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Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε στην 
Διεθνή Έκθεση Αν. Μακεδονίας-Θράκης 

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε 
στην Διεθνή Έκθεση Αν. Μακεδονίας-

Θράκης 2015 στην Κομοτηνή 20 Νοεμβρί-
ου, με εκθετήριο των Δραμινών προϊό-
ντων. Το περίπτερο του Επιμελητηρίου 
την ημέρα των εγκαινίων επισκέφθηκαν 
η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κυρία 
Κόλια -Τσαρουχά Μαρία, ο Περιφερειάρ-
χης ΑΜ-Θ κ. Γεώργιος Παυλίδης, ο αντι-
περιφερειάρχης Ροδόπης κ. Χρ. Μέτιος, 
ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου κ. Δημήτρι-
ος Πέτροβιτς, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΔΕΘ helexpo κ. Τάσος Τζήκας, οι 
Πρόεδροι του Εμπορικού -Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Ν. Αγγελίδης 
και Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χρ. Τοψί-
δης και πλήθος κόσμου στο τριήμερο 
που διήρκησε η έκθεση.                   Σελ. 5

Το Επιμελητήριο Δράμας 
 ζήτησε την απόσυρση 

της διάταξης για τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης στο κρασί

Χρήζουν βελτίωσης οι όροι και τα κριτήρια των τεσσάρων 
προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ

Το Επιμελητήριο Δράμας κατέθεσε προς τον υπουργό Οικονομίας συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις και προτάσεις για τις προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων 

Το Επιμελητήριο Δράμας  
υποστηρίζει το αίτημα  

των παιδικών σταθμών για ένταξή 
τους στις δράσεις του ΕΣΠΑ

Ρύθμιση 24 δόσεων για οφειλές  
στο Επιμελητήριο Δράμας 

Σελ. 4

Σελ. 3

Σελ. 2Σελ. 3
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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 

Με επιστολή του προς τον 
υπουργό Οικονομίας Γ. Σταθάκη 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
χαρακτηρίζει απαράδεκτη την 
πρόθεση της κυβέρνησης να 
επιβάλλει Ειδικό Φόρο Κατα-
νάλωσης στο κρασί σημειώνο-
ντας ότι η επιβάρυνση αυτή θα 
μεταφερθεί στην τελική τιμή 
του εμφιαλωμένου κρασιού 
πλήττοντας τόσο τις οινοποιη-
τικές επιχειρήσεις όσο και την 
εξαγωγική δραστηριότητα του 
κλάδου. 

Αναλυτικά το κείμενο της επι-
στολής του προέδρου του Επι-
μελητηρίου Δράμας προς τον 
υπουργό Οικονομικών έχει ως 
εξής: 

Προς
Υπουργό Οικονομικών
κύριο Ευκλείδη Τσακαλώτο
κοινοποίηση.:
Υπουργό Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού 
κ. Γ. Σταθάκη
Βουλευτές Δράμας
ΚΕΕΕ και Επιμελητήρια χώρας
ΜΜΕ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

η απόφαση της Κυβέρνησης 
να επιβάλει ειδικό φόρο κατα-
νάλωσης (ΕΦΚ) 40 λεπτά ανά 
λίτρο κρασιού, στο νομοσχέδιο 
που κατατέθηκε στη Βουλή με 
τα προαπαιτούμενα και θα ψη-
φισθεί, είναι απαράδεκτη και 
αποδεικνύει για ακόμη μια φορά 

ότι ο ιδιωτικός τομέας και οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τα 
μόνιμα ισοδύναμα, για την κάλυ-
ψη των ελλειμμάτων της χώρας, 
η οποία συντηρεί την παθογένεια 
της στρεβλής και δαπανηρής δη-
μόσιας διοίκησης.
Η απόφαση αυτή με ελάχιστο δη-
μοσιονομικό για την χώρα όφε-
λος, προκαλεί άμεσα τεράστια 
ζημία στην οινοποιεία και έμμεσα 
στα έσοδα του κράτους από την 
σίγουρη μείωση της κατανάλω-
σης του οίνου.
Η επιβάρυνση των 0,40 ευρώ 
στην παραγωγή θα οδηγήσει σε 
αύξηση της τιμής του εμφιαλω-
μένου κρασιού, περίπου 1,50 
ευρώ, με αποτέλεσμα την μείωση 
της ανταγωνιστικότητας του. Η 
Ελλάδα είναι χώρα παραγωγός 
οίνου με εξαγωγική δραστηρι-
ότητα η οποία θα πληγεί, την 
στιγμή που οι χώρες παραγωγοί 
οίνου είναι σταθερές στην από-
φασή τους να κρατήσουν μηδενι-
κό τον ΕΦΚ στο κρασί. 
κύριε Υπουργέ,
ο οίνος ουσιαστικά είναι γεωρ-
γικό προϊόν ως φυσική εξέλιξη 
της αμπέλου που καλλιεργείτε 
στην ελληνική γη από τα πανάρ-
χαια χρόνια και αποτελεί ένα 
από τα αναγνωρίσιμα εθνικά 
μας προϊόντα. Η παράδοση μας 
θεωρεί το κρασί, αναπόσπαστο 
κομμάτι της ελληνικής μεσογει-
ακής διατροφής. Τα τελευταία 
χρόνια η παραγωγή κρασιού και 
οι οινοποιητικές επιχειρήσεις 
έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα 
μέσα σε μία εικοσαετία αφού 
από 8% ΦΠΑ το 1992, έφτασε σε 
23% ΦΠΑ πρόσφατα την στιγμή 
που τα υπόλοιπα οινοπνευμα-

τώδη και κυρίως τα εισαγόμενα 
αλκοολούχα (βότκα, ουίσκι κλπ) 
κατέβηκαν από το 36% ΦΠΑ στο 
23% ΦΠΑ.
Γνωρίζετε επίσης καλά ότι η 
υπερφορολόγηση και η επιβολή 
συνεχώς ειδικών φόρων, το μόνο 
που προκαλεί είναι αύξηση της 
παραοικονομίας και μείωση των 
εσόδων του κράτους από την 
μείωση της κατανάλωσης. Αντί 
να διώκετε τους παράνομους 
διακινητές του παράνομου οίνου 
και των παράνομων αλκοολού-
χων, βάλλεται κατά των νόμιμων 
επιχειρήσεων με επιβολή ειδικών 
φόρων.
Σε χώρες της EE όπως η Γαλλία, 
Γερμανία Ιταλία κλπ δεν επι-
βάλλεται φόρος στην παραγωγή 
κρασιού ακριβώς για να προστα-
τεύσουν την ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου σε σχέση με τις νέες 
παραγωγές τρίτες χώρες (Χιλή, 
Αργεντινή, Νότιος Αφρική κλπ)

κύριε Υπουργέ,

σας παρακαλούμε να αποσύρετε 
άμεσα την διάταξη που αφορά 
τον ΕΦΚ στον οίνο ως άστοχη 
ενέργεια, να σταματήσετε να 
υπερφορολογείτε καθ' υπόδειξη 
των δανειστών και εγχώριων πα-
ραγόντων τον ιδιωτικό τομέα.
Να μην ψάχνετε ισοδύναμα με 
την εξαθλίωση των επιχειρήσεων 
και να ψάξετε να λύσετε το πρό-
βλημα της κοστοβόρας δημόσιας 
διοίκησης και της διατήρησης 
των προνομίων, να πατάξετε την 
υψηλή φοροδιαφυγή και γενι-
κότερα το παραεμπόριο και την 
παρανομία.

Το Επιμελητήριο Δράμας ζήτησε την απόσυρση 
της διάταξης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί

Τα νέα του ΕΣΠΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει 

ξεκινήσει η υποβολή 
προτάσεων επενδύσε-
ων σε προγράμματα 

του ΕΠ Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικό-
τητα, Καινοτομία του 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Σε συνέχεια των πολυάριθμων 
ερωτήσεων του κοινού αποσα-
φηνίζεται πως δεν έχει ξεκινήσει 
η υποβολή φακέλων επενδύ-
σεων σε προγράμματα του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 
2014-2020. Ως εκ τούτου, σε 
αυτήν τη φάση καμία αμοιβή για 
υποβολή φακέλων δεν δικαιολο-
γείται.
Με την δημοσίευση των προ-
κηρύξεων των προγραμμάτων, 
θα υπάρξει πλήρης και επίσημη 
ενημέρωση για την διαδικασία 
υποβολής των προτάσεων και 
τα απαιτούμενα δικαιολογητι-
κά στις ιστοσελίδες www.espa.
gr και  www.antagonistikotita.
gr.
Ενημερώνουμε ότι η ενημέρωση 
για τα προγράμματα, δίνεται 
δωρεάν και από τις τηλεφωνικές 
γραμμές 801 11 36300 και μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στο infoepan@mou.gr.
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Καίριες παρατηρήσεις και 
προτάσεις προς τον υπουργό 
Οικονομίας Γεώργιο Σταθάκη 
κατέθεσε ο πρόεδρος του Επι-
μελητήριου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης μετά τις τέσσερις 
πρώτες προδημοσιεύσεις των 
προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα 
προκειμένου να βελτιωθεί η 
λειτουργικότητα και η απορρο-
φητικότητα των προγραμμάτων 
από τους ωφελούμενους.

Αναλυτικά η επιστολή του Επι-
μελητηρίου Δράμας Στέφανου 
Γεωργιάδου προς τον υπουργό 
Οικονομίας Γεώργιου Σταθάκη 
έχει ως εξής: 

Προς
Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης 
και Τουρισμού κ. Γεώργιο Στα-
θάκη
Κοινοποίηση: Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων
Επιχειρήσεις μέλη μας

Θέμα : Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ - 
Παρατηρήσεις & Προτάσεις 
των προδημοσιεύσεων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Οι τέσσερις πρώτες προδημοσι-
εύσεις του ΕΠΑνΕΚ που δόθηκαν 
στην δημοσιότητα αποτελούν το 
πρώτο
ενθαρρυντικό βήμα τόνωσης της 
οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης 
των νέων και υφιστάμενων μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πε-
ρίοδος που διανύουμε δυσκολεύ-
ει σε μεγάλο βαθμό την πλειοψη-
φία των ενδιαφερόμενων επεν-
δυτών (capital control, έλλειψη 
ρευστότητας κλπ) με κίνδυνο μη 
υλοποίησης των επενδυτικών 
σχεδίων. Επιπρόσθετα οι όροι 
και τα κριτήρια των προγραμμά-
των χρήζουν βελτίωσης, ώστε να 
εξασφαλισθούν ίσοι όροι κατά το 
δυνατόν συμμετοχής των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, στην κα-
τεύθυνση της απλοποίησης των 
διαδικασιών.

Ι. Πρόγραμμα «Ενίσχυση της 
απασχόλησης πτυχιούχων 
 Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
• Να διαγραφεί ο όρος «να μην 
διαθέτουν εισόδημα από άλλη 
επιχειρηματική δραστηριότητα» 
καθώς πολλοί πτυχιούχοι λόγω 
βιοπορισμού υπάρχει περίπτωση 
να συμμετέχουν σε διάφορες 
εμπορικές-

επαγγελματικές δραστηριότητες 
άσχετες με το πτυχίο τους.
• Να είναι σαφές διατυπωμένο, 
ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι που 
θα εντάσσονται έχουν ή προτίθε-
νται να συστήσουν αυτόνομους 
επαγγελματικούς χώρους.
• Η λήψη εγγυητικής επιστολής 
από το Τραπεζικό σύστημα, υπό 
τις παρούσες συνθήκες είναι 
άπιαστο όνειρο για τους περισ-
σότερους που ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε οι Τράπεζες να 
δίνουν εγγυητική τουλάχιστον 
στο 70% της επιδότησης, με την 
εμφάνιση της έγκρισης ένταξης 
και την υπογραφή της σύμβασης 
με τις διαχειριστικές αρχές, χω-
ρίς επιπλέον εγγυήσεις. Με την 
υλοποίηση του 70% του έργου 
από τον δικαιούχο και με τον 
έλεγχο, αυτόματα η εγγυητική να 
επιστρέφεται.
• Να μην τεθούν ανώτατα εισο-
δηματικά κριτήρια στις προϋπο-
θέσεις ένταξης αλλά να υπάρχει
ενίσχυση στην μοριοδότηση των 
χαμηλότερων κλιμακωτά.
• Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας 
των δαπανών να ορίζεται η ημε-
ρομηνία προδημοσίευσης.
• Σε ορισμένα επαγγέλματα όπως 
τα φροντιστήρια ξένων γλωσ-
σών, δικαίωμα άσκησης επαγ-
γέλματος εκτός από πτυχιούχους 
ΑΕΙ, έχουν και όσοι είναι κάτοχοι 
διπλώματος proficiency κλπ. Να 
εξετάσουμε την δυνατότητα να 
μην αποκλείονται από δυνητικοί 
δικαιούχοι και όσοι είναι κάτοχοι 
αυτών των διπλωμάτων και με 
την άδεια εξάσκησης επαγγέλ-
ματος και θέλουν να δραστηριο-
ποιηθούν ή δραστηριοποιούνται 
αποκλειστικά για την συγκεκρι-
μένη δραστηριότητα.

2.Πρόγραμμα «Αναβάθμιση 
πολύ μικρών & μικρών  
υφιστάμενων επιχειρήσεων,με 
την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους στις νέες αγορές»
• Εξαιτίας της έναρξης των προ-
γραμμάτων σχετικά καθυστερη-
μένα και εφόσον οι ενταγμένες
επενδύσεις θα υλοποιηθούν το 
2016, υφιστάμενη επιχείρηση 
να θεωρείτε αυτή που έχει 
έναρξη πριν της 31/12/2014 και 
όχι της 31/12/2013
• Το ποσοστό επιδότησης να εί-
ναι 50% ανεξαρτήτως με την απα-
σχόληση η οποία αποτελεί στοι-
χείο επιπρόσθετης μοριοδότησης 

στα κριτήρια αξιολόγησης.
• Η λήψη εγγυητικής επιστολής 
από το Τραπεζικό σύστημα, υπό 
τις παρούσες συνθήκες είναι 
άπιαστο όνειρο για τους περισ-
σότερους που ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε οι Τράπεζες να 
δίνουν εγγυητική τουλάχιστον 
στο 70% της επιδότησης, με την 
εμφάνιση της έγκρισης ένταξης 
και την υπογραφή της σύμβασης 
με τις διαχειριστικές αρχές, χω-
ρίς επιπλέον εγγυήσεις. Με την 
υλοποίηση του 70% του έργου 
από τον δικαιούχο και με τον 
έλεγχο, αυτόματα η εγγυητική να 
επιστρέφεται.

3.Πρόνραμμα «Νεοφυής 
Επιχειρηματικότητα»
• Να είναι δυνητικοί δικαιούχοι 
νομικά πρόσωπα στα οποία αρκεί 
ο ένας εταίρος που διαθέτει το 
51% ή είναι ο διαχειριστής της 
εταιρείας να πληρεί τις προϋπο-
θέσεις και όχι όλοι οι εταίροι.
• Η λήψη εγγυητικής επιστολής 
από το Τραπεζικό σύστημα, υπό 
τις παρούσες συνθήκες είναι 
άπιαστο όνειρο για τους περισ-
σότερους που ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε οι Τράπεζες να 
δίνουν εγγυητική τουλάχιστον 
στο 70% της επιδότησης, με την 
εμφάνιση της έγκρισης ένταξης 
και την υπογραφή της σύμβασης 
με τις διαχειριστικές αρχές, χω-
ρίς επιπλέον εγγυήσεις. Με την 
υλοποίηση του 70% του έργου 
από τον δικαιούχο και με τον 
έλεγχο, αυτόματα η εγγυητική να 
επιστρέφεται.
• Να εντάσσονται όλοι οι κλά-
δοι του λιανικού εμπορίου ή 
των υπηρεσιών εφόσον υπάρχει 
επενδυτικό σχέδιο με καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα 
διαφοροποιούν αισθητά την συ-
νήθη λειτουργία των παραπάνω 
επιχειρήσεων είτε αφορά την 
πώληση προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών. Η αξιολόγηση αυτών 
των επενδυτικών σχεδίων θα 
πρέπει να είναι με συγκεκριμέ-
να κριτήρια και από έμπειρους 
expert και όχι από τους συνήθεις 
αξιολογητές, ώστε να αποφευ-
χθούν φαινόμενα υποκειμενικής 
αξιολόγησης.
• Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας 
των δαπανών να ορίζεται η ημε-
ρομηνία προδημοσίευσης

4.Πρόνραμμα «Ενίσχυση Του-
ριστικών ΜΜΕ νια τον εκσυγ-
χρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών»
• Η προϋπόθεση της απασχόλη-
σης στην ουσία εξαιρεί τις μικρές 
οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα 
πρέπει να αναγνωρισθεί η αυτο-
απασχόληση ώστε να μην απο-
κλεισθούν. Εξάλλου το κριτήριο 
της απασχόλησης μπορεί να δώ-
σει αυξημένη μοριοδότηση.
• Εξαιτίας της έναρξης των προ-
γραμμάτων σχετικά καθυστερη-
μένα και εφόσον οι ενταγμένες 
επενδύσεις θα υλοποιηθούν το 
2016, υφιστάμενη επιχείρηση 
να θεωρείτε αυτή που έχει 
έναρξη πριν της 31/12/2014 και 
όχι της 31/12/2013.
• Το ποσοστό επιδότησης να εί-
ναι 50% ανεξαρτήτως με την απα-
σχόληση η οποία αποτελεί στοι-
χείο επιπρόσθετης μοριοδότησης 
στα κριτήρια αξιολόγησης.
• Η λήψη εγγυητικής επιστολής 
από το Τραπεζικό σύστημα, υπό 
τις παρούσες συνθήκες είναι 
άπιαστο όνειρο για τους περισ-
σότερους που ενδιαφέρονται να 
ενταχθούν στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει μέριμνα ώστε οι Τράπεζες να 
δίνουν εγγυητική τουλάχιστον 
στο 70% της επιδότησης, με την 
εμφάνιση της έγκρισης ένταξης 
και την υπογραφή της σύμβασης 
με τις διαχειριστικές αρχές, χω-
ρίς επιπλέον εγγυήσεις. Με την 
υλοποίηση του 70% του έργου 
από τον δικαιούχο και με τον 
έλεγχο, αυτόματα η εγγυητική να 
επιστρέφεται.
• Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός 
της κάθε πρότασης να είναι από 
30.000-300.000 ευρώ σύμφωνα 
με τον αρχικό σχεδιασμό.

Υποσημείωση : Η διαρκής επισή-
μανση μας σχετικά με τις εγγυη-
τικές επιστολές αποτελεί για μας 
μείζον ζήτημα επιτυχούς υλοποί-
ησης των επενδυτικών σχεδίων 
και απορρόφησης των πόρων 
του προγράμματος.

Με εκτίμηση 
Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Δράμας

Χρήζουν βελτίωσης οι όροι και τα κριτήρια των τεσσάρων 
προγραμμάτων του ΕΠΑνΕΚ

Το Επιμελητήριο Δράμας κατέθεσε προς τον υπουργό Οικονομίας συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις και προτάσεις για τις προδημοσιεύσεις των προγραμμάτων 
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Το Επιμελητήριο Δράμας μετά από την από-
φαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την 
υποχρέωση του ως ΝΠΔΔ που απορρέει από 
τον τελευταίο νόμο περί Επιμελητηρίων, 
απέστειλε επιστολή στα μέλη του, με τα οποία 
ενημερώνει για τα εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμε-
λητηρίου αντιλαμβανόμενο πλήρως την δύ-
σκολη οικονομική κατάσταση πολλών επι-
χειρήσεων, αποφάσισε για τα μέλη του που 
έχουν παλιές οφειλές (2014 και πριν)  να 
εφαρμόσει  ρύθμιση 24 δόσεων με ελάχιστη 
καταβολή τα 20 ευρώ χωρίς άλλους όρους 
και προϋποθέσεις. 
2. Για το έτος 2015 η ισχύουσα νομο-
θεσία προβλέπει ότι η ετήσια εισφορά στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είναι :  

Ρύθμιση 24 δόσεων για οφειλές στο Επιμελητήριο Δράμας 

Ατομικές Επιχειρήσεις   30 ευρώ
ΟΕ & ΕΕ   80 ευρώ
ΕΠΕ –ΙΚΕ-ΣΥΝ. ΠΕ 150 ευρώ
ΑΕ 320 ευρώ

 
 Η καταβολή του τέλους ΓΕΜΗ γίνεται μέσω 
του Business Portal και πληρωμή του ποσού 
στις Τράπεζες. Επίσης η λήψη πιστοποιητι-
κών γίνεται αυτόματα μετά την πληρωμή από 
το ίδιο portal, με την χρήση των κωδικών 
της επιχείρησης, είτε από την ίδια είτε από 
τον λογιστή συνεργάτη της.    
Η συνδρομή των μελών στο Επιμελητήριο 
για ανταποδοτικές υπηρεσίες από το έτος 
2015 και μετά  είναι: 

Ατομικές 
Επιχειρήσεις

  20 ευρώ

ΟΕ & ΕΕ   50 ευρώ
ΕΠΕ –ΙΚΕ-ΣΥΝ ΠΕ   70 ευρώ
ΑΕ 100 ευρώ

Επισημαίνουμε ότι για το 70% των ατομικών  
επιχειρήσεων  από το έτος 2015 και μετά, 
οι συνολικές εισφορές προς το Επιμελητήριο 
και το ΓΕΜΗ, μειώνονται από τα 80 ευρώ που 
ήταν μέχρι και το 2014, στα 50 ευρώ.  
Καλούμε τα μέλη μας να αξιοποιήσουν 
την δυνατότητα  της ευέλικτης και χωρίς 
άλλες προϋποθέσεις ρύθμισης των παλαιών 
οφειλών.  

Για το Επιμελητήριο Δράμας Ο Πρόεδρος  
Στέφανος Γεωργιάδης

Το Επιμελητήριο Δράμας υποστηρίζει 
το αίτημα των παιδικών σταθμών 

 για ένταξή τους 
 στις δράσεις του ΕΣΠΑ

Mε έγγραφο –αίτημά του προς τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Γιώργο Σταθάκη το Επιμελητήριο Δράμας ζητά να ενταχθούν και οι Παιδικοί Σταθμοί 
στις δράσεις χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ.
Στη σχετική επιστολή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργι-
άδης αναφέρει τα εξής:
Κύριε Υπουργέ,
Το αίτημα των μελών μας που δραστηριοποιούνται στη παροχή παιδαγωγικών υπη-
ρεσιών προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης βρεφών και παιδιών ηλικίας μέ-
χρι την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση για ένταξη τους στις δράσεις 
του νέου πλαισίου στήριξης 2014-2020 είναι δίκαιο και απολύτως εύλογο.
Οι επιχειρήσεις αυτές εκτός από το ότι απασχολούν σημαντικό αριθμό υπαλλήλων, 
επιτελούν σημαντικό έργο στην προσχολική αγωγή των φιλοξενούμενοι βρεφών και 
νηπίων. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι λύνουν σημαντικά κοινωνικά ζητήματα 
που απορρέουν από την έλλειψη θέσεων σε δημοτικές ή κρατικές δομές.
Το Επιμελητήριο Δράμας υποστηρίζει το αίτημα και παρακαλεί να ενταχθούν οι Κω-
δικοί Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 8891000 και 8891302 στις δράσεις του νέου 
πλαισίου, με τροποποίηση της απόφασής σας.

Με εκτίμηση ο πρόεδρος
Στέφανος Γεωργιάδης 

ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ-

ΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ» 

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» 
ΔΡΑΣΗ 5β.9.3

(Περίληψη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων)
Κομοτηνή 02/12/2015 

Κωδ. Πρόσκλησης: ΑΜΘ06 
Α/Α ΟΠΣ: 1195

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας  
και Θράκης 

Κ Α Λ Ε Ι
Τους παρακάτω φορείς και κατηγορίες φορέων 
δυνητικών δικαιούχων:
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης
2. Λιμενικά Ταμεία Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης
3. Οργανισμοί Λιμένων Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης
4. Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξε-
ων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδο-
τηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προ-
τεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΜΘ 2014-2020.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά, σε παρεμβάσεις 
προστασίας περιοχών από διάβρωση. Προτεραι-
ότητα δίνεται σε παρεμβάσεις εντός οικισμών ή 
άλλους χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος.
Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνι-
κούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά 
χρηματοδότηση πράξεων συνολικής συγχρημα-
τοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 5.000.000 €.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω 
ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότη-
σης, με επισυναπτόμενα τα έγγραφα για τα 
οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική 
υποβολή, υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη διεύ-
θυνση Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή, από τις 
04/12/2015 και μέχρι της εξαντλήσεως του προ-
ϋπολογισμού.
Σε περίπτωση εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού πριν την ανωτέρω ημερομη-
νία λήξης υποβολής προτάσεων, θα υπάρξει 
ενημερωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.
eydamth.gr.
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότη-
σης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτή-
σεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλε-
κτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με 
την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρω-
ση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε 
να απευθύνεστε κ. Γεώργιος Βαλασίδης, τηλ. 
2531352304, e-mail: georvala@mou.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ» 
2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το 
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που 
εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες 
επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, 
κ.λ.π., βρίσκονται αναρτημένες στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.eydamth.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020»
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
συμμετείχε στην Διεθνή 

Έκθεση Αν. Μακεδονίας-
Θράκης 2015 στην Κομοτηνή 
20 Νοεμβρίου, με εκθετήριο 
των Δραμινών προϊόντων. 
Το περίπτερο του Επιμε-
λητηρίου την ημέρα των 
εγκαινίων επισκέφθηκαν η 
Υπουργός Μακεδονίας Θρά-
κης κυρία Κόλια -Τσαρουχά 
Μαρία, ο Περιφερειάρχης 
ΑΜ-Θ κ. Γεώργιος Παυλίδης, 
ο αντιπεριφερειάρχης Ροδό-
πης κ. Χρ. Μέτιος, ο αντι-
περιφερειάρχης Έβρου κ. 
Δημήτριος Πέτροβιτς, ο Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ 
helexpo κ. Τάσος Τζήκας, οι 
Πρόεδροι του Εμπορικού -Βι-
ομηχανικού Επιμελητηρίου 
Ροδόπης κ. Ν. Αγγελίδης και 
Επιμελητηρίου Έβρου κ. Χρ. 
Τοψίδης και πλήθος κόσμου 
στο τριήμερο που διήρκησε 
η έκθεση. 

Από το Επιμελητήριο 
Δράμας ο Πρόεδρος κ. 

Στέφανος Γεωργιάδης, ο 
Οικονομικός Επόπτης κ. 
Γαβριήλ Καμπουρίδης, το 
μέλος του ΔΣ κ. Αθανάσιος 
Ρεπάκης και ο Διευθυντής 
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης 
ανέλαβαν την υποδοχή των 
επισκεπτών τόσο στα εγκαί-
νια όσο και τις υπόλοιπες 
μέρες. Τα ποιοτικά δραμινά 
προϊόντα και οι επιχειρήσεις 
που τα παράγουν αποτελούν 
τον σημαντικότερο παράγο-
ντα ανάπτυξης της τοπικής 
οικονομίας που δίνει θέσεις 
εργασίας και προοπτική για 
το μέλλον.

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε στην 
Διεθνή Έκθεση Αν. Μακεδονίας-Θράκης 
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ ΙΟ  ΔΡΑΜΑΣ  
ΣΤΗΡ ΙΖ ΕΙ  ΔΥΝΑΜΙΚΑ Τ Ι Σ  ΕΠΙ ΧΕΙΡ ΗΣΕΙ Σ   
ΤΟΠΙ ΚΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΑΚΩΝ ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

  Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  π α ρ αγγ ε λ ιώ ν  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

  Πρ ο βο λ ή  σ το  www. d i r e c t mar k e t . g r  

  Π α ρ αγγε λ ιο λ ηψ ί α  2 4  ώ ρε ς  τ ην  ημ έ ρ α  

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

  Απο σ το λέ ς  κ α ι  μ ε  μ ε τ α φο ρ ι κή  

  Εξυ π η ρέ τ ησ η  πε λ α τών  χο νδ ρ ικ ής  

  Λε ι το υ ρ γ ι κό τη τ α  & Ε υ κο λ ί α  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  ε ι δ ικών  π ρ ο σφο ρών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  συν δ υ ασμ ο ύ  π ρο ϊό ν των  

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

 Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (e-shop) 
προσαρμοζόμενο στις ανάγκες και την πολιτική πωλήσεων 
της κάθε επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμάτωση του και 
στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης. 

 

 Προνομιακές τιμές μεταφορικών με την ACS για όλη την 
Ελλάδα, από 2,4 έως 3,2 ευρώ / 4kg προϊόντος (χωρίς την 
ύπαρξη δυσπρόσιτων περιοχών για τους παραγωγούς όλων 
των νησιών), ενώ η χρέωση των μεταφορικών γίνεται α-
πευθείας στον αγοραστή. 

 

 Διαχείριση παραγγελιών σε απλό περιβάλλον με δυνατό-
τητα αποστολής ή μεταφοράς με ίδια μέσα ή και άλλη με-
ταφορική εταιρία. 

 

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης και των πελατών χονδρικής  
ενός παραγωγού για παραγγελίες σε 24ώρη βάση.  

Πληροφορίες 

   

Επιμελητήριο Δράμας  
Λ.Λαμπριανίδη 40,  
Τ. Κ. 66100 ΔΡΑΜΑ  
Τηλ.: 25210 22750 - 27520  
Fax: 25210 25835  
Email: ccidrama@dramanet.gr  
URL:  www.dramachamber.gr 

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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