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Το Επιμελητήριο Δράμας 
συμμετείχε στην 24η 

Πανελλήνια Εμπορική 
Έκθεση Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης

 Στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί 
η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Αύξηση 18,8%    
σημείωσαν  

οι εξαγωγές  
                 του Ν.Δράμας
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εξαγωγών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα 
έτη 2011‐2015, των οποίων πρωτογενής πηγή είναι η 
ΕλΣτατ με επεξεργασία του Ινστιτούτου Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών του
Σ.Ε.Β.Ε., οι εξαγωγές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το 2015 ανήλθαν σε 
5.139.779.312 ευρώ ενώ το 2014 ήταν 5.436.914.184 
ευρώ.

Η  ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες  
προκλήσεις του Εμπορίου 

Βασικά  
συμπεράσματα  

της Ετήσιας  
Έκθεσης Ελληνικού 

Εμπορίου 2016
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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

O ΑΣΟΠ συμμετέχει στην εμπορική έκθεση που διοργανώνει το Ελληνοσερβι-
κό Επιμελητήριο στο Βελιγράδι (23-25/11/2016).
  Στο περίπτερο του Επιμελητηρίου Δράμας και του ΑΣΟΠ,  βρέθηκαν ο πρόε-
δρος και γενικός γραμματέας του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου
  κ.κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος και Μπάνε Πρέλεβιτς μαζί με τον Γρηγόρη 
Αργυρίου μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου Δράμας και  πρόεδρος του 
ΑΣΟΠ. 

Ο ΑΣΟΠ Δράμας στην εμπορική 
έκθεση Βελιγραδίου

Στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2017 η Γενική Συ-
νέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος μετά 
από πρόταση του προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφα-
νου Γεωργιάδη η οποία έγινε αποδεκτή από την  αρμόδια διοικη-
τική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων . 
Στις 25 Νοεμβρίου 2016 ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
ενημερώθηκε και επίσημα με επιστολή (βλ. δίπλα) από τον πρό-
εδρο της ΚΕΕΕ κύριο Κων/νο Μίχαλο.
Να σημειωθεί ότι στη Γενική Συνέλευση θα συμμετάσχουν πρόεδροι 
και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων όλης της χώρας, εκπρόσωποι 
των φορέων της κυβέρνησης καθώς και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, 
ενώ στην πόλη της Δράμας αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι 
από 300 άτομα, σύνεδροι και συνοδοί.
 

 Στη Δράμα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση
 της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
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Η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας παρουσίασε 

την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την  
Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπο-
ρίου για το 2016. Η ακόμα για 
μία χρονιά πρωτότυπη συμβολή 
του Ινστιτούτου Εμπορίου και 
Υπηρεσιών στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των θέσεων της 
ΕΣΕΕ περιλαμβάνει σημαντικά 
δεδομένα και ευρήματα σε ό,τι 
αφορά στην κατάσταση του ελ-
ληνικού εμπορίου, τις προβλέ-
ψεις των ελλήνων εμπόρων για 
το μέλλον των επιχειρήσεών 
τους, αλλά και τον προσδιορι-
σμό της σημαντικής ποικιλομορ-
φίας των εμπορικών επιχειρή-
σεων. 

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ επέδωσε 
το πρωί της ίδιας ημέρας την Ετή‐
σια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 
2016 στον αξιότιμο Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ‐
κόπη Παυλόπουλο, ο οποίος και 
εφέτος επέδειξε ιδιαίτερο ενδια‐
φέρον για τις θέσεις και τις προ‐
τάσεις του ελληνικού εμπορίου.  

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης, ανα‐
φέρθηκε αναλυτικά στα πορί‐
σματα της Έκθεσης και κατέθεσε 
τις απόψεις της Συνομοσπονδίας 
για το γενικότερο οικονομικό κλί‐
μα και τις μελλοντικές εξελίξεις. 
Ζήτησε η «ανάκαμψη», που πε‐
ριμένουν κυβέρνηση και αγορά, 
να μην είναι μία απλή βελτίωση 
αριθμών αλλά μία ουσιαστική 
βελτίωση στην καθημερινότη‐
τα επιχειρηματιών και κατανα‐
λωτών. Ταυτόχρονα, κατέδειξε 
πάλι αξιοποιώντας τα πορίσματα 
της Έκθεσης, ότι το Μμε εμπόριο 
εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύ‐
τερης εργοδότης του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας, μία από τις 
σημαντικότερες διεξόδους απα‐
σχόλησης εντός κρίσης και ένας 
οικονομικός χώρος συνέπειας σε 
ό,τι αφορά χρέη και οφειλές προς 
Δημόσιο και προμηθευτές. 

Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
προτεραιότητες της ΕΣΕΕ για το 
επόμενο διάστημα, δίνοντας έμ‐
φαση στην αξιοποίηση των προ‐

οπτικών του τομέα του διαμετα‐
κομιστικού εμπορίου, στη βελ‐
τίωση των ήδη υπαρχόντων και 
στην ανάπτυξη νέων εργαλείων 
χρηματοδότησης, στην προώθη‐
ση του ηλεκτρονικού εμπορίου 
και στην υπογραφή μιας νέας 
συμφωνίας για την απασχόληση 
που θα διέπεται από την αρχή 
της «επιδότησης της απασχόλη‐
σης αντί της ανεργίας». Ταυτό‐
χρονα, επανέλαβε και τις τρεις 
βραχυπρόθεσμες προτάσεις της 
ΕΣΕΕ (θεσμοθέτηση και λειτουρ‐
γία ενός ειδικού «ακατάσχετου» 
αλλά, ουσιαστικά, «τροφοδότη 
λογαριασμού», αναστολή των 
περιορισμών για τη ρύθμιση των 
100 δόσεων για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς την εφορία, «πά‐
γωμα» των ληξιπρόθεσμων οφει‐
λών σε ΟΑΕΕ και μετατροπή της 
οφειλής σε χρόνο με αποποίηση 
ασφαλιστικού χρόνου). Ο κ. Κορ‐
κίδης κλείνοντας την ομιλία του 
αναφέρθηκε σε ληξιπρόθεσμες 
οφειλές των πολιτικών προς τους 
πολίτες, λέγοντας: «Οι ΜμΕ είμα‐
στε ανθεκτικοί, άλλα όχι αλώβη-
τοι, οι έμποροι είμαστε δυναμικοί 
αλλά και ευάλωτοι. Είμαστε, 
όμως, ακόμα εδώ και εδώ θα μεί‐
νουμε, στην αγορά της πατρίδας 
μας. Είμαστε μέρος του ελληνικού 

προβλήματος, το γνωρίζουμε και 
το παλεύουμε σθεναρά. Ο πολιτι‐
κός κόσμος του τόπου και πρωτί‐
στως η Κυβέρνηση οφείλει πολλά 
στους Έλληνες πολίτες, που αδι‐
αμαρτύρητα αποδέχθηκαν όλες 
τις συνέπειες της λαίλαπας της 
κρίσης, που δέχθηκαν να φτωχύ‐
νουν οι ίδιοι, που αναγκάστηκαν 
να πτωχεύσουν νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις, για να μην πτωχεύ‐
σει και επίσημα η χώρα το 2010. 
Οφείλει να επαναφέρει την ελ-
ληνική κοινωνία στην κανονι-
κότητα. Οφείλει να ανατάξει την 
οικονομία. Οφείλει να συνθέσει 
την πορεία για ένα σύγχρονο και 
άξιο κράτος, όχι κράτος‐εργο‐
δότη, αλλά κράτος‐πάροχο δη-
μόσιων υπηρεσιών στον πολίτη. 
Οφείλει να δημιουργήσει κλίμα 
ασφάλειας στο εξωτερικό και πο‐
λιτικής σταθερότητας. Οφείλει 
να σεβαστεί και να στηρίξει την 
ιδιωτική πρωτοβουλία και την 
επιχειρηματικότητα. Οφείλει να 
αναστρέψει το εσωτερικό κλίμα 
δυσφορίας και θυμού. Οφείλει 
να διασφαλίσει ότι οι θυσίες μας 
οκτώ ετών και ο κόπος πολλών 
γενεών Ελλήνων, δεν θα πάνε 
χαμένες. Αυτές είναι οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές των πολιτικών 
στους πολίτες, οι οποίες και 

πρέπει κάποια στιγμή να ικανο-
ποιηθούν».
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
απηύθυναν ομιλία ο Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δη‐
μήτρη Παπαδημητρίου, ως εκ‐
πρόσωπος της Κυβέρνησης, και 
η Βουλευτής της ΝΔ και υπεύθυνη 
του Τομέα Οικονομίας και Ανά‐
πτυξης κα Ντόρα Μπακογιάννη, 
ως εκπρόσωπος της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης. Παραβρέθηκαν, 
επίσης, η Υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γερο‐
βασίλη, ο Αναπληρωτής Υπουρ‐
γός Εξωτερικών κ. Γιώργος 
Κατρούγκαλος, ο Υφυπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. 
Γιάννης Μπαλάφας καθώς και ως 
εκπρόσωπος της Βουλής η βου‐
λευτής κ. Χαρά Καφαντάρη. Πα‐
ραβρέθηκαν επίσης  οι Βουλευτές  
Θεόδωρος Δρίτσας, Δημήτρης 
Μάρδας, Αθανάσιος Μπούρας, 
Ευάγγελος Μπασιάκος, Δημήτρης 
Καράογλου, Γιώργος Κουμουτσά‐
κος, Ιωάννης Πλακιωτάκης και 
Χρήστος Σταικούρας.  Επίσης, 
πραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Πει‐
ραιά κ. Γιάννης Μώραλης. Τους 
παραγωγικούς φορείς εκπροσώ‐
πησαν οι κκ: Γιώργος Καββαθάς, 
πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Ανδρέας Αν‐
δρεάδης, πρόεδρος ΣΕΤΕ, Κων‐
σταντίντος Μίχαλος, πρόεδρος 
ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ, Γιώργος Χατζη‐
θεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ 
και Κωνσταντίνος Αγνιάδης, πρό‐
εδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας, 
Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Δράμας. 

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης απο‐
δόθηκε τιμητική διάκριση από τον 
πρόεδρο ΕΣΕΕ κ. Βασίλη Κορκίδη 
ο π. Πρόεδρος της Βουλής και π. 
Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης 
Σιούφας για τη συνεισφορά του 
στη δημιουργία του Ινστιτούτου 
Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ), στο 
εμπόριο και στη Μμε επιχειρημα‐
τικότητα.
Επισυνάπτονται οι βασικές δια‐
πιστώσεις της Ετήσιας Έκθεσης 
Ελληνικού Εμπορίου για το 2016.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
To οικονομικό και επιχειρηματι-

Η  ΕΣΕΕ παρούσα στις σύγχρονες προκλήσεις του Εμπορίου 

Βασικά συμπεράσματα της Ετήσιας  
Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2016

Το Προεδρείο της ΕΣΕΕ επέδωσε
 την Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2016 

στον αξιότιμο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος επέδειξε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις θέσεις 
και τις προτάσεις του ελληνικού εμπορίου
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κό περιβάλλον

• Οι αναπτυγμένες οι‐
κονομίες έχασαν το 2015 το 
«momentum» της ανάπτυξης, 
ενώ οι προβλέψεις για το α΄ 
εξάμηνο του 2016 κινήθηκαν σε 
χαμηλότερα των αναμενομένων 
επίπεδα.
• Η επιβράδυνση της απε-
λευθέρωσης του εμπορίου και η 
στροφή σε μέσα προστατευτι-
σμού αποτελούν πρόσθετους πα‐
ράγοντες ανησυχίας.
• Η ιδιωτική κατανάλωση 
στην Ελλάδα μειώνεται για 7η 
συνεχόμενη χρονιά, επιφέρο‐
ντας μεταξύ άλλων επιπτώσεις 
στο λιανικό και χονδρικό εμπό‐
ριο.
• Σημαντική και κρίσιμη θε‐
ωρείται η ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης του προγράμματος.
• Η συμμετοχή του εμπορί‐
ου στην οικονομική δραστηριότη‐
τα, παρά τις πιέσεις που δέχεται ο 
κλάδος από το 2010, διατηρείται 
σε υψηλό επίπεδο (11%). 
• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου 
Εργασιών στο λιανικό εμπόριο 
μειώθηκε σωρευτικά κατά 28,3% 
το διάστημα 2010‐2015, αλλά ο 
ρυθμός υποχώρησης επιβραδύ‐
νεται τα τελευταία δύο χρόνια 
(2014‐2015). 
• Η υποκατηγορία του λια‐
νικού που πλήγηκε λιγότερο 
ήταν τα μεγάλα καταστήματα 
τροφίμων (πτώση ‐19,3%), ενώ 
τα σχετικά μικρότερα καταστημά‐
των τροφίμων – ποτών – καπνού 
σημείωσαν πολύ ισχυρότερη πτώ‐
ση (‐31,4%). 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ελληνική αγορά εργασίας το 
2016

• Το 2016 η απασχόληση 
στην ελληνική οικονομία αυξή-
θηκε για 2η συνεχή χρονιά μετά 
από μια περίοδο συνεχούς συρ-
ρίκνωσης (2008‐2013) αλλά και 
σταθεροποίησης (2014). Ωστόσο 
παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα, καθώς ο αριθμός των 
εργαζομένων είναι κατά τι μικρό‐
τερος του αντίστοιχου του 1993.
• Το ποσοστό ανεργίας 
μειώθηκε σε 23,4% από 24,8% 
το 2015, ενώ σε απόλυτα μεγέ‐
θη οι άνεργοι είναι κατά σχεδόν 
70.000 λιγότεροι συγκριτικά με 
πέρυσι (ηλικίες 15‐64).
• Παρά τις πιέσεις που δέ‐
χεται το εμπόριο καθ’ όλη τη δι‐
άρκεια της οικονομικής κρίσης, 
παραμένει ο σημαντικότερος ερ-

γοδότης της χώρας, με μερίδιο 
17,6% στη συνολική απασχόλη-
ση και 20,1% στη μη αγροτική 
απασχόληση.
• Η απασχόληση στο εμπό-
ριο μειώθηκε κατά 1,1% φέτος 
μετά την ενίσχυση κατά 5,3% 
το 2015, σημειώνοντας απώλειες 
της τάξης των 7.000 θέσεων ερ‐
γασίας. 
• Οι μειώσεις προέκυψαν 
μόνο στο χονδρικό εμπόριο και 
στα αυτοκίνητα, αντίθετα στο 
λιανικό εμπόριο παρατηρείται 
οριακή αύξηση. 
• Σχεδόν 1 στους 4 νέους 
κάτω των 25 ετών που εργάζεται 
στον μη αγροτικό τομέα απασχο‐
λείται στο εμπόριο ‐ το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται από το 2008 έως 
σήμερα.
• Οι πολύ μικρές (micro) 
επιχειρήσεις, τόσο πριν από την 
ύφεση όσο και σήμερα, αποτε‐
λούν διέξοδο απασχόλησης για 
τις ευάλωτες ομάδες (τους νέους 
έως 29 ετών και όσους βρίσκο‐
νται κοντά σε ηλικία συνταξιοδό‐
τησης). 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
Ο απολογισμός των ΑΕ και ΕΠΕ 
για το 2015 

• Οι εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ 
επέδειξαν σχετική ανθεκτικότητα 
στις έντονα αρνητικές συνθήκες 
που «πάγωσαν» την αγορά, όμως 
δεν έμειναν αλώβητες.
• Οι πωλήσεις υποχώρησαν 
(‐1,8%) μετά την αύξηση που είχε 
καταγραφεί τον προηγούμενο 
χρόνο.

• Τα μεικτά κέρδη αυξήθη‐
καν για 2η συνεχή χρονιά (1,9%).
• Σε επίπεδο καθαρών απο‐
τελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρου 
περιορίστηκαν εκ νέου (‐42,4%). 
Η κερδοφορία επηρεάστηκε ση‐
μαντικά από τις υπέρογκες ζη-
μιές πολύ μεγάλης εταιρείας του 
ελληνικού εμπορίου. (Μαρινό‐
πουλος)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Τα οικονομικά στοιχεία των Μι-
κρομεσαίων (ΜμΕ) εμπορικών 
επιχειρήσεων: Δειγματοληπτική 
έρευνα του ΙΝΕΜΥ για το 2016

• Το μεγαλύτερο μέρος 
των εμπορικών επιχειρήσεων του 
λιανικού (66%) και του χονδρικού 
εμπορίου (73%) επιχειρούν πάνω 
από 10 έτη. Ειδικότερα στο λια‐
νικό εμπόριο, το 20% των επιχει‐
ρήσεων ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους τα χρόνια της κρίσης (2010‐
2016), στοιχείο που δείχνει ότι το 
λιανεμπόριο αποτελεί κλάδο με 
ισχυρή δυναμική. 
• Στο λιανικό εμπόριο η 
γεωγραφική προέλευση των προ‐
ϊόντων είναι η εγχώρια αγορά 
(62,1%). 
• Έξι στους 10 επιχειρη‐
ματίες λιανικής έλαβαν την επι‐
χειρηματική απόφαση να διατη‐
ρήσουν αμετάβλητο το επίπεδο 
τιμών των προϊόντων τους κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2016. 
• Η πλειονότητα των επι‐
χειρηματιών τόσο στο λιανικό όσο 
και στο χονδρικό εμπόριο δεν άλ‐
λαξαν κάποιον προμηθευτή εντός 

του πρώτου εξαμήνου του έτους.
• Η μέση τιμή του κύκλου 
εργασιών για το 2016 στις επι‐
χειρήσεις λιανικού εμπορίου 
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 
110.000‐120.000 €. 
• Το 52,9% των επιχειρή‐
σεων λιανικού εμπορίου δεν έχει 
καθόλου οφειλές. 
• Το 24% των επιχειρήσεων 
του χονδρικού εμπορίου και το 
29% των επιχειρήσεων του λιανι‐
κού έχουν ληξιπρόθεσμες οφει‐
λές στην εφορία, ενώ τα ποσοστά 
τους όσον αφορά τις ληξιπρόθε‐
σμες οφειλές σε ασφαλιστικά τα‐
μεία είναι 21% και 30% αντίστοιχα.
• Το ποσοστό αυτών που 
οφείλουν σε προμηθευτές είναι 
17%, γεγονός που συνηγορεί στο 
ότι το εμπόριο δεν δημιουργεί 
χρέη στην αλυσίδα αξίας.
• Οι επιχειρήσεις του λια‐
νικού εμπορίου με δανειακές 
οφειλές στα πιστωτικά ιδρύματα 
ανέρχονται στο 17% ενώ του χον‐
δρικού εμπορίου στο 22%. 
• Δύο στις 10 επιχειρήσεις 
λιανικής δεν εμφανίζουν ληξιπρό‐
θεσμες οφειλές παρά το γεγονός 
ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει 
μείνει στάσιμος μεταξύ του β΄ 
εξαμήνου του 2015 και του α΄ε‐
ξαμήνου του 2016.
• Η φορολόγηση αποτελεί 
το μείζον ζήτημα για τις εμπορι‐
κές επιχειρήσεις.
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Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία εξαγωγών της Πε‐
ριφέρειας Ανατολικής Μα‐

κεδονίας 
– Θράκης 
για τα έτη 
2011‐2015, 
των οποί‐
ων πρω‐
τογενής 
πηγή είναι 

η ΕλΣτατ με επεξεργασία 
του Ινστιτούτου Εξαγωγικών 
Ερευνών και Σπουδών του
Σ.Ε.Β.Ε., οι εξαγωγές των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μακεδονίας και Θράκης 
κατά το 2015 ανήλθαν σε 
5.139.779.312 ευρώ ενώ το 
2014 ήταν 5.436.914.184 
ευρώ.
Κατά το 2015, αύξηση των 
εξαγωγών σε σχέση με το 
2014, σημείωσαν οι Π.Ε. 
Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, 
Χαλκιδικής, Σερρών, Πιερίας, 
Κιλκίς, Φλώρι‐
νας, Κοζάνης, Γρεβενών.
Η αξία των εξαγωγών του Ν. 
Δράμας το 2014 ήτανε
140.191.650 ευρώ και το 2015
166.481.114 σημειώνοντας 
αύξηση 18,8%
Οι κυριότερες χώρες προο-
ρισμού των προϊόντων της 
Π.Ε. Δράμας κατά το 2015

‐ ΚΙΝΑ
‐ Η.Π.Α.
‐ ΤΟΥΡΚΙΑ
‐ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ
‐ ΙΤΑΛΙΑ
‐ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
‐ ΓΑΛΛΙΑ
‐ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
‐ ΚΥΠΡΟΣ
‐ ΕΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
‐ ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Οι κυριότεροι εξαγώγιμοι 
κλάδοι της Π.Ε. Δράμας κατά 
το 2015 :
‐ Αλάτι. Θείο. Γύψος, ασβέ‐
στης και τσιμέντα
‐ Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μάρμαρο
‐ Μηχανές, συσκευές και 
υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη 
τους
‐ Ενδύματα και συμπληρώμα‐
τα του ενδύματος, πλεκτά
‐ Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής
Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 
ξύδι
‐ Βαμβάκι
‐ Καρποί και φρούτα νωπά.

Tα στοιχεία προέρχονται 
από τη μελέτη με τίτλο: 
(«Επικαιροποίηση των Οι-
κονομικών και Κοινωνικών 
Δεικτών της Μελέτης Δια-

Αύξηση 18,8% σημείωσαν 
οι εξαγωγές 

του Ν.Δράμας

χρονικής Αποτύπωσης της 
Οικονομικής – Κοινωνικής 
πορείας του Νομού Δράμας ‐ 
Μελέτη των Τάσεων και των 
Αναγκαίων Παρεμβάσεων για 
Κρίσιμους Κλάδους της Οικο-
νομίας του Νομού
Δράμας Προτάσεις Ανάπτυ-
ξης 2015 ‐2020» η οποία πα-

ραδόθηκε στο Επιμελητήριο 
Δράμας τον Οκτώβριο του 
2016 από την εταιρεία Συμ-
βούλων «ΑDVICE» το πλήρες 
περιεχόμενο της οποίας εί-
ναι διαθέσιμο στην ιστοσελί-
δα του Επιμελητηρίου Δρά-
μας:  www.dramanet.gr

Πριν μερικές ημέρες ανακοινώθη‐
κε η συμφωνία χρηματοδότησης 
συνολικού ύψους μέχρι 300 εκατ. 

ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων, που υπέγραψαν η Εθνική 
Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν‐
δύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανα‐
συγκρότησης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η συμφωνία 
χρηματοδότησης βασίζεται στην τιτλο‐
ποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων, 
στην οποία προχώρησε προ διμήνου η 
Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό σημαντικά μειωμένο κόστος 

άντλησης κεφαλαίων για χρηματοδότη‐
ση.
Με βάση τις κινήσεις αυτές και τη συμ‐
φωνία που υπογράφηκε, το τελικό 
κόστος δανεισμού των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων μειώνεται σημαντικά.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τρά‐
πεζας Επενδύσεων, υπεύθυνος της 
λειτουργίας της Τράπεζας στην Ελλά‐
δα, Τζόναθαν Τέιλορ, τόνισε, κατά την 
υπογραφή της συμφωνίας, το ζωηρό 
ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων για
τις Μεσαίες Επιχειρήσεις, που, όπως 
είπε, αποτελούν τον κορμό της ελλη‐

νικής οικονομίας και τον πυρήνα των 
προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Τράπε‐
ζας Επενδύσεων στην Ελλάδα.
Η συναλλαγή, είπε, αποτελεί το πρώ‐
το βήμα βοηθείας προς μια μεγάλη 
τράπεζα για την επιστροφή της στις 
αγορές. Όπως ανέφερε ο διευθύνων 
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λε‐
ωνίδας Φραγκιαδάκης, στην κρίσιμη 
αυτή στιγμή για την οικονομία μας, 
στο μεταίχμιο μεταξύ ύφεσης και ανά‐
καμψης, είναι καθήκον όλων μας να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να φύ‐
γουμε από το μεταίχμιο αυτό προς την 
μεριά της ανάπτυξης.

300 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων
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Στα 89.842.762.182 ευρώ 
ανέρχεται το σύνολο των 
οφειλόμενων προς το δη‐

μόσιο (εκτός φορέων της γε‐
νικής κυβέρνησης) σύμφωνα 
με έγγραφο που διαβιβάστηκε 
στη Βουλή στις 28 Νοεμβρίου, 
από την υφυπουργό Οικονομι‐
κών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Το ποσό αυτό περιλαμβά‐
νει οφειλές ληξιπρόθεσμές 
και μη, χωρίς τα συνεισπρατ‐
τόμενά τους. Σύμφωνα με το 
ίδιο έγγραφο, το σύνολο των 
φόρων που βρίσκονται σε εκ‐
κρεμότητα επιστροφής ή συμ‐
ψηφισμού (εκτός φορέων της 
γενικής κυβέρνησης) ανέρχε‐
ται σε 3.584.023.089 ευρώ.
Το σύνολο των 
89.842.762.182 οφειλόμενων 
προς το δημόσιο αναλύεται 
ως εξής:

‐Άμεσοι φό-
ροι: 249.480.010,63
‐Εισόδημα: 19.459.178.758,16
‐Ειδικές κατηγορίες εισοδήμα‐
τος: 59.338.549,44

‐Φόροι στην περιου-
σία: 4.170.090.658,34

‐Πρόστιμα 'Αμεσοι: 
111.865.152,59

‐Έκτακτοι 'Αμε-
σοι: 325.723.500,30

‐Λοιποί 'Αμεσοι Φόροι: 
48.059.246,47

‐Έμμεσοι Φόροι: 
45.473.439,79

‐ΦΠΑ: 20.057.930.354,77
‐Μεταβ. κ΄Συγκ. Κεφαλαίου: 
102.299.116,51

‐Τέλη και Χαρτόσημα: 
244.331.047,78

‐Φόροι Κατανάλωσης: 
218.555.497,00

‐Λοιπές Εισφορές: 
81.964.475,14

‐Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης: 
2.547.581,09

90 δισ. ευρώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο

‐Έμμεσοι υπέρ τρί-
των: 287.355.692,26

‐Τέλη Κυκλοφορίας: 
324.941.962,22

‐Πρόστιμα Έμμεσων Φό-
ρων: 3.898.743.120,28

‐Λοιποί Έμμεσοι Φόροι: 
38.852.624,36

‐Μη φορολογικά έσοδα: 
361.758,67
‐Μισθώματα: 157.106.927,95
‐Υπηρεσίες: 125.210.841,24
‐Δικαστικά έξοδα: 
1.438.074.918,53

‐Αχρεωστήτως Καταβληθέντα: 
883.593.880,32

‐Πρόστιμα ΚΒΣ: 
31.459.155.584,43

‐Δάνεια: 1.829.097.402,86

‐Υπέρ Διαφόρων Τρίτων: 
233.947.383,72

‐Λοιπά Πρόστιμα‐Μη Φορολο‐
γικά: 1.161.772.009,60

‐Παράβολα: 323.374,05

‐Καταλογισμοί: 
1.573.677.650,22
‐ Δασμοί: 2.223.342,96
‐Τέλη και Πρόστιμα Τελ.: 
458.984.620,76 

‐Ακάλυπτες επιταγές: 

4.542.468,76

‐Λοιπά μη φορολογικά: 
779.992.111,72

‐Διάφορα μη φορολογικά: 
7.966.789,57

Η υφυπουργός Οικονομικών 
διαβιβάζει στη Βουλή και 
στοιχεία για την εξέλιξη των 
ρυθμίσεων που αντλήθηκαν 
στις 14.10.2016. Προκύπτει 
ειδικότερα ότι:
‐Οι οφειλές που εντάχθηκαν 
αρχικά στις ρυθμίσεις του ν. 
4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 
4152/2013 τελευταίας ευκαι‐
ρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται
σε 11.649.719.903,95 ευρώ.

‐Ενεργές ρυθμίσεις του ν. 
4321/2015, ν. 4305/2014, ν. 
4152/2013 τελευταίας ευκαι‐
ρίας, π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 
σε 6.625.981.494,08 ευρώ.

‐Ρυθμίσεις που έχουν εξο‐
φληθεί του ν. 4321/2015, 
ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 
τελευταίας ευκαιρίας, 
π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 
2.034.193.859,43

‐Ρυθμίσεις που έχουν απο‐
λεσθεί του ν. 4321/2015, ν. 
4305/2014, ν. 4152/2013 
τελευταίας ευκαιρίας, 
π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται 

2.451.481.885,52

‐Συνολική Είσπραξη των ρυθ‐
μίσεων του ν. 4321/2015, 
ν. 4305/2014, ν. 4152/2013 
τελευταίας ευκαιρίας, 
π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 
5.089.615.735,53 ευρώ

‐Συνολική αναμενόμενη εί‐
σπραξη έως το τέλος του 
2017 του ν. 4321/2015, ν. 
4305/2014, ν. 4152/2013 
τελευταίας ευκαιρίας, 
π. 4152/2013 πάγια, ν. 
4174/2013 ΚΦΔ ανέρχονται σε 
2.921.007.986, 72 ευρώ.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν 
στη Βουλή μετά από ερώτηση 
που είχε καταθέσει στη Βουλή 
ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγε‐
λος Μπασιάκος, με την οποία 
ζητούσε, μεταξύ άλλων, να 
ενημερωθεί με ποια κριτήρια 
γίνεται η ιεράρχηση των προ‐
τεραιοτήτων που οδηγεί σε 
εξειδικευμένες αναφορές για 
επιστροφές ή συμψηφισμούς 
φόρων και για ποιο λόγο δεν 
ισχύει το ίδιο για το σύνολο 
των προς συμψηφισμό ή επι‐
στροφή φόρων. 

Ο κ. Μπασιάκος ζητούσε επί‐
σης ποιο είναι το σύνολο των 
φόρων που βρίσκεται σε εκ‐
κρεμότητα επιστροφής ή συμ‐
ψηφισμού, ποιο το ύψος των 
οφειλομένων προς το δημόσιο 
φόρων ανά κατηγορία και στο 
σύνολο.



7

316.855 οι οφειλέτες ασφαλιστικών 
εισφορών με χρέη υψηλότερα 

των 5.000 ευρώ
Στα 16,923 δισ. ευρώ ανέρχονται στο τέλος Σεπτεμβρίου οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τα ταμεία που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αυξημένα κατά περίπου 300 εκατ. ευρώ 
σε σχέση
με τρεις μήνες πριν.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το διάστημα Ιουλίου 
- Σεπτεμβρίου 2016, οι οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από την κρίση 
και έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο ανέρχονται σε 13,52 δισ. ευρώ έναντι 
13,29 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ οι οφειλές που δημιουργήθηκαν 
από το 2010 και μετά, εντός της κρίσης, ανέρχονται σε 3,39 δισ. ευρώ ένα-
ντι 3,32 δισ. ευρώ που ήταν στο
τέλος Ιουνίου 2016.

Το Επιμελητήριο Δράμας 
συμμετείχε στην 24η 
Πανελλήνια Εμπορική 

Έκθεση Ανατολικής Μακεδο‐
νίας‐Θράκης στην Κομοτηνή 
με χώρο, όπου φιλοξένησε και 
προέβαλε τοπικά παραγόμε‐

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε στην 24η Πανελλήνια 
Εμπορική Έκθεση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

να προϊόντα από επιχειρήσεις 
μέλη του.
Την ημέρα των εγκαινίων πλη‐
θώρα κόσμου επισκέφθηκαν 
το περίπτερο του Επιμελητη‐
ρίου & μεταξύ αυτών,  ο νέος 
Περιφερειάρχης ΑΜ‐Θ κ. Χρή‐

στος Μέτιος, οι Δήμαρχοι Δο‐
ξάτου κ. Δημ. Δαλακάκης  & 
Κ. Νευροκοπίου κ. Βασ. Γιαν‐
νόπουλος,  ο Αντιπεριφερει‐
άρχης Ροδόπης κ. Νίκος Τσα‐
λικίδης, η Περιφερειακή Σύμ‐
βουλος κ. Γεωργία Χειράκη, ο 
Πρόεδρος της ΔΕΘ Helexpo  κ. 

Τάσος Τζήκας, ο Πρύτανης του 
ΔΠΘ κ. Αθ. Καραμπίνης. Επί‐
σης ο Πρόξενος της Τουρκίας 
στην Κομοτηνή κ. Ριζά Ακιντσί 
και ο Εμπορικός Ακόλουθος 
της Τουρκίας στην Θεσσαλονί‐
κη κ. Σερκάν Μπουραλί. 
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

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

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

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

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

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

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

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

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

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

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

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

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

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

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

 

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

 

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

 

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

Πληροφορίες 

   

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

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑ ΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  Α Π ΛΑ  

  Π αν ε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

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

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

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 


