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Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 13 Οκτωβρί-
ου 2016 στις Βρυ-

ξέλλες η σύνοδος του 4ου 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
των Επιχειρήσεων των 
Επιμελητηρίων το οποίο 
διοργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια από τα Ευρωεπιμε-
λητήρια(σ.σ. Σύνδεσμος 
Εμπορικών και Βιομηχανι-
κών Επιμελητηρίων της Ευ-
ρώπης) και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Εφέτος,  η 
σύνοδος  τέθηκε υπό την 
αιγίδα της Σλοβακίας ως 
προεδρεύουσας χώρας του 
συμβουλίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
 Στην ελληνική αποστολή 
στις Βρυξέλλες,  η οποία  πραγματοποιήθηκε μερίμνει της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, συμμετείχε εκ-
προσωπώντας το Επιμελητήριο Δράμας το μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Ρεπάκης.
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Τo Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε για 2η φορά στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου 

 Επιχειρηματιών με δικαίωμα ψήφου στις 21 επιμέρους ψηφοφορίες της φετινής  συνόδου

Σελίδες 3,4,5,6

296.000 ασφαλισμένοι   
του ΟΑΕΕ δεν πληρώνουν  

εισφορές  
Η κυβέρνηση μελετά καταβολή εισφο-
ρών ανάλογα με την οικονομική δυνα-
τότητα των ελεύθερων επαγγελματιών 

και «πάγωμα» των παλαιών χρεών
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Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ
θα ξεκινήσουν το 2017
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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

      Με επιστολή του προς τον υπουργό 
Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο καθώς και 
στον Υφυπουργό Αναστάσιο Πετρόπουλο 
η οποία κοινοποιείται την ίδια στιγμή στον 
διοικητή του ΟΑΕΕ στους βουλευτές της 
Δράμας, στην Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Φωτοβολταϊκά ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Στέφανος Γεωργιάδης ζητά 
να καταργηθεί η πράγματι άστοχη διάτα-
ξη εγκυκλίου του ΟΑΕΕ που αφορά στην 
ασφάλιση των εταίρων των ιδιωτικών κε-
φαλαιουχικών εταιρειών και υποχρεώνει 
όλους τους εταίρους σε ασφάλιση στον 
ΟΑΕΕ ενώ σε αυτήν υπάγονται μόνον οι δι-
αχειριστές αυτής.
    Συγκεκριμένα στην επιστολή ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας αναφέρει τα εξής: 

     Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τον ν. 4072/2012 
θεσπίσθηκε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εται-
ρεία (IKE) σύμφωνα με τους κανόνες της EE 
και την υποχρέωση της χώρας μας τήρησης 
αυτών.
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «στην 
υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται 
μόνο οι διαχειριστές της IKE και ο μοναδικός 
εταίρος στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ». Οι λοιποί 
εταίροι υπάγονται προαιρετικά στην ασφά-
λιση του
ΟΑΕΕ.
     Ο ΟΑΕΕ με την εσωτερική εγκύκλιο του 
υπ' αριθμό 40 και έγγραφο της 21/10/2013, 
με ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση - αποσαφήνιση 

Εσωτερική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ παραβιάζει
 τη νομοθεσία για τη λειτουργία της ιδιωτικής 

και κεφαλαιουχικής εταιρείας
και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν 
στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν 
φωτοβολταϊκά συστήματα», αναφέρει στην 
παράγραφο 1.1 τα κάτωθι:
1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε 
όλη την Επικράτεια υπάγονται:
1.1. Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εται-
ριών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα 
μέλη του ΔΣ της ανώνυμης εταιρίας με ποσο-
στό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτο-
βολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω 
από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που 
χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχεί-
ρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.
    Με την αναφορά «Τα μέλη των εταιρειών 
οποιασδήποτε μορφής» παραβιάζονται οι δι-
ατάξεις του νόμου 4072/2012 για την ίδρυση 
& λειτουργία της IKE, με αποτέλεσμα πολλοί 
άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτή την μορ-
φή εταιρείας ως μεριδιούχοι (οι διαχειριστές 
ούτως ή άλλως υποχρεούνται) έχουν βρεθεί 
υποχρεούμενοι να καταβάλλουν εισφορές 
στον ΟΑΕΕ, ενώ έχουν το δικαίωμα της προαι-
ρετικής επιλογής. Πολλοί δε από αυτούς σή-
μερα πιθανόν να είναι και οφειλέτες στα ΚΕΑΟ 
πράγμα εντελώς παράνομο και παράλογο.
     κύριε Υπουργέ,
οι εσωτερικοί εγκύκλιοι του ΟΑΕΕ ειδικότε-
ρα της συγκεκριμένης περιόδου, όπως η εν 
λόγω, είναι ένα ζήτημα που μας έχει απασχο-
λήσει αρκετές φορές για τον τρόπο και τον 
σκοπό έκδοσης τους. (Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες μελών του ΔΣ οι εγκύκλιοι δεν ήταν θέμα 
συζήτησης στα διοικητικά συμβούλια). Ειδικό-
τερα στην συγκεκριμένη εγκύκλιο, εντέχνως 
στην διάταξη 1.1 παραβιάζεται η εθνική και 

ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Ιδιωτικές Κεφα-
λαιουχικές Εταιρείες, χωρίς να γίνεται άμεση 
αναφορά σε αυτές.
    κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε
1. Να παρέμβετε ώστε να καταργηθεί η 
άστοχη διάταξη της εν λόγω εγκυκλίου ή να 
αντικατασταθεί με σαφή αναφορά στις μορ-
φές εταιρειών που εμπίπτουν στην υποχρεω-
τική ασφάλιση των εταίρων τους.
2. Να υπάρξει αναδρομική φυσικά εφαρ-
μογή της κατάργησης της διάταξης ώστε οφει-
λέτες ή υπόχρεοι άμεσα να αποκατασταθούν.
3. Να εξετάσετε πως εκδιδόταν αυτές οι 
εγκύκλιοι και ποιοι είχαν την ευθύνη εκτός 
του τελικού υπογράφοντος.
4. Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο όλες 
οι προγενέστερες εσωτερικές εγκύκλιοι του 
ΟΑΕΕ, εφόσον θα εξακολουθήσουν να ισχύουν 
κάποιες από αυτές, θα πρέπει να επανεξετα-
στούν συνολικά για την νομιμότητα τους.
Σε κάθε περίπτωση πιστεύουμε ότι θα επι-
λυθεί το πρόβλημα και ευελπιστούμε να μην 
χρειασθεί τα θιγόμενα μέλη μας να προσφύ-
γουν κατά του ΟΑΕΕ και της συγκεκριμένης 
εγκυκλίου.

Ευχαριστώ
Με εκτίμηση

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας 
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Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 στις Βρυ-
ξέλλες η σύνοδος του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Επι-
χειρήσεων των Επιμελητηρίων το οποίο διοργανώνεται κάθε 
δύο χρόνια από τα Ευρωεπιμελητήρια(σ.σ. Σύνδεσμος Εμπο-
ρικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης) και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εφέτος,  η σύνοδος  τέθηκε υπό την 
αιγίδα της Σλοβακίας ως προεδρεύουσας χώρας του συμβουλί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Στην ελληνική αποστολή στις Βρυξέλλες,  η οποία  πραγματο-
ποιήθηκε μερίμνει της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δος, συμμετείχε εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Δράμας το 
μέλος του Δ.Σ. κ. Αθανάσιος Ρεπάκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αντιπρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κύριος Antonio Tajani, ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεύθυνος για την 
απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνι-
στικότητα κύριος Jyrki Katainen και ο πρόεδρος των Ευρωεπι-
μελητηρίων κ. Richard Weber.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου τόνισε ότι στο ημικύκλιο (Αίθουσα Ολομέλει-
ας Συνεδριάσεων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) το μόνο ευθέως 
σώμα εκλεγμένων επιχειρηματιών είναι οι εκπρόσωποι των 
Επιμελητηρίων, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το σχέδιο Γι-
ούνκερ δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη των επι-
χειρηματιών των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρήσεων συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στις 14 Οκτωβρίου 2008 όταν εορτάστηκε η 
50η επέτειος των Ευρωεπιμελητηρίων. 
Η ιδέα για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των 
Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.) γεννήθηκε από τη συνειδητοποίηση της 
ύπαρξης κενού δημοκρατίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών 

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες 
H σύνοδος του 4ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

Επιχειρηματιών των Ευρωεπιμελητηρίων
Τo Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε για 2η φορά στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου 

 Επιχειρηματιών με δικαίωμα ψήφου στις 21 επιμέρους ψηφοφορίες της φετινής  συνόδου

και των πρωταγωνιστών της οικονομικής ανάπτυξης που είναι 
οι επιχειρηματίες.  
Η σύνθεση του  Ε.Κ.Ε. αποτελείται από αριθμό επιχειρηματιών 
που ακολουθεί το σύνολο των μελών – ευρωβουλευτών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήτοι 751 εκπρόσωποι της επιχειρη-
ματικότητας από όλες της χώρες της Ε.Ε. συμμετείχαν στη 
φετινή συνεδρίαση  η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της  ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Hemicycle), λειτουργώντας ως ευρωβουλευτές για μία μέρα.
Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων 
πραγματοποιείται ανά δύο χρόνια με σκοπό να διεξαχθούν κρί-
σιμες συζητήσεις και ψηφοφορίες επί ζητημάτων οικονομικού, 
επιχειρηματικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.
Η φετινή συνεδρίαση ήταν εστιασμένη στην επιχειρηματική 
ανάπτυξη ενώ στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα 
να διατυπώσουν διά της ψήφου τους στους δημιουργούς των 
στρατηγικών πολιτικής, τις προσδοκίες τους από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, αναφορικά με το εμπόριο, την ενιαία αγορά, τη βι-
ωσιμότητα και τις δεξιότητες εκφράζοντας τις θέσεις τους όσον 
αφορά στην χάραξη πολιτικών από πλευράς της Ε.Ε. προκειμέ-
νου να καταστεί η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα ανταγωνιστι-
κή σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον των 
2/3 των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων/επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στη συνεδρίαση επεσήμαναν ότι το Brexit θα είναι 
επηρεάσει αρνητικά τις επιχειρήσεις τους.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 13ης 
Οκτωβρίου 2016 συζητήθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 21 
επιμέρους ψηφοφορίες στις παρακάτω θεματικές ενότητες, τα 
αποτελέσματα των οποίων έχουν ως εξής:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ
Στην ενότητα αυτή συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κυρία 
Μaria Asenius, επικεφαλής του γραφείου του Ευρωπαίου επι-
τρόπου για το εμπόριο, όπου συζητήθηκαν εκτενώς θέματα 
εμπορικών σχέσεων και συμφωνιών ς Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τρίτες χώρες όπως για παράδειγμα η συμφωνία CETA (Καναδά) 
και η συμφωνία TTIP (Η.Π.Α.). Αυτό που επισημάνθηκε είναι 
ότι 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμέ-
νες με τις εξαγωγές της Ευρωπαϊκές Ένωσης σε τρίτες χώρες 
καταδεικνύοντας έτσι την ανάγκη μιας συντονισμένης στρατη-
γικής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής, οικονομικής διπλωμα-
τίας. 
Μετά το πέρας της συζήτησης οι εκπρόσωποι των επιχειρηματι-
ών ψήφισαν για 5 επιμέρους ερωτήματα  και τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας είχαν ως εξής: 
Ερώτημα 1ο:  Γνωρίζουν επαρκώς οι επιχειρηματίες τις εμπο-
ρικές επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης με (Η.Π.Α., Καναδά, κ. ά.);
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Το 92% ψήφισε ΟΧΙ
Μια συντριπτική πλειοψηφία επιχειρηματιών σήμερα δήλωσε 
ότι είναι ανεπαρκώς ενήμερη σχετικά με τις εμπορικές συνέ-
πειες των συμφωνιών εμπορίου της Ε.Ε. Οι αρμόδιοι φορείς 
για τη χάραξη πολιτικής οφείλουν να το εκλάβουν ως προειδο-
ποίηση, ώστε να κάνουν περισσότερα σε πρακτικό επίπεδο για 
την εφαρμογή των εμπορικών αυτών συμφωνιών από κοινού 
με την επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου τα οφέλη να μην 
παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να μετατραπούν σε 
πραγματικές θέσεις εργασίας και πραγματική οικονομική ανά-
πτυξη.

Ερώτημα 2ο: Χρειάζεται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
έχουν ισχυρότερο λόγο στη διαμόρφωση της εμπορικής πο-
λιτικής της Ε.Ε.;
Το 95% ψήφισε ΝΑΙ
Η έκκληση δεν θα μπορούσε να είναι πιο δυνατή, καθώς σήμε-
ρα μια μεγάλη πλειοψηφία επιχειρηματιών τόνισε ότι οι ΜΜΕ 
χρειάζεται να έχουν πιο δυναμικό λόγο στην εμπορική πολιτική 
της Ε.Ε. Οι εμπορικοί διαπραγματευτές οφείλουν να δίνουν ιδι-
αίτερη προσοχή στις μικρές επιχειρήσεις και να εξασφαλίζουν 
την επαρκή εκπροσώπησή τους. Μια αυστηρή εφαρμογή της 
αρχής “σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα” σε όλες τις εμπορι-
κές συμφωνίες είναι το σημείο έναρξης.
Ερώτημα 3ο: Στο ερώτημα, εάν η αναβάθμιση του οικονο-
μικού ρόλου της Κίνας επηρεάζει αρνητικά τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις 
Το 80% ψήφισε ΝΑΙ
Οι επιχειρηματίες ανησυχούν για τις αρνητικές επιπτώσεις, που 
ενδεχομένως οι επιχειρήσεις της Ε.Ε. να βιώσουν ως αποτέλε-
σμα της παραχώρησης καθεστώτος οικονομίας στην Κίνα. Είναι 
επιτακτική ανάγκη για τη χάραξη πολιτικής από τους αρμόδιους 
φορείς να διατηρήσουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 
τους, ώστε να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις που έχουν επη-
ρεαστεί από το επιζήμιο ντάμπινγκ ή τις επιχορηγήσεις.
Ερώτημα 4ο: Στο ερώτημα, εάν οι κανονισμοί προέλευσης 
χρειάζονται απλοποίηση προκειμένου να επωφεληθούνε 
οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από τις συμφωνίες ελεύθερου 
εμπορίου 
Το 86% ψήφισε ΝΑΙ
Οι επιχειρηματίες σήμερα έβγαλαν μια ξεκάθαρη ετυμηγορία 
ότι το  τρέχον σύστημα κανόνων προέλευσης στις εμπορικές 
συμφωνίες της Ε.Ε. πρέπει να απλοποιηθεί. Εάν αυτό δεν επι-
τευχθεί, αρκετές επιχειρήσεις, ειδικότερα οι μικρές, δεν θα 
ωφεληθούν από την δασμολογική απελευθέρωση.
Ερώτημα 5ο:  Στο ερώτημα, εάν οι εμπορικές συμφωνίες με-
ταξύ Ε.Ε. – Η.Π.Α. και Ε.Ε. – Καναδά αποτελούν αποτελεσμα-
τικό εργαλείο εμπορικής πολιτικής που αυξάνει την ανταγω-
νιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
Το 94% ψήφισαν ΝΑΙ
Προφανώς το εμπόριο έχει σημασία για τις απλές  επιχειρήσεις! 
Η σημασία των υπό διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών 
της Ε.Ε. σε συλλογικό επίπεδο εκ μέρους όλων των Κρατών 
Μελών της Ε.Ε. αναγνωρίζεται από όλη την επιχειρηματική κοι-
νότητα.
2η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
Συντονιστής της 2ης ενότητας ήταν ο κύριος Malcom Harbour, 

ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής για 
την Ενιαία Αγορά. Η  Κοινή Ευρωπαϊκή Αγορά  αποτελεί ένα 
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν 
και είναι παραδεκτό ότι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει 
στην καθημερινή ζωή των πολιτών στην Ε.Ε. συχνά παραγνω-
ρίζονται.  Ο συντονιστής της συζήτησης έθεσε προς προβλη-
ματισμό το ερώτημα για τις ενέργειες που πιθανόν χρειάζονται 
προκειμένου να μετατραπούν οι κανόνες και οι πολιτικές συμ-
φωνίες της ελεύθερης διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώ-
πων και κεφαλαίων σε απτές βελτιώσεις στο χώρο της αγοράς, 
ενώ ακολούθησε διεξαγωγή ψηφοφορίας επί των κάτωθι ερω-
τημάτων: 
Ερώτημα 1ο:  Οι εθνικές κυβερνήσεις κάνουν αρκετές προ-
σπάθειες για να αμβλυνθεί το πρόβλημα της καθυστέρησης 
αποπληρωμής οφειλών του δημοσίου τομέα προς τις επιχει-
ρήσεις;  
Ψήφισαν ΟΧΙ το 83% των παρισταμένων 
(Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι εκπρόσωποι των Ελληνικών 
Επιμελητηρίων με βάση τα όσα βιώνουμε στη χώρα μας ψήφι-
σαν σε ποσοστό 100% ΟΧΙ).
Ένα μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων επιχειρηματιών υποστηρίζει 
ότι οι κανονισμοί σχετικά με τις εκπρόθεσμες πληρωμές δεν 
έχουν επαρκές αντίκτυπο.  Συνεπάγεται ότι αντί για τους κανο-
νισμούς, η επιχειρηματική κουλτούρα, οι οικονομικές συνθήκες 
και η ανισότητα δυνάμεων στην αγορά είναι οι κινητήριοι παρά-
γοντες της τακτικής πληρωμών και πρέπει να ληφθούν περισ-
σότερα μέτρα για να αντιμετωπιστούν.
Ερώτημα 2ο:  Είναι η ενιαία αγορά επαρκώς ολοκληρωμένη 
ώστε να επιτρέπει στην επιχείρησή σας να λειτουργεί και να 
ανταγωνίζεται ελεύθερα;
Ψήφισαν 87% ΟΧΙ των παρισταμένων
Η άποψη των εταιρειών για την Ενιαία Αγορά έχει χειροτερέψει 
από τότε που η ίδια ερώτηση τέθηκε το 2014. Η αργή και ορι-
σμένες φορές, ατελής εφαρμογή των οδηγιών, η  ανεπάρκεια 
ορισμένων οργάνων, η επιμονή ορισμένων φραγμών  στο δια-
συνοριακό εμπόριο και επενδύσεις, συντελούν στην δημιουργία 
εμποδίων που αποτρέπουν τους επιχειρηματίες να ωφεληθούν 
από το σύνολο των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς. Ένα 
εγερτήριο σάλπισμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
- μέλη.
Ερώτημα 3ο:  Οι οικονομικές, θεσμικές ή νομοθετικές εξαιρέ-
σεις αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από την επέκταση των 
δραστηριοτήτων τους;
Ψήφισαν 82% ΝΑΙ των παρισταμένων
Οι ΜΜΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ο κανόνας, όχι ως η 
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εξαίρεση στην χάραξη πολιτικής στην Ε.Ε. και σε εθνικό επί-
πεδο.  Με το 99% των επιχειρήσεων να ανήκει στην κατηγορία 
των  ΜΜΕ, είναι απαραίτητο η νομοθεσία να απορρέει από την 
δική τους οπτική, σύμφωνα με την αρχή “σκέψου πρώτα σε 
μικρή κλίμακα”. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν τα 
αντικίνητρα στην επέκταση των εταιρειών, που προκαλούν οι 
απαλλαγές ακούσια.
Ερώτημα 4ο:  Η απουσία πληροφόρησης σε ότι αφορά κα-
νονισμούς και νομικές απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό 
εμπόδιο στις εμπορικές συναλλαγές με άλλα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε.;
Ψήφισαν 88% ΝΑΙ των παρισταμένων
Αυτό αποδεικνύει ότι έχουμε να διανύσουμε μακρύ δρόμο 
αναφορικά με την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις που σχε-
διάζουν να επεκταθούν στην Ε.Ε.. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν 
έχουν τους πόρους ώστε να αντιμετωπίσουν το τρέχον συνον-
θύλευμα κανόνων. Ελλείψει μιας πλήρως ανεπτυγμένης ενιαίας 
αγοράς, οι εταιρείες θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν πρόσβα-
ση σε ακριβή και περιεκτική πληροφόρηση σχετικά με τους 
τοπικούς κανόνες.

Ερώτημα 5ο:  Αναζητείτε χρηματοδότηση σε άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός από τη δική σας;
Ψήφισαν 51%  ΟΧΙ των παρισταμένων
Αυτό το μοιρασμένο αποτέλεσμα υποδηλώνει ένα ποικιλόμορφο 
χρηματοπιστωτικό τοπίο στην Ευρώπη. Οι μισοί από τους επι-
χειρηματίες στρέφονται μόνο στην εθνική χρηματοδότηση, είτε 
από επιλογή ή από ανάγκη, ενώ οι άλλοι μισοί στρέφονται πέρα 
από τα σύνορα της χώρας τους. Πολλά πρέπει να γίνουν ώστε 
να δημιουργηθεί μια αυθεντική  “ένωση κεφαλαιαγορών”.
Ερώτημα 6ο:  Συμφωνείτε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν νομι-
κοί περιορισμοί για το διαδικτυακό εμπόριο εντός της Ε.Ε.;
Ψήφισαν 59% ΟΧΙ  των παρισταμένων
Με μια μικτή ψήφο, οι επιχειρήσεις  επισημάνουν ότι επιθυμούν 
όσα έχει να προσφέρει η ενιαία αγορά και ότι θέλουν να συ-
ναλλάσσονται πέρα από τα όρια της εγχώριας αγοράς. Ακόμα 
και εάν στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να παρέχει 
καλύτερη πρόσβαση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις ανά την 
Ευρώπη σε διαδικτυακά αγαθά, είναι αμφίβολο εάν η επιβολή  
υποχρέωσης πώλησης είναι η σωστή προσέγγιση, δεδομένου 
ότι  δεν αντιμετωπίζει τα   εμπόδια, που ελλοχεύουν στο διασυ-
νοριακό εμπόριο.

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συντονιστής αυτής της θεματικής ενότητας ήταν ο κύριος Fran-
coise Bonnet, γενικός γραμματέας του συνδέσμου πόλεων 
και περιοχών για την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Ο συντονιστής της συζήτησης μοιράστηκε με το 
ακροατήριο την πρόσφατη πρόταση της Ε.Ε. για τη λεγόμενη 
κυκλική οικονομία η οποία έχει στόχο να αντλήσει τη μέγιστη 
αξία από τις πρώτες ύλες και τα απορρίμματα επ’ ωφελεία του 
περιβάλλοντος και της οικονομίας. Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες 
στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
καθώς η πρόκληση της βιωσιμότητας είναι παγκόσμια με την 
Ευρωπαϊκή Ένωσης να παίζει καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις  όπως έπραξε στην περσινή σύνοδο του Πα-
ρισιού για την κλιματική αλλαγή. 
Μετά την ολοκλήρωση της ανοικτής συζήτησης τέθηκαν προς 
ψήφιση τα εξής ερωτήματα: 
Ερώτημα 1ο: Αποτελούν οι εθνικές νομοθεσίες κατάλληλο 
εργαλείο για την υποστήριξη των Α.Π.Ε.;
Το 59% ψήφισε ΟΧΙ
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας φανέρωσε διαφορετικές από-
ψεις μεταξύ των επιχειρηματιών, που οφείλονται κυρίως στις 
διαφορετικές  εθνικές καταστάσεις. Ενώ ορισμένοι ψηφοφόροι 
αναμένουν σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας , εναρμονίζοντας  
προγράμματα στήριξης ανανεώσιμων πηγών, άλλοι φοβούνται 
ότι μια Ευρωπαϊκή προσέγγιση θα μπορούσε να αυξήσει τις 
σχετικά χαμηλές τιμές ενέργειας στις χώρες τους.
Ερώτημα 2ο: Θα πρέπει οι σχετικοί έλεγχοι να γίνουν υπο-
χρεωτικοί για τις ΜΜΕ;
Το 74% ψήφισε ΟΧΙ
Οι επιχειρηματίες σαφέστατα αντιτάσσονται σε υποχρεωτικούς 
ενεργειακούς ελέγχους για τις ΜΜΕ. Αν και οι μικρές επιχειρή-
σεις θεωρούν χρήσιμη την παροχή προτύπων και εργαλείων 
διαχείρισης, θα πρέπει να εναπόκειται στον επιχειρηματία ποιο 
μέσο (εργαλείο) να χρησιμοποιήσει.
Ερώτημα 3ο: Πιστεύετε ότι η οικονομία της Ε.Ε. θα επωφε-
ληθεί από τα μέτρα που προτείνονται στο Πακέτο της Κυκλι-
κής Οικονομίας;
Το 85% ψήφισαν ΝΑΙ
Οι επιχειρηματίες έχουν δεσμευθεί πλήρως ώστε να κλείσει το 
ζήτημα. Τα περισσότερα στοιχεία του πακέτου θεωρούνται ζω-
τικά για την επίσπευση της κυκλικής οικονομίας. Εναπόκειται 
τώρα στα Ευρωπαϊκά όργανα να μετατρέψουν την στρατηγική 
σε νομοθεσία που τελικά θα ωφελήσει το περιβάλλον ενώ πα-
ράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και  ανάπτυξη στην 
Ευρώπη.
Ερώτημα 4ο: Πιστεύετε ότι ο σχεδιασμός πιο σύνθετων πε-
ριβαλλοντικών προτύπων είναι πιθανόν να υπονομεύσει την 
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων;
 Το 82% ψήφισαν ΝΑΙ
Οι επιχειρηματίες φοβούνται ότι τα πολύπλοκα πρότυπα σχε-
διασμού θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα καινο-
τομίας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να βρεθούν πίσω 
στο διεθνή ανταγωνισμό. Είναι λοιπόν σημαντική η εξεύρεση 
μιας ισορροπίας μεταξύ των προτύπων και της επιχειρηματικής 
ελευθερίας, που επιτρέπει την καινοτομία, τον μοναδικό σχεδι-
ασμό προϊόντος και υψηλή ποιότητα.
Ερώτημα 5ο: Πιστεύετε ότι υπάρχει σημαντική ζήτηση για 
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περισσότερα «πράσινα προϊόντα»;
Το 86% ψήφισαν ΝΑΙ
H θετική ψήφος επιβεβαιώνει ότι οι αγορές για αγαθά φιλικά 
προς το περιβάλλον αυξάνονται και υποδηλώνει ότι οι κατανα-
λωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στα πράσινα προϊόντα. 
Καθώς η υψηλή ζήτηση είναι η πιο αποτελεσματική κινητήριος 
δύναμη για οικολογικές (πράσινες) επενδύσεις, η Ε.Ε. και οι 
εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειες 
τους ώστε να προωθηθούν βιώσιμοι τρόποι ζωής.
Ερώτημα 6ο: Θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά τα περιβαλ-
λοντικά κριτήρια στις δημόσιες συμβάσεις;
Το 71% ψήφισαν ΝΑΙ
Οι επιχειρηματίες θέλουν τα περιβαντολλογικά κριτήρια  να 
συνυπολογίζονται στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων. Αυτό 
επιβεβαιώνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ε.Ε. είναι 
πρόθυμες να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την υψηλών 
προδιαγραφών βιωσιμότητας των προϊόντων και των διαδικα-
σιών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, το να ληφθούν υπόψη τα 
“πράσινα κριτήρια” παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
έναντι των παραγωγών από τρίτες χώρες.

4η ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ αυτής της θεματικής ενότητας ήταν ο κύριος 
Alan Pall, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού φόρουμ Νεο-
λαίας, ο οποίος ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας ότι εί-
ναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί 
τις αναπτυσσόμενες οικονομίες σε όρους κόστους και ότι τα 
πλεονεκτήματά της είναι αυτά της ποιότητας και της καινοτο-
μίας. Για το λόγο αυτό η πρόσβαση σε ένα υψηλού επιπέδου 
εργατικό δυναμικό είναι σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού 
επιχειρηματικού μοντέλου, σημειώνοντας ότι η προσφυγική 
κρίση και το μεταναστευτικό περιπλέκουν ακόμη περισσότερο 
τα πράγματα. Μετά την τοποθέτηση του κυρίου γενικού γραμ-
ματέα ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διεξαγωγή ψηφο-
φορίας με τα παρακάτω ερωτήματα:
Ερώτημα 1ο:  Η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση είναι ζωτικής 
σημασίας ως συνέχεια των προγραμμάτων επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης;
Το 98% ψήφισαν ΝΑΙ
Αυτή η ψήφος επιβεβαιώνει την σημασία, που η επιχειρηματική 
κοινότητα αποδίδει στον συνδυασμό πρακτικής εμπειρίας και 
θεωρίας.  Λίγοι μαθητές, ακόμα και  στην επαγγελματική κα-
τάρτιση , επί του παρόντος έχουν την ευκαιρία να βρεθούν σε 
μια εταιρεία. Χρειάζεται να ληφθούν παράλληλα μέτρα για την 
αύξηση της ελκυστικότητας και της προβολής της μάθησης με 
βάση την εργασία.
Ερώτημα 2ο:  Θα ήσασταν πρόθυμος να φιλοξενήσετε στην 
επιχείρησή σας πρόσφυγα ως εκπαιδευόμενο ή ασκούμενο;
Το 90% ψήφισαν ΝΑΙ
H συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι έτοιμη να 
φιλοξενήσει ένα πρόσφυγα στην επιχείρησή της. Ορισμένοι το 
έχουν κάνει ήδη. Πέρα από τα ανθρωπιστικά οφέλη, οι επιχει-
ρηματίες στην Ε.Ε., αναγνωρίζουν ότι η υποδοχή των προσφύ-
γων είναι ενδεχομένως ωφέλιμη για τις επιχειρήσεις τους καθώς 
επιδιώκουν να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και να ανταπο-
κριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες δεξιοτήτων, σημαντικές αλ-

λαγές λόγω δημογραφικών αλλαγών σε ορισμένα κράτη - μέλη. 
Τώρα πρέπει να εφαρμοστούν δομές ώστε να υλοποιηθεί αυτό.

Ερώτημα 3ο:  Είναι σήμερα δυσκολότερη η εύρεση προσωπι-
κού με τα κατάλληλα προσόντα από ότι ήταν 5 χρόνια πριν;
Το 75% ψήφισαν ΝΑΙ
18% περισσότεροι επιχειρηματίες απάντησαν “ναι” σε αυτή την 
ερώτησε σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρή-
σεων του 2010. Αυτό καταδεικνύει μια αυξανόμενη αναντιστοι-
χία δεξιοτήτων και μια  ανησυχητική αποτυχία πολιτικής, δεδο-
μένου ότι η Ε.Ε. εξακολουθεί να  πασχίζει να αντιμετωπίσει τα 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.
Ερώτημα 4ο:  Η «εγγύηση προσόντων» είναι ένα αποτελε-
σματικό εργαλείο στη μείωση της ανεργίας;
Το 55% ψήφισαν ΝΑΙ
Το μικτό αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι ενώ οι επιχειρηματίες 
ανησυχούν για τον υψηλό αριθμό των ενήλικων με χαμηλή ει-

δίκευση, μόνο μια μικρή πλειοψηφία θεωρεί ότι  η“ εγγύηση 
δεξιοτήτων ” είναι μια αποτελεσματική αντιμετώπιση σε αυτό 
το πρόβλημα.
Ερώτημα 5ο:  Πιστεύετε ότι η επιχειρηματική κατάρτιση θα 
πρέπει να εισαχθεί σε όλα τα επίπεδα της τυπικής εκπαίδευ-
σης;
Το 94% ψήφισαν ΝΑΙ
Oι συμμετέχοντες ζητούν μια σαφή δέσμευση από τα κράτη - 
μέλη της Ε.Ε., ώστε να εισαχθεί η εκμάθηση επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων στα σχολικά προγράμματα σε όλους τους τομείς και 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η επιχειρηματικότητα είναι μια δεξι-
ότητα που μπορεί να διδαχτεί και να ωφελήσει όλους, όχι μόνο 
τους μελλοντικούς επιχειρηματίες.
Ερώτημα 6ο:  Η απουσία ενός διαφανούς συστήματος πιστο-
ποίησης επαγγελματικών προσόντων  μεταξύ των χωρών-
μελών σας αποθαρρύνει στο να προσλάβετε προσωπικό από 
άλλα κράτη-μέλη;
Το 64% ψήφισαν ΝΑΙ
 H ψήφος αυτή καταδεικνύει ότι οι διαφορές, μεταξύ των συ-
στημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. δυσκολεύουν 
τους εργοδότες στην αξιολόγηση της γνώσης και των δεξιο-
τήτων ατόμων με προσόντα από μια άλλη χώρα. Απαιτούνται 
προσπάθειες για τη βελτίωση της διαφάνειας μεταξύ των προ-
σόντων των διάφορων κρατών - μελών, σε γενικό και σε επαγ-
γελματικό επίπεδο.    
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Παρόντες στους αγώνες 
οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ 

Νομού Δράμας

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Δράμας συμμε-
τείχε με ικανοποιητικό αριθμό μελών στην εκδήλωση δια-
μαρτυρίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 
12-10-2016, με μεγάλη επιτυχία. Έπειτα από την συγκέ-
ντρωση στην Πλατεία Δικαστηρίων έγινε πορεία με κατάλη-
ξη το Υπουργείο Β. Ελλάδος.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η κυβέρνηση μελετά την 
εφαρμογή ενός συστήματος 

πληρωμής των οφειλών στα Τα-
μεία ανάλογα με την οικονομική 
δυνατότητα και το «προφίλ» 
των ελεύθερων επαγγελματιών, 
παράλληλα με το «πάγωμα» των 
παλαιών χρεών για όσους αρχί-
σουν να πληρώνουν τις τρέχου-
σες εισφορές από την 1/1/2017. 
 «Επεξεργαζόμαστε ένα πλή-
ρες σύστημα που προσεγγίζει 
με έναν πραγματικά αξιόπιστο 
τρόπο τις δυνατότητες των 
ασφαλισμένων να καταβάλουν 
οφειλές στα ασφαλιστικά τα-
μεία», δήλωσε ο υφυπουργός 
στη Βουλή, σχετικά με το «πάγω-
μα» οφειλών σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. 
Ο Τ. Πετρόπουλος υπογράμμισε 
ότι «οι οφειλές είναι πάρα πολύ 

μεγάλες» και ότι «στον ΟΑΕΕ πε-
ρίπου 296.000 ασφαλισμένοι, δεν 
πληρώνουν εισφορές, 404.000 
πληρώνουν και ένας μεγάλος 
αριθμός (246.612 σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία της διοίκη-
σης του Ταμείου) έχει, ήδη, εδώ 
και καιρό, απενταχθεί πλήρως, 
σταματώντας τις δραστηριότητές 
τους». 
«Η εικόνα είναι εκρηκτική», 
παραδέχθηκε, προσθέτοντας 
ότι «αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο ο πρωθυπουργός εξήγγει-
λε το μέτρο του παγώματος των 
οφειλών». 
Ο Τ. Πετρόπουλος σημείωσε ότι 
όσοι είναι σε ρύθμιση θα πρέπει 
να συνεχίσουν να την τηρούν για 
να μη χάσουν τα οφέλη («κούρε-
μα» προσαυξήσεων). 

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι μετά 
την πρωθυπουργική εξαγγελία 
για το «πάγωμα» τα έσοδα από 
τις ρυθμίσεις έχουν μειωθεί, οι 
οφειλές που έχουν μεταφερθεί 
στο ΚΕΑΟ για αναγκαστική εί-
σπραξη έχουν φτάσει τα 16,7 
δισ. Ευρώ. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2017 ο 
νέος τρόπος υπολογισμού των 
εισφορών 
Σε αυτή τη βάση και ενόψει την 
εφαρμογής, από την 1/1/2017, 
του νέου τρόπου υπολογισμού 
των εισφορών των ελεύθερων 
επαγγελματιών η κυβέρνηση, 
αποδεχόμενη σχετική πρόταση 
της ΕΣΕΕ, διαπραγματεύεται την 
παροχή ασφαλιστικής ενημερότη-
τας στους ελεύθερους επαγγελ-

ματίες εφόσον θα πληρώνουν τις 
τρέχουσες εισφορές και να κάνει 
ρύθμιση «α λα καρτ», με βάση 
τις πραγματικές δυνατότητες του 
οφειλέτη που θα δίνουν το ύψος 
και τον αριθμό των δόσεων.

Εφόσον η πρόταση γίνει αποδε-
κτή από τους δανειστές, ο οφει-
λέτης θα εντάσσεται σε διαδικα-
σία διακανονισμού και θα έχει τη 
δυνατότητα, εφόσον δεν εξοφλή-
σει όλες τις παλαιές οφειλές, να 
έχει ισόποση μείωση του χρόνου 
ασφάλισής του ή τη μείωση του 
ποσού της σύνταξης (σήμερα 
ισχύει μόνο για χρέη έως 20.000 
ευρώ).

 

296.000 ασφαλισμένοι  του ΟΑΕΕ δεν πληρώνουν εισφορές  
Η κυβέρνηση μελετά καταβολή εισφορών ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα 

των ελεύθερων επαγγελματιών και «πάγωμα» των παλαιών χρεών

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ με στόχευση στην μεταποίηση, την 
εξωστρέφεια και την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργα-

σίας, συνολικού προϋπολογισμού 234 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 
117 εκατ. ευρώ αποτελούν τη δημόσια δαπάνη, αναμένεται να ξεκινή-
σουν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017.
Το πρώτο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Αλυσίδων Προστιθέμενης Αξίας», 
προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ), 
απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας της οικονομίας: 
Αγροδιατροφή - Βιομηχανία
Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες,Υλι-
κά - Κατασκευές, Τεχνολογίες
Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ θα ξεκινήσουν το 2017
Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
Περιβάλλον, Υγεία με έμφαση σε επιχειρήσεις της μεταποιητικής δρα-
στηριότητας. 
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυ-
ξης συνεργατικών σχηματισμών με τη μορφή κάθετων, ή και οριζό-
ντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να επιτυγχά-
νονται οικονομίες κλίμακας και κοινοί στόχοι (π.χ. διείσδυση σε νέες 
αγορές).
Το δεύτερο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση ΜμΕ», προ-
ϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη 50 εκατ. ευρώ) απο-
σκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων 
και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 
ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της 
χώρας.
Το τρίτο πρόγραμμα «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας - Επι-
χειρηματική Επανεκκίνηση», προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ (δημό-
σια δαπάνη 35 εκατ. ευρώ) έχει ταυτόχρονα με τον αναπτυξιακό του 
σκοπό και μια ισχυρή κοινωνική διάσταση, καθώς αφορά την ίδρυση 
νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Το πρό-
γραμμα αυτό θα παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιρι-
ών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για 
να το πράξουν προκειμένου να συμβάλει στην επανένταξή τους στην 
αγορά εργασίας.

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ
θα ξεκινήσουν το 2017
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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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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 


