαγής στις επιχειρήσεις ενώ είναι 
υποχρέωση της φορολογικής διοί-
κησης η εξακρίβωση και απόδειξη 
οποιασδήποτε τυχόν παράνομης συ-
ναλλαγής. 

- Δημιουργείται πρόβλημα 
ρευστότητας, το οποίο σήμερα ταυ-
τίζεται με κίνδυνο της βιωσιμότητας 
αντλώντας κεφάλαια από τις επιχει-
ρήσεις οι οποίες δεν αντέχουν όχι 
μόνο δώδεκα ή τρεις μήνες αλλά ούτε 
μια ημέρα να χάσουν τη ρευστότητα 
τους.
- Θεωρούμε ότι πρακτικά εί-
ναι αδύνατη η εφαρμογή του άρθρου 
21 όποια τελική μορφή και αν πάρει, 
πέρα από το τεράστιο γραφειοκρα-
τικό όγκο των δεδομένων και απο-
δεικτικών στοιχείων που απαιτεί, 
τα οποία μάλιστα είναι αναμφίβολο 
εάν δύνανται να παρασχεθούν από 
τις επιχειρήσεις του άλλου κράτους-
μέλους (κανείς δεν πρόκειται να πα-
ράσχει στοιχεία για συναλλαγές της 
επιχείρησης με τρίτους πελάτες).

 Οι επιχειρήσεις δεν είναι 
αντίθετες σε οποιονδήποτε έλεγχο 
γίνεται από τις φορολογικές αρχές 
και επιθυμούν να συμβάλουν σε αυ-
τόν. Όμως θα πρέπει το Κράτος να 
το διασφαλίζει μέσα από ένα δίκαιο 
φορολογικό καθεστώς και σταθερές 
διαδικασίες. Στόχοι μας πρέπει να εί-
ναι η πάταξη του λαθρεμπορίου και 
του παρεμπορίου και σε καμία περί-
πτωση του εμπορίου στο σύνολό του 
το οποίο πλήττεται συνολικά σε αυτή 

την περίπτωση. Πλήττεται συνολικά 
η επιχειρηματικότητα στη χώρα και 
ανατρέπονται οι επενδύσεις. Για τον 
λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία και 
επιβεβλημένη, για τους παραπάνω 
λόγους, την κατάργηση του άρθρου 
21 του Ν.4321/2015.

Με εκτίμηση
Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων
Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης

Νικόλαος Αγγελίδης -Πρόεδρος 
Εμπορικού & Βιομηχανικού  

Επιμελητηρίου Ροδόπης
Αργύριος Αργυρόπουλος -Πρόεδρος 

Επαγγ/κού & Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ροδόπης

Χριστόδουλος Τοψίδης – Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Εβρου

Στυλιανός Μωραϊτης- Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Ξάνθης

Στέφανος Γεωργιάδης - Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Δράμας

Άγγελος Τσατσούλης - Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Καβάλας

Για την υποβολή του υπομνήματος
Νικόλαος Αγγελίδης

Πρόεδρος ΕΒΕ Ροδόπης
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