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ΑνΑπτυξιΑκή ΣυμπρΑξή: Συν-ΕργΑΣιΑ γιΑ τή ΔρΑμΑ
Πρόγραμμα: Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)

Δράσης 7
«Τοπικά σχέδια για την απα-
σχόληση, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας»
Κατηγορίας Παρέμβασης 1 
«Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης» του Θεματι-
κού Άξονα Προτεραιότητας 3 
«Διευκόλυνση της πρόσβα-
σης στην Απασχόληση»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007-2013» του 
ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται κατά 75% από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο, και κατά 25% από 
εθνικούς  πόρους

πράξη:

«Συν-Εργασία: Συλλογική 
Δράση για τη Στοχευμένη 
Στήριξη της Απασχόλησης 
στο Νομό Δράμας»

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει 
ως εταίρος στην Αστική Μη Κερδο-
σκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε.) Στοχευ-
μένης  Στήριξης της Απασχόλησης 
στο Νομό Δράμας με διακριτικό τίτλο 
«Συν-εργασία για τη Δράμα» που εί-
ναι μια πρωτοβουλία για την υλοποί-
ηση ενός εγκεκριμένου σχεδίου για το 
Τοπικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) 
στο Δήμο Δράμας. Το σχέδιο θα απο-
τελέσει συμπληρωματική δραστη-
ριότητα στήριξης της απασχόλησης 
και της προσαρμοστικότητας του 
ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 
σε σχέση με τις ενισχύσεις για τον εκ-
συγχρονισμό και τη βιωσιμότητα του 
τοπικού παραγωγικού συστήματος με 
βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτή-
ματα. 

Η σκοπιμότητα υλοποίησής του έγκει-
ται στην αναγκαιότητα υποστήριξης 
αφενός επιχειρήσεων και εργαζο-
μένων για τη διατήρηση θέσεων 
εργασίας και αφετέρου στην ενδυνά-
μωση της προσπάθειας ένταξης στην 
αγορά εργασίας ανέργων με έμφαση 
σε ειδικές κοινωνικές κατηγορίες: 
π.χ. νέοι σε μακροχρόνια ανεργία, 
γυναίκες, ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 

πρόσφατα απολυμένοι, υποαπασχο-
λούμενοι στον αγροτικό τομέα κλπ. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 
έργου για το Επιμελητήριο Δράμας  
ανέρχεται στο ποσό των €29.300,00 
και είναι 100% χρηματοδοτούμενος 
από το πρόγραμμα.   

Οι δράσεις που πρέπει να υλο-
ποιήσει το Επιμελητήριο Δράμας 
στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
σχεδίου του τΟπΣΑ είναι:

Α. Δράσεις δικτύωσης
Β. Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθη-
τοποίησης
Γ. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – 
Υποστήριξη

Η δράση Α θα ολοκληρωθεί από το 
Επιμελητήριο Δράμας με ίδια μέσα 
και με τη συμμετοχή στελεχών του  
φορέα. Η δράση περιλαμβάνει ένα 
πρόγραμμα δικτύωσης με ομάδα 
μεντόρων υπέρ της μικρο-επιχειρη-
ματικότητας. Η δράση θα υλοποιηθεί  
με την επιλογή, πληροφόρηση, επι-
μόρφωση μεντόρων και τη διενέργεια 
συναντήσεων mentoring.

Για τις εργασίες αυτές τα μέλη της 
Διοικητικής Επιτροπής του Επιμε-
λητηρίου Δράμας αποφασίζουν να 
ορίσουν την μόνιμη υπάλληλο του 
Επιμελητηρίου κυρία Χαρά Κανετί-
δου ως υπεύθυνη υλοποίησης της 
δράσης.

Εταίροι:

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 
Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού 
Δράμας "Επι-μένουμε Δράμα" (Συ-
ντονιστής Εταίρος
Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης "Φίλιππος"
Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Επιμελητήριο Δράμας
Δήμος Δράμας
Γνώση Αναπτυξιακή
Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Δράμας

τι είναι τα τΟπΣΑ; 

Αντικείμενο των ΤΟΠΣΑ είναι ναθ 
ενεργοποίηση και κινητοποιήσει 
των τοπικών φορέων με στόχο  την 
εξασφάλιση της δημιουργίας θέσε-
ων απασχόλησης για ανέργους ως 
αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμέ-
νων τοπικών αναγκών και ανάδειξης 
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 
περιοχές παρέμβασης. 

τι περιλαμβάνει η πράξη;

Οι Δράσεις υποστήριξης των ωφε-
λούμενων που θα επιλεγούν 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Δράσεις Συμβουλευτικής
 και υποστήριξης
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Διάγνωση των αναγκών για 
προώθηση στην αγορά εργασίας.
- Εκπόνηση επιχειρησιακών 
σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών 
επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων 
υπαγωγής σε ενισχύσεις.
- Συμβουλευτική επιχειρηματι-
κότητας για Νέους Επιστήμονες.
•  κατάρτιση - Επιμόρφωση
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Πρόγραμμα κατάρτισης 
ανέργων, για την απόκτηση επαγγελ-
ματικών προσόντων για εξήντα πέντε 
(65) άτομα, διάρκειας εξήντα (60) 
ωρών.
- Πρόγραμμα κατάρτισης 
ανέργων, σε θέματα λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων για είκοσι 
- πέντε (25) άτομα,  διάρκειας 
πενήντα  πέντε (55) ωρών.
- Πρόγραμμα κατάρτισης 
ανέργων, σε θέματα καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας για είκοσι πέντε 
(25) άτομα, διάρκειας πενήντα πέντε 
(55) ωρών.
- Πρόγραμμα συνοδευτικής 
επιμόρφωσης, για την επέκταση 
νέων δραστηριοτήτων 10 νέων 
επιστημόνων για δέκα (10) άτομα, 
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών.
- Πρόγραμμα συνοδευτικής 
επιμόρφωσης, για την απόκτηση 
οριζόντιων προσόντων: α) πριν την 

πρόσληψη για είκοσι  πέντε (25) 
άτομα, β) προσόντων επιχειρηματι-
κότητας για είκοσι πέντε (25) άτομα, 
γ) προσόντων κοινωνικής οικονομί-
ας για είκοσι (20) άτομα, διάρκειας 
σαράντα οκτώ (48) ωρών.

ποιοι είναι οι ωφελούμενοι  
της πράξης;

• Σαράντα (40) άτομα σε 
θέσεις μισθωτής εργασίας.
• Είκοσι πέντε (25) άτομα σε 
θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας.
• Τριάντα πέντε (35) άτομα 
για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση της 
δικής τους επιχείρησης.
• Είκοσι πέντε (25) άτομα για 
την ίδρυση 3 κοινωνικών επιΧειρήσε-
ων

Περιοχή παρέμβασης: 
Προτεραιότητα επιλογής και ένταξης 
στο πρόγραμμα έχουν οι μόνιμοι 
κάτοικοι του Δήμου Δράμας ή του  
Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Η αναλογική 
επιλογή των ωφελουμένων  από κάθε 
Δήμο γίνεται βάσει πληθυσμιακών 
κριτηρίων.

ποιοι είναι οι στόχοι 
της πράξης;

• Βελτίωση της απασχολησι-
μότητας και τόνωση της αυτοπεποί-
θησης 125 ωφελούμενων. 
• Υποστήριξη των ωφελούμε-
νων για την αναβάθμιση των προσό-
ντων και δεξιοτήτων τους, έτσι 
• ώστε να μπορούν να αντα-
ποκριθούν στις ανάγκες που θέτει η 
παρούσα οικονομική κατάσταση.
• Ενίσχυση της ανάπτυξης 
του επιχειρηματικού πνεύματος σε 
τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις 
καινοτόμες δραστηριότητες και την 
κοινωνική οικονομία, στη βάση 
αξιοποίησης του τοπικού πλούτου και 
προώθησης των δυναμικών κλάδων 
της περιοχής παρέμβασης.
• Διασύνδεση της επαγγελ-
ματικής κατάρτισης με υπαρκτές 
ανάγκες των τοπικών παραγωγικών 
συστημάτων, ώστε να προωθηθεί η 
ανταγωνιστικότητα και ευελιξία της 
τοπικής οικονομίας.
• Βελτίωση του κοινωνικοοικο-
νομικού ιστού της περιοχής παρέμβα-
σης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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DRAMA CHAMBER

μηνιαια εκδΟση
Επιμελητήριο Δράμας
Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα 66 100 
Τηλ.: 25210.22392, 25210.22750 – FAX: 25210. 25835 
e-mail: ccidrama@dramanet.gr – www.dramanet.gr

ιδιοκτησία 

Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Μιλτιάδης Κιάκος - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διΟικηΤικη επιΤρΟπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

εΞαΓωΓικΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA Υπηρεσιων
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μεΤαπΟιηΤικΟ TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμπΟρικΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Μιλτιάδης Κιάκος
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Εργασία για τη Δράμα»
Κωνσταντινουπόλεως 8 (3ος όροφος), Δράμα
Τηλ.: 2521055740, Fax: 2521047612
e-mail: synergasia@aned.gr
www.epimenoumedrama.gr/synergasia 

Είσαι άνεργος, νέος επιστήµονας ή αγρότης;

«Συν-Εργασία: Συλλογική ∆ράση για τη
Στοχευµένη Στήριξη της Απασχόλησης στο Νοµό ∆ράµας» 
Π Ρ Α Ξ Η :

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Δ Η Μ Ο Υ Σ  Δ ΡΑ Μ Α Σ  &  Κ .  Ν Ε Υ Ρ Ο Κ Ο Π Ι Ο Υ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

Η Πράξη θα σε βοηθήσει να:
 Καταρτιστείς    Αποκτήσεις εργασιακή εµπειρία   Βρεις δουλειά

 Συστήσεις τη δική σου επιχείρηση     
 Επεκτείνεις τις δραστηριότητες αν έχεις ήδη τη δική σου επιχείρηση

 Συµµετάσχεις σε Κοινωνικό Συνεταιρισµό

1) Δήμος Δράμας    2) Δήμος Κ. Νευροκοπίου    3) Α.Μ.Κ.Ε. Απασχόλησης και Ανάπτυξης Ν. Δράμας «ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» 
4) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.    5) Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης «Φίλιππος»    6) Επιμελητήριο Δράμας    
7) Γνώση Αναπτυξιακή    8) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας

Συνεργάσου µαζί µας…
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«Συν-Εργασία: Συλλογική Δράση
για τη Στοχευμένη  Στήριξη της 
Απασχόλησης στο Νομό Δράμας»

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι περιλαμβάνει η Πράξη;

Οι Δράσεις υποστήριξης των ωφελούμενων που θα επιλεγούν 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 Δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Διάγνωση των αναγκών για προώθηση στην αγορά εργασίας.

- Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνι-
κών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενι-
σχύσεις.

- Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για Νέους Επιστήμονες.

 Κατάρτιση - Επιμόρφωση.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, για την απόκτηση επαγ-

γελματικών προσόντων για εξήντα πέντε (65) άτομα, δι-
άρκειας εξήντα (60) 
ωρών.

- Πρόγραμμα κατάρ-
τισης ανέργων, σε 
θέματα λειτουργίας 
κοινωνικών επιχει-
ρήσεων για είκοσι 
πέντε (25) άτομα, 
διάρκειας πενήντα 
πέντε (55) ωρών.

- Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων, σε θέματα καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας για είκοσι πέντε (25) άτομα, διάρκειας 
πενήντα πέντε (55) ωρών.

- Πρόγραμμα συνοδευτικής επιμόρφωσης, για την επέκταση 
νέων δραστηριοτήτων 10 νέων επιστημόνων για δέκα (10) 
άτομα, διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών.

- Πρόγραμμα συνοδευτικής επιμόρφωσης, για την απόκτηση 
οριζόντιων προσόντων: α) πριν την πρόσληψη για είκοσι 
πέντε (25) άτομα, β) προσόντων επιχειρηματικότητας για εί-
κοσι πέντε (25) άτομα, γ) προσόντων κοινωνικής οικονομίας 
για είκοσι (20) άτομα,  διάρκειας σαράντα οκτώ (48) ωρών.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι της Πράξης;

• Σαράντα (40) άτομα σε θέσεις μισθωτής εργασίας.

•  Είκοσι πέντε (25) άτομα σε θέσεις απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας.

•  Τριάντα πέντε (35) άτομα για αυτοαπασχόληση ή ίδρυση 
της δικής τους επιχείρησης.

•  Είκοσι πέντε (25) άτομα για την ίδρυση 3 κοινωνικών επι-
χειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Α.Μ.Κ.Ε. Στοχευμένης Στήριξης
 της Απασχόλησης στο Νομό Δράμας 

«Συν-Εργασία για τη Δράμα»

Κωνσταντινουπόλεως 8 (3ος όροφος), 66100 Δράμα

Τηλ. 2521055740, Φαξ. 2521047612

e-mail: synergasia@aned.gr 
www.epimenoumedrama.gr/synergasia 

Δράση 7. Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλε-
κτρονικού υλικού για την ταυτότητα του έργου

Ποια είναι η Αναπτυ-
ξιακή Σύμπραξη «Συν-
Εργασία για τη Δράμα»;

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-
Εργασία για τη Δράμα» υλοποιεί την Πράξη «Συν-Εργασία: Συλ-
λογική Δράση για τη Στοχευμένη Στήριξη της Απασχόλησης 
στο Νομό Δράμας», 
η οποία έχει ενταχθεί 
και χρηματοδοτείται 
στο πλαίσιο της Δρά-
σης 7 «Τοπικά σχέδια 
για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των τοπικών 
αγορών εργασίας» 
της Κατηγορίας Πα-
ρέμβασης 1 «Ενερ-
γητικές πολιτικές 
απασχόλησης» του 
Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβα-
σης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 

Περιοχή παρέμβασης: Προτεραιότητα επιλογής και ένταξης στο 
πρόγραμμα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δράμας ή του 
Δήμου Κ. Νευροκοπίου. Η αναλογική επιλογή των ωφελουμένων 
από κάθε Δήμο γίνεται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελείται από τους ακόλουθους εταί-
ρους:

1) Α.Μ.Κ.Ε. Απασχόλησης και Ανάπτυξης Νομού Δράμας 
«ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ» (Συντονιστής Εταίρος), 
Κωνσταντινουπόλεως 8 (3ος όροφος),  66100 Δράμα

2) Δήμος Δράμας,  
Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα

3) Δήμος Κ. Νευροκοπίου,  
Σωκράτους 7Β,  66033 Κ. Νευροκόπι

4) Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε,  
Κωνσταντινουπόλεως 8 (2ος όροφος),  66100 Δράμα

5) Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  
«Φίλιππος»,  
Αν. Μακρή και Δαμασκηνού, 66100 Δράμα

6) Επιμελητήριο Δράμας,  
Λαμπριανίδη 40, 66100 Δράμα

7) Ζωή Βαδράτσικα & ΣΙΑ Ε.Ε. – Γνώση Αναπτυξιακή,  
Καραολή Δημητρίου 20,  Καλαμαριά 55131 Θεσσαλονίκη

(8) Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας,  
Θεμιστοκλέους 31,  66100 Δράμα

Ποιοι είναι οι στόχοι της Πράξης;

• Βελτίωση της απασχολησιμότητας και τόνωση της αυτοπεποίθη-
σης 125 ωφελούμενων. 

• Υποστήριξη των 
ωφελούμενων για 
την αναβάθμιση των 
προσόντων και δε-
ξιοτήτων τους, έτσι 
ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις 
ανάγκες που θέτει η 
παρούσα οικονομι-
κή κατάσταση.

• Ενίσχυση της ανάπτυξης του επιχειρηματικού πνεύματος σε τοπι-
κό επίπεδο, με έμφαση στις καινοτόμες δραστηριότητες και την 
κοινωνική οικονομία, στη βάση αξιοποίησης του τοπικού πλού-
του και προώθησης των δυναμικών κλάδων της περιοχής πα-
ρέμβασης.

• Διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης με υπαρκτές ανά-
γκες των τοπικών παραγωγικών συστημάτων, ώστε να προωθη-
θεί η ανταγωνιστικότητα και ευελιξία της τοπικής οικονομίας.

• Βελτίωση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της περιοχής παρέμ-
βασης.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Α.  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Β.  Νέοι επιστήμονες (ιατροί, 
οδοντίατροι, κτηνίατροι, 
φαρμακοποιοί, δικηγόροι, 
μηχανικοί που είναι από-
φοιτοι Πανεπιστημιακών, 
Πολυτεχνικών Σχολών), 
εφόσον πληρούν τις πα-
ρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά 
από την 02.01.2011 και μετά.

2. Δύνανται να ενταχθούν και όσοι έχουν προβεί σε 
έναρξη επιτηδεύματος  από  την  01/01/2010  και  μετά,  
δηλώνοντας  ως  έδρα  την οικία τους, με την προϋπό-
θεση ότι από την 02/01/2011 έχουν προβεί σε πρώτη 
μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. 

3. Να  μην  έχει  παρέλθει  χρονικό  διάστημα  μέχρι  την  
ημερομηνία  έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύ-
τερο των 6 ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου 
τους ή της απόκτησης της ειδικότητας  τους  (για  τους  
ιατρούς). Για όποιον έχει μεταπτυχιακές σπουδές, ο χρό-
νος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των 6 ετών.

4. Να  έχουν  ηλικία  μέχρι 34 ετών, (έως  την  ημερο-
μηνία  έναρξης  της  δραστηριότητας τους) πλην των 
ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μη-
τέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανε-
ξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία 
μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυ-
χιακό  τίτλο  σπουδών,  μέχρι  τη  συμπλήρωση  του  
ορίου  ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται 
αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις 
μεταπτυχιακές σπουδές. 

5. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα για το οικονομικό 
έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισό-
δημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. 

Γ.  Ασφαλισμένοι στον 
ΟΓΑ, με ατομικό εισό-
δημα από γεωργικές 
δραστηριότητες που δεν 
υπερβαίνει τις 3.000 € 
για το οικονομικό έτος 
2011, το δε ατομικό 
πραγματικό, ή αντικει-
μενικό εισόδημά τους 
από τις λοιπές πηγές δεν  
υπερβαίνει το ποσό  των  
9.000,00 €.  
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τα μέλη του ότι την 

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 
πραγματοποιήθηκε η συνεδρί-
αση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου στην οποία συζητήθηκαν τα 
κάτωθι:
1. το νέο σχέδιο που ετοι-
μάζει το Υπουργείο Οικονομικών 
προβλέπεται απώλεια φορολο-
γικής ταυτότητας, δηλαδή ΑΦΜ, 
για εκείνες τις εταιρείες που χρω-
στούν στο Δημόσιο. Αυτό σημαίνει 
ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το 
ΑΦΜ θα απενεργοποιηθεί δεν θα 
μπορούν να έχουν καμία συναλ-
λαγή με άλλες επιχειρήσεις ή ιδι-
ώτες ή με χώρες της ΕΕ, ούτε θα 
μπορούν να λαμβάνουν χρήματα 
ή δάνειο από τράπεζες, ούτε να 
πληρώνονται για συναλλαγές τους 
από το Δημόσιο, ούτε να εισπράτ-
τουν επιστροφές φόρων, ούτε καν 
να υποβάλουν φορολογικές δηλώ-
σεις, να μεταβιβάζουν ακίνητα και 
να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. 
Το Ακραίο και Επαχθές αυτό μέ-
τρο το οποίο στην ουσία καταδικά-
ζει το δικαίωμα στην εργασία, ακό-
μη και αυτών που προσπαθούν 
εντός κρίσης να πληρώσουν τις 
οφειλές τους, θα ολοκληρώσει την 
καταστροφή των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, θα εκτινάξει ακόμη 
περισσότερο την ανεργία και μοι-

ραία θα προκαλέσει την κοινωνική 
έκρηξη.
2. το σχέδιο νόμου «ρυθ-
μίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων 
πηγών Ενέργειας και άλλες δι-
ατάξεις» του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής το οποίο κατατέθηκε 
προς ψήφιση στην αρμόδια επι-
τροπή της Βουλής των Ελλήνων. 
Ειδικότερα στο άρθρο 7 το οποίο 
προβλέπει την πλήρη μεταβίβα-
ση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
ΠΕΚΑ, ώστε να μπορεί με υπουρ-
γικές αποφάσεις να τροποποιεί τις 
συμβασιοποιημένες τιμές πώλη-
σης ηλεκτρικού ρεύματος από πα-
ραγωγή φωτοβολταϊκών πάρκων 
και την εκφρασμένη δημόσια θέση 
του Υπουργείου για την μονομε-
ρή μείωση των τιμών πώλησης 
σε ποσοστό τουλάχιστον 35%, το 
Επιμελητήριο Δράμας και το σύ-
νολο των Επιμελητηρίων της χώ-
ρας με επικεφαλής την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 
δηλώνουν την πλήρη αντίθεση 
τους στην καταστροφική ενέργεια 
του Υπουργείου που πλήττει χιλιά-
δες παραγωγούς, ηλεκτρολόγους, 
εγκαταστάτες πάρκων και συντη-
ρητές παραβιάζοντας  κατάφωρα 
τις βασικές αρχές ανταγωνισμού, 
τον κώδικα περί συμβάσεων, την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις Συ-

νταγματικές επιταγές. 
3. ή εφαρμογή των μέ-
τρων για την αναγκαστική είσπρα-
ξη οφειλών από οφειλέτες στον 
Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέ-
ρων Επαγγελματιών, όπως αυτά 
ψηφίσθηκαν και την ομόφωνη 
αντίδραση των συνδικαλιστικών 
επαγγελματικών οργανώσεων και 
των Επιμελητηρίων της χώρας. 
Οι προτάσεις για την επίλυση του 
προβλήματος που κατέθεσαν οι 
εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί φο-
ρείς (ΕΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΚΕΕΕ) απο-
τελούν μονόδρομο ώστε να δια-
σφαλισθούν τόσο οι ασφαλισμένοι 
όσο και το ταμείο.   
 
Αποφασίσθηκε ομόφωνα 
 και ζητήθηκε  
από τους Βουλευτές Δράμας 

Να καταβάλλουν κάθε προσπά-
θεια για την απόσυρση ή αν αυτό 
δεν επιτευχθεί να  ζητήσουν ονο-
μαστική ψηφοφορία και να κατα-
ψηφίσουν  τα επαχθή σχέδια νό-
μου που αφορούν 
1) την απώλεια του ΑΦμ 
2) την αλλοίωση των συμβασι-
οποιημένων τιμών πώλησης 
ηλεκτρικού ρεύματος από παρα-
γωγούς φωτοβολταϊκών  (άρθρο 
7)
καθώς επίσης και

3) να στηρίξουν έμπρακτα την 
τροποποίηση  -κατάργηση του 
επαχθούς νόμου για την ανα-
γκαστική είσπραξη οφειλών στα 
ασφαλιστικά ταμεία, με ταυτό-
χρονη υιοθέτηση και ψήφιση των 
προτάσεων που κατέθεσαν οι 
επαγγελματικές οργανώσεις στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. 

Έχουν κατά πολύ ξεπερασθεί τα 
όρια αντοχής των μελών μας  και 
καλούμε τους Βουλευτές μας να 
σεβαστούν τα κελεύσματα της 
κοινωνίας και ειδικότερα των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων που 
μέχρι σήμερα έχουν καταβάλλει 
βαρύ φόρο «αίματος» και ευελπι-
στούμε ότι την ύστατη ώρα θα το 
πράξουν.  

Τέλος αποφασίσθηκε ομόφωνα 
και για τα τρία θέματα (μεμονω-
μένα όσο και συνολικά), σε περί-
πτωση που όποιοι Βουλευτές  τα 
ψηφίσουν, αποδεικνύουν  με την 
στάση τους ότι είναι δέσμιοι κατα-
στροφικών πολιτικών, δεν σέβο-
νται τα δίκαια καθ’ όλα αιτήματα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και γενικότερα της κοινωνίας και 
ως εκ τούτου τους θέτουμε μετά 
λύπης μας, αλλά με δική τους ευ-
θύνη, σε απομόνωση από τον φο-
ρέα μας. 

Το Επιμελητήριο Δράμας με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου ζητά την 

ΕμπρΑκτή Στήριξή τΩν ΒΟυΛΕυτΩν 
μΕ τήν κΑτΑΨήΦιΣή ΣυγκΕκριμΕνΩν ΣΧΕΔιΩν 

νΟμΟυ πΟυ κΑτΑΣτρΕΦΟυν ΧιΛιΑΔΕΣ ΕπιΧΕιρήΣΕιΣ

Ο πρόεδρος  του Επιμελητηρίου Δράμας στην 
Επιτροπή παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης 
μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-

ρίων Ελλάδας & Πρόεδρο ΕΒΕ 
Πέλλας κ. Ιορδάνη Τσότσο, συμ-
μετείχαν στην Επιτροπή Παρα-
γωγής. & Εμπορίου της Βουλής 
για το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις 
Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας & άλλες διατάξεις» του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας & Κλιματικής Αλλαγής.
Κατά την διάρκεια της συνεδρία-
σης της επιτροπής υποστήριξαν 
τις θέσεις της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας σχετικά 

με τις συμβασιοποιημένες τιμές 
πώλησης της παραγόμενης ενέρ-
γειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, 
όπως αυτές κατ’ επανάληψη 
εκφράσθηκαν με έγγραφα  προς 
τον Πρωθυπουργό, τους Προέ-
δρους των κομμάτων της Βουλής 
των Ελλήνων, τους Βουλευτές και 
το αρμόδιο Υπουργείο. 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωρ-
γιάδης ζήτησε να γραφτεί ρητά 
στο νομοσχέδιο ότι οι συμβάσεις 
και οι συμβασιοποιημένες τιμές 

των παραγωγών ενέργειας από 
φωτοβολταικά δεν θα αλλάξουν. 
Η ισχύς του νέου νομοσχεδίου 
για τις ΑΠΕ να είναι από την 
ημέρα ψήφισης του και μετά. 
Ετσι διασφαλίζεται πρωτίστως 
η αξιοπιστία του κράτους στους 
επενδυτές. 

http://www.youtube.com/watc
h?v=HAqy244jG5c&feature=y
outu.be

Ζήτησε να γραφτεί ρητά στο νομοσχέδιο ότι οι συμβάσεις και οι συμβασιοποιημένες τιμές 
των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά δεν θα αλλάξουν
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Για πολλοστή φορά το Επιμε-
λητήριο Δράμας παρεμβαί-

νει δραστικά και μάχεται προ-
κειμένου να γίνουν  επιτέλους 
κατανοητές οι αντικειμενικές 
αδυναμίες των ελευθέρων 
επαγγελματιών-ασφαλισμένων 
του ΟΑΕΕ, να ενταχθούν στην 
τελευταία ρύθμιση η οποία άλ-
λωστε απέτυχε παταγωδώς.
Εν’ όψη της ενεργοποίησης του 
σχετικού νόμου, τις αμέσως επό-
μενες εβδομάδες το Κέντρο Εί-
σπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
ξεκινά τις κατασχέσεις για χρέη 
από ασφαλιστικές εισφορές σε 
οφειλέτες γεγονός που σημαίνει 
την ηθική, οικογενειακή και οικο-
νομική εξόντωσή τους.
Το Επιμελητήριο Δράμας με 
επιστολή του προς τους βου-
λευτές τους καλεί να αναλάβουν 
επιτέλους τις ευθύνες τους και 
να στηρίξουν πρόταση Νόμου 
προκειμένου να διασωθούν οι 
επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες από την γάγγραινα 
του ΟΑΕΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο 
της επιστολής που απεστάλη 
στους Δραμινούς βουλευτές 
στις 25 Οκτωβρίου 2013: 

Προς Βουλευτές Δράμας                                                      
Δράμα 25 Οκτωβρίου 2013
            
Αρ. Πρωτ. 9799

Κοιν: 
Προέδρους Επιμελητήριων ΑΜ-Θ
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και 
Βιοτεχνών Δράμας
Εμπορικό Σύλλογο Δράμας
Εμπορικό Σύλλογο Καλαμπακίου
Εμπορικό Σύλλογο Προσοτσάνης
Προέδρους Επαγγελματικών Σω-
ματείων
Μέλη Επιμελητηρίου Δράμας
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δρά-
μας
 
Κύριοι Βουλευτές

Είχαμε επισημάνει την απαρά-

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Καλούμε τους Δραμινούς Βουλευτές και τους συναδέλφους τους 
να στηρίξουν την πρόταση νόμου για την σωτηρία

 των ασφαλισμένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
δεκτη πολιτική των Υπουργείων 
Απασχόλησης και Οικονομικών 
σχετικά με τις οφειλές στα ασφα-
λιστικά ταμεία και συγκεκριμένα 
στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ). Η 
ψήφιση του άρθρου 101 του τελευ-
ταίου πολυνομοσχεδίου αποτελεί 
την χαριστική βολή σε 350.000 
επαγγελματίες που θα χάσουν 
τα σπίτια τους από κατασχέσεις 
και ποινικές διώξεις. Ακόμη άλλοι 
περίπου 200.000 βρίσκονται ένα 
βήμα πριν δεχθούν το πλήγμα 
από το Υπουργείο και τα Κέντρα 
Αναγκαστικής Είσπραξης. 
Η τελευταία ρύθμιση απέτυχε 
παταγωδώς εξαιτίας των απα-
ράδεκτων περιορισμών που έθε-
τε με αποτέλεσμα να ενταχθούν 
μόνο 30.000 οφειλέτες από τους 
560.000 περίπου εκ των οποίων 
οι 350.000 είναι τελείως ανενερ-
γοί. 
Οι προτάσεις των φορέων μας 
(Κεντρική Ένωση Επιμελητη-
ρίων, Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου και Γενική 
συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
και Βιοτεχνών Ελλάδας) έδιναν 
λύση στο πρόβλημα. Αντί αυτού, 
ο Υπουργός κ. Βρούτσης  και η 
Τρόικα αποφάσισαν να προβούν 
σε κατασχέσεις και διώξεις χιλιά-
δων επαγγελματιών και των οικο-
γενειών τους με τον στυγνό τρόπο 
εφαρμογής του ανάλγητου άρ-
θρου 101, όπως δυστυχώς ψηφί-
σθηκε από Βουλευτές του Ελληνι-
κού Κοινοβουλίου με την γνωστή 
οριακή πλειοψηφία. 

Είχαμε επισημάνει ότι μια τέτοια 
εξέλιξη οδηγεί στα άκρα με ταυ-
τόχρονη κατάρρευση του ΟΑΕΕ, 
επειδή ακριβώς οι εκατοντάδες 
χιλιάδες ασφαλισμένοι θα βάλουν 
λουκέτο στην δουλειά τους.

Είχαμε επισημάνει ότι οι περισ-
σότεροι επαγγελματίες καλού-
νται να καταβάλουν κατ’ ελάχιστο 
από 750-960 ευρώ το δίμηνο για 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφο-
ρές επιπλέον των παλαιών, όταν 
έχουν υποστεί τεράστια μείωση 

των εσόδων τους και φορολογική 
επιδρομή με έκτακτες εισφορές οι 
οποίες έχουν λάβει μόνιμο χαρα-
κτήρα τα τελευταία τουλάχιστον 3 
χρόνια. 
Η αναφορά του υπουργού ότι η 
Τρόικα είναι υπεύθυνη για το ζή-
τημα και ότι δεν συμφωνεί με τις 
προτάσεις μας δεν αποτελεί το 
άλλοθι των ευθυνών της Κυβέρνη-
σης και της διοίκησης του ΟΑΕΕ

Κύριοι Βουλευτές
Εντός 30 ημερών ξεκινούν οι κα-
τασχέσεις για χρέη από ασφα-
λιστικές εισφορές σε οφειλέτες 
ασφαλιστικών ταμείων από το 
ΚΕΑΟ, αφού από χθες είναι σε 
ισχύ η διαδικασία που θα μεταβι-
βάζονται οι οφειλές από τα ασφα-
λιστικά ταμεία στο ΚΕΑΟ. Οι οφει-
λέτες σύμφωνα με τον κανονισμό 
λειτουργίας του θα έχουν συνολικά 
30 ημέρες να ενταχθούν σε ρύθμι-
ση ή να πληρώσουν στο σύνολο 
τις οφειλές ώστε να μην τους γίνει 
κατάσχεση. Και δυστυχώς δεν θα 
μπορούν να ενταχθούν στην ρύθ-

μιση διότι αποδεδειγμένα απέτυχε 
παταγωδώς.

Σας τονίζουμε ότι το Επιμελητήριο 
Δράμας με απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου
την οποία σας κοινοποιήσαμε και 
σας επισυνάπτουμε για ακόμη μια 
φορά,  έχει προτάξει το θέμα των 
οφειλών του ΟΑΕΕ ως μείζον ζή-
τημα και κόκκινη γραμμή. Θέμα 
για το οποίο καλείσθε να υπο-
στηρίξετε με την κατάργηση των 
επαχθών διατάξεων του Νόμου 
ασχέτως αν η Τρόικα θέλει να το 
επιβάλλει στην ελληνική Κυβέρ-
νηση και να οδηγήσει σε κλείσιμο 
χιλιάδες μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  

Σας καλούμε να υποστηρίξε-
τε μαζί με άλλους Βουλευτές 
συναδέλφους σας, πρόταση 
νόμου την οποία σας επισυνά-
πτουμε. ή πρόταση περιλαμβά-
νει όλα όσα υποστηρίζουν από 
κοινού οι φορείς.

Σας καλούμε να αναλάβετε τις 
ευθύνες σας απέναντι σε χι-
λιάδες επαγγελματίες και στις 
οικογένειες αυτών, εφόσον το 
υπουργείο και ορισμένοι υπο-
στηρικτές της άθλιας εξοντωτι-
κής πολιτικής των κατασχέσε-
ων και διώξεων ,  οδηγούν την 
χώρα στην  εξαθλίωση και την 
κοινωνική έκρηξη.
  
Σας ενημερώνουμε ακόμη ότι στις 
30 Οκτωβρίου δρομολογήθηκαν 
κινητοποιήσεις με καθολικό κλείσι-
μο της αγοράς με την συμμετοχή 
όλων των επαγγελματικών οργα-
νώσεων και άλλων φορέων σε έν-
δειξη διαμαρτυρίας για την πολιτι-
κή εξόντωσης. 

Επιπρόσθετα ήδη ξεκίνησαν οι 
προσφυγές στην ελληνική δικαιο-
σύνη από χιλιάδες επαγγελματίες 
στην χώρα κατά του ΟΑΕΕ. 

Ο Υπουργός κ. Βρούτσης  
και η Τρόικα αποφάσισαν 
να προβούν σε κατασχέ-
σεις και διώξεις χιλιάδων 
επαγγελματιών και των 

οικογενειών τους
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Με εντατικούς ρυθμούς 
υλοποιείται από το 
Επιμελητήριο Δράμας 

μια νέα δράση στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας Southeast 
Europe (SEE) με τίτλο «STATUS» 
(Strategic Territorial Agendas for 
“small and middle-sized towns” 
urban systems). (Στρατηγική 
Εδαφικού Προγραμματισμού 
για μικρές και μεσαίου μεγέθους 
αστικά συστήματα).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 
διακρατική συνεργασία με φορείς 
από πολλές χώρες της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης ενώ το έργο 
είναι 100% χρηματοδοτούμενο 
(κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% 
από Εθνική συμμετοχή). 

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η υλο-
ποίηση του Πακέτου Εργασιών 4 
το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιεί 
την διαδικασία δημιουργίας στρα-
τηγικών πολεοδομικών σχεδίων 
για την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας. Στο πλαίσιο του πακέ-
του εργασίας αυτού, θα οργανω-
θούν εργαστήρια σε διαφορετικά 
θεματικά αντικείμενα κάθε φορά 
που θα συνδέονται με τα φλέγο-
ντα ζητήματα της ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων μέσα στον αστικό 
σχεδιασμό στις πόλεις. Πολιτικοί, 
πολίτες, επενδυτές, σύλλογοι θα 
προσκληθούν ως εμπλεκόμενοι 
φορείς σε αυτήν την διαδικασία 
σχεδιασμού. 

Θα πραγματοποιηθούν 
 τρία θεματικά εργαστήρια

Για την υλοποίηση του έργου θα 
πραγματοποιηθούν τρία θεματικά 
εργαστήρια (workshops). Στα ερ-
γαστήρια αυτά θα προσκληθούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με 
σκοπό την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας στην περιοχή της 
Δράμας. 

• Το πρώτο προπαρασκευ-
αστικό εργαστήριο θα ξεκινήσει 
την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013 

και θα προσκληθούν επιχειρημα-
τίες και φορείς που έχουν ενεργό 
ρόλο στην ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας και την υποστήριξη 
της στην περιοχή της Δράμας και 
θα δημιουργήσουν μια έκθεση για 
τον τρόπο που ασκούν την τοπική 
διακυβέρνηση σε θέματα υπο-
στήριξης της επιχειρηματικότητας 
(ποιος είναι αρμόδιος για τι και 

πως, σε επίπεδο άσκησης πολιτι-
κής αλλά και σε επίπεδο τεχνικής 
αρτιότητας, ποιοι θα μπορούσαν 
να είναι επενδυτές σε τοπικό, 
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο).
• Το δεύτερο προπαρα-
σκευαστικό εργαστήριο θα ξεκι-
νήσει την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 
2013 και θα θίξει τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η επιχειρημα-
τικότητα και θα προσπαθήσει να 

τα επιλύσει μέσω των εργαλείων 
που διαθέτει σε κάθε πόλη με 
τους φορείς υποστήριξης της επι-
χειρηματικότητας. Στο εργαστήριο 
αυτό θα προσδιοριστεί η πρώτη 
ομάδα συχνών προβλημάτων 
στις πόλεις με τις λύσεις που θα 
τα συνοδεύουν. 
• Μετά και την ολοκλήρω-
ση του δεύτερου γύρου προπα-
ρασκευαστικών εργαστηρίων 
θα πραγματοποιηθεί  ο τρίτος 
γύρος – στις αρχές του 2014 - με 
σκοπό την εφαρμογή των  παρα-
γόμενων στρατηγικών σχεδίων. 
Σε αυτά τα τελικά εργαστήρια θα 
οριστικοποιηθούν οι agendas  και 
θα εστιάσουν στην υλοποίησης 
στρατηγικών σχεδίων μεγάλων 
παρεμβάσεων (Δημιουργία των 
μελετών και poster plan που θα 
προσομοιάζει την περιοχή παρέμ-
βασης μετά την ολοκλήρωση των 
έργων).

Για περισσότερες πληροφορίες 
και για δήλωση συμμετοχής 
στα θεματικά εργαστήρια οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Επιμελη-
τήριο Δράμας στο τηλέφωνο 
25210-55160.

Νέα δράση 
του Επιμελητηρίου 

Δράμας στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού 

προγράμματος εδαφικής 
συνεργασίας 

Southeast Europe

‘’Κύριος στόχος  του προγράμματος είναι να 
υποστηρίξει τις πόλεις στην προσπάθειά τους 
να αναπτύξουν στρατηγικά πολεοδομικά σχέ-
δια ως εργαλεία για την επίτευξη μιας αειφό-
ρας ανάπτυξης και η καθοδήγησή τους στην 

προσπάθεια εφαρμογής των σχεδίων αυτών’’

Συνάντηση του Περιφε-
ρειάρχη και των Επι-
μελητηρίων της Περι-
φέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης με 
τον Υπουργό Επικρατεί-
ας, κ. Δημήτρη Σταμάτη 
πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 
2013 συνάντηση με τον 
Υπουργό Επικρατείας κ. 

Συνάντηση του περιφερειάρχη και των Επιμελητηρίων της περιφέρειας
 Ανατολικής μακεδονίας-Θράκης με τον υπουργό Επικρατείας, κ. Δημήτρη Σταμάτη

Επέδωσαν υπόμνημα με προτάσεις  για τις οφειλές στον ΟΑΕΕ και τις εγγυήσεις του Δημοσίου για τα δάνεια των επιχειρήσεων

Δημήτρη Σταμάτη. 
Τα πέντε  Επιμελητήρια της 
Περιφέρειας ΑΜΘ  (Δρά-
μας. Καβάλας, Ξάνθης, 
Ροδόπης, Έβρου) επέ-
δωσαν υπόμνημα με τις 
προτάσεις  στον Υπουργό, 
σχετικά με τα εξής θέματα: 
1. Προτάσεις για τις οφει-
λές στον ΟΑΕΕ ώστε να 
υπάρξει νομοθετική πα-

ρέμβαση για μια ρεαλιστι-
κή ρύθμιση με στόχο την 
διάσωση τόσο των ασφα-
λισμένων όσο και του Τα-
μείου. 
2. Εγγυήσεις του Δημοσί-
ου για τα δάνεια των επι-
χειρήσεων 
Συνοπτικά τέθηκαν: 
• Η επιθετικότητα των Τρα-
πεζών απέναντι στις επι-

χειρήσεις.
• Η παράταση της πληρω-
μής της δόσης (κεφάλαιο& 
τόκους) της 31/12/2013 και 
το αναγκαίο θεσμικό πλαί-
σιο.
• Η μείωση του επιτοκίου 
από τις Τράπεζες, το οποίο 
σήμερα άγγιξε σε αρκετές 
περιπτώσεις το 11,5%
• Η διαμόρφωση ενός 
πλαισίου που θα διασφα-

λίζει την διάσωση των εν 
λειτουργία επιχειρήσεων 
και κατ’ επέκταση των θέ-
σεων εργασίας.
Ο Υπουργός κ. Δ. Σταμά-
της γνώστης των επίμα-
χων θεμάτων, δεσμεύτηκε 
να προωθήσει στα αρμό-
δια Υπουργεία και την Κυ-
βέρνηση τα αιτήματα και 
τις προτάσεις των Επιμε-
λητηρίων.   
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Οι εκπρόσωποι των Επιμελη-
τηρίων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
ζήτησαν από τους βουλευτές 

της Περιφέρειάς μας (Δράμας-Κα-
βάλας-Ξάνθης-Ροδόπης-Έβρου) να 
στηρίξουν τη νομοθέτηση της πρότα-
σης των φορέων για τη ρύθμιση των 
οφειλών του ΟΑΕΕ καθώς επίσης και 
το θέμα των δανείων των επιχειρή-
σεων με τις εγγυήσεις του Ελληνικού 
Δημοσίου.
Επί τούτου, πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα έκτα-
κτη σύσκεψη των φορέων των Επιμε-
λητηρίων με τους βουλευτές, ενώ οι 
τελευταίοι δεσμεύτηκαν ότι θα αναλά-
βουν πρωτοβουλίες για την υποστή-
ριξη των θέσεων των Επιμελητηρίων.
Για τις οφειλές του ΟΑΕΕ παρουσιά-
σθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση των 
επαγγελματικών οργανώσεων και της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας, για την νομοθέτηση ευνοϊ-
κής ρύθμισης με κεφαλαιοποίηση και 
πάγωμα των οφειλών μέχρι και σήμε-
ρα, ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής 
κλίμακας από τους ασφαλισμένους, 

ΣυΣκΕΨή  ΕκπρΟΣΩπΩν τΩν ΕπιμΕΛήτήριΩν 
μΕ ΒΟυΛΕυτΕΣ Στήν ΑΘήνΑ

Για τη ρύθμιση των οφειλών στον  ΟΑΕΕ και το θέμα των δανείων
 των επιχειρήσεων με τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου

υγεία για όλους τους επαγγελματίες 
και αποποινικοποίηση του οφειλέτη. 
Η πρακτική των κατασχέσεων σε βά-
ρος οφειλετών επαγγελματιών του 
ΟΑΕΕ από τα Κέντρα Αναγκαστικής 
Είσπραξης δεν αποτελεί λύση αλλά 
αντίθετα οδηγεί στην κατάρρευση 
του Ταμείου και οδηγεί σε κοινωνική 
έκρηξη  διότι 350.000 επαγγελματίες 
θα βάλουν άμεσα λουκέτο, ενώ θα χα-
θούν και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις 
εργασίας.   
Τονίσθηκε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 
η υφιστάμενη ρύθμιση έχει αποτύχει 
πλήρως. 
Ζητήθηκε από τους Βουλευτές να 
υποστηρίξουν την νομοθέτηση της 
πρότασης των φορέων, καθώς και η 
παρέμβαση τους για να σταματήσουν 
οι διώξεις εναντίον των οφειλετών. 
Στο θέμα των δανείων των επιχειρή-
σεων με τις εγγυήσεις του δημοσίου, 
επιβεβαιώθηκε η καθυστέρηση για 
την επίλυση του προβλήματος, πράγ-
μα που έχει προκαλέσει τεράστια 
προβλήματα στις επιχειρήσεις από 
την επιθετικότητα των Τραπεζών. 

Τονίσθηκε ότι για την δόση της 
31/12/2013, θα πρέπει να υπάρξει 
αναβολή καταβολής της με παράτα-
ση, καθώς επίσης και να υπάρξει ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρω-
σης του δανεισμού για τις εν λειτουρ-
γία επιχειρήσεις με χαμηλά επιτόκια, 
απομείωση οφειλών και αποπληρωμή 
του υπολοίπου σε βάθος χρόνου.  

Ζητούν συνάντηση 
 με τον πρωθυπουργό 
Για τον λόγο αυτό τα Επιμελητήρια  
ζητούν να υπάρξει συνάντηση με τον 
Πρωθυπουργό ώστε να τεθεί το ζήτη-
μα και να υπάρξει οριστική λύση.   
Οι Βουλευτές δήλωσαν την υποστήρι-
ξη τους  στις θέσεις των Επιμελητηρί-
ων και δήλωσαν ότι θα πάρουν άμεσα 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύ-
θυνση και για τα δύο ζητήματα. 
Συμμετείχαν με τους Προέδρους τους 
τα Επιμελητήρια  Έβρου, Δράμας, Κα-
βάλας, Ξάνθης, ΕΒΕ Ροδόπης, Επαγ-
γελματοβιοτεχνικό Ροδόπης, Ημαθί-
ας, Πέλλας και Κιλκίς.
Τις θέσεις των Επιμελητηρίων υπο-

στήριξε με την παρουσία του ο Περι-
φερειάρχης ΑΜ-Θ κ. Αρ. Γιαννακίδης. 
Οι Βουλευτές  
που συμμετείχαν ήταν :   
Δράμας Καραγιαννίδης Χρήστος, 
Έβρου Αλέξανδρος Δερμεντζόπου-
λος,  Γεώργιος Ντόλιος, Μαρίνος 
Ουζουνίδης, Καβάλας  Νικόλαος Πα-
ναγιωτόπουλος, Γεώργιος Καλαϊτζής, 
Γιάννης Πασχαλίδης, Ξάνθης Ζειμπέκ 
Χουσείν, Ροδόπης Καραγιουσούφ Αι-
χάν, Χατζή Οσμάν Αχμέτ, Ημαθίας Βε-
συρόπουλος Απόστολος, Μπατσαρά 
Γεωργία. 
Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των 
βουλευτών Ξάνθης Αλέξανδρου Κο-
ντού , Ροδόπης Ευριπίδη Στυλιανίδη 
και Έβρου Κυριάκου Γεροντόπουλου, 
οι οποίοι λόγω ανειλημμένων υποχρε-
ώσεων δεν μπορούσαν να παρευρί-
σκονται οι ίδιοι. Επίσης λόγω ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν 
να παρευρεθούν οι βουλευτές Δράμας 
Αηδόνης Χρήστος και Ξάνθης Δημή-
τριος Σαλτούρος οι οποίοι επικοινώ-
νησαν και δήλωσαν την υποστήριξή 
τους στις ενέργειες των Επιμελητηρί-
ων.

Τα λεγόμενα της  διοικητού  
του ΟΑΕΕ κυρίας Γεωργίας 
Κωτίδου  στην επιτροπή της 

βουλής ότι μόλις το 8% των ασφα-
λισμένων του Οργανισμού Ασφά-
λισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ) που έχει οφειλές προς τον 
Οργανισμό έχει ενταχθεί στη σχε-
τική ρύθμιση δικαιώνουν απόλυτα 
τις θέσεις των φορέων των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων  Σύμφωνα 
με τα στοιχεία του ΟΑΕΕ από 
τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα στις 
ρυθμίσεις τακτοποίησης οφειλών, 
εντάχθηκαν 28.500 ασφαλισμένοι, 
σε σύνολο 370.000 οφειλετών. 

Οι δηλώσεις της διοίκησης του ΟΑΕΕ 
στην βουλή δυστυχώς επαληθεύουν 
τόσο τα Επιμελητήρια όσο και τις 
επαγγελματικές οργανώσεις  που 
πολύ καιρό πριν είχαν προειδοποιή-
σει για την αποτυχία της τελευταίας 
ρύθμισης αλλά και των προηγούμε-
νων. Δυστυχώς η εμμονή του Υπουρ-
γείου και της Τρόϊκας για είσπραξη 
οφειλών, την στιγμή που τα έσοδα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
έχουν πάθει καθίζηση κατά μέσο όρο 
της τάξεως του 70% την τελευταία 
πενταετία και η επιβολή κατασχέσεων 

Εκ των υστέρων παραδέχονται την ούτως ή άλλως
 αναμενόμενη αποτυχία της ρύθμισης του ΟΑΕΕ, 

ενώ συνεχίζουν να στέλνουν κατασχετήρια σε επαγγελματίες
περιουσιακών στοιχείων των ασφα-
λισμένων, οδηγεί σε κατάρρευση του 
ταμείου εξαιτίας των χιλιάδων λουκέ-
των που θα ακολουθήσουν.
Πειραματίσθηκαν στην πλάτη χιλιά-
δων ασφαλισμένων, όταν εδώ και 2 
χρόνια τουλάχιστον είχαμε επισημά-
νει ότι οι ρυθμίσεις θα αποτύχουν. 
Παρόλα αυτά εξακολουθούν να 
στέλνουν κατασχετήρια σε οφειλέτες 
προκαλώντας εκφοβισμό και διόγκω-
ση του προβλήματος χωρίς καμιά 
απολύτως προοπτική και έξω από 
κάθε λογική. 
Πα΄ρόλο που οι φορείς κάναμε ρεαλι-
στική πρόταση τεχνικά τεκμηριωμένη 
που δίνει λύση  τόσο στο ταμείο όσο 
και στους ασφαλισμένους μέχρι σή-
μερα δεν την έχουν κάνει αποδεκτή. 

Τους καλούμε μετά την παραδοχή της 
πλήρους αποτυχίας και του κινδύνου 
καταστροφής εκατοντάδων χιλιάδων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
μοιραία οδηγεί σε κατάρρευση του 
ταμείου και κοινωνική έκρηξη λόγω 
τεράστιας διόγκωσης της ανεργίας, 
να αποδεχθούν άμεσα την τεκμηριω-
μένη λύση  που προτείνουν οι φορείς 
και να μην προχωρήσουν για ακόμη 
μια φορά σε ημίμετρα αποτυχίας.

Η λύση είναι μία και τους  
καλούμε την ύστατη ώρα 
 να την αποδεχθούν

• Την καθιέρωση μίας «πραγ-
ματικής» κεφαλαιοποίησης με πάγω-
μα των μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.  
• Την υποχρέωση άμεσης 
επανέναρξης καταβολής τρεχουσών 
εισφορών από τους οφειλέτες που 
κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, 
με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη 
επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε 
αυτούς.
• Την ενεργοποίηση της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης για τους 
οφειλέτες (και τις οικογένειές τους) 
που μετέχουν στην κεφαλαιοποίηση, 
με άμεση θεώρηση των ατομικών 
ασφαλιστικών βιβλιαρίων υγείας.
• Κατά την συνταξιοδότηση, 
μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης 
οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με 
τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης 
σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμέ-
νου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό 
έλλειμμα και λογιστικές απώλει-
ες στον Οργανισμό.  Η πρόταση 
στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο 
ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα 

εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών 
που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και 
αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί 
στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα 
του δοθεί.
• Την Αποποινικοποίηση των 
οφειλετών στον ΟΑΕΕ με κατάργη-
ση του αναχρονιστικού νόμου της 
δικτατορίας (1967) διότι ο ΟΑΕΕ είναι 
ταμείο αυτοαπασχολούμενων και οι 
εισφορές δεν είναι παρακρατούμενες 
όπως αυτές του ΙΚΑ.  

Ήδη τα Επιμελητήρια και οι επαγ-
γελματικές οργανώσεις των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων έχουν καλέσει 
όλους τους βουλευτές να στηρίξουν 
έμπρακτα με νομοθετική πρωτοβου-
λία την λύση που προτείνουν. 
Ευελπιστούμε να πρυτανεύσει η 
λογική και όχι η στείρα εισπρακτική 
πολιτική χωρίς αντίκρισμα που οδηγεί 
στην καταστροφή εκατοντάδων χιλιά-
δων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Το Επιμελητήριο Δράμας συμ-
μετέχει στο πρόγραμμα «Ολο-
κληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Αναγέννησης» του Δήμου 
Δράμας, που σαν στόχο έχει να 
αναβαθμίσει την πόλη μας και 
να δημιουργήσει μια ολοκληρω-
μένη σχέση ανάπτυξης μεταξύ 
του Δήμου και διαφόρων φο-
ρέων του. Το πρόγραμμα χρη-
ματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο 
πλαίσιο του ΠΕΠ Μακεδονία – 
Θράκη 2007 – 20013.

Το έργο που έχει αναλάβει το 
Επιμελητήριο Δράμας περιέχει 
μια δράση για την έρευνα και 
καταγραφή του τρόπου με τον 
οποίο μπορεί να δημιουργη-
θεί στην περιοχή μας ένα «το-
πικό Σύμφωνο ποιότητας» 
(ΤΣΠ). Σκοπός του «τοπικού 
Συμφώνου ποιότητας» είναι, 
μέσα από τη συνεργασία και 
την αμοιβαία δέσμευση των 

επιχειρήσεων-μελών του, να δι-
αμορφωθεί μια "ταυτότητα ποιό-
τητας", η οποία θα χαρακτηρίζει 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται 
και τα προϊόντα που παράγονται 
από τις επιχειρήσεις-μέλη του. 
Το «τοπικό Σύμφωνο ποιότη-
τας»  φιλοδοξεί να δημιουργήσει 
μια εστία ποιότητας στην περιοχή 
της Δράμας και να αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς για τους επισκέ-
πτες από τη μια μεριά και οδηγό 
για τις επιχειρήσεις της ευρύτερης 
περιοχής από την άλλη, συμβάλ-
λοντας με αυτό τον τρόπο στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊ-
όντος της Δράμας.

Η εναρκτήρια εκδήλωση παρου-
σίασης του προγράμματος πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 νο-
εμβρίου 2013 στο Επιμελητήριο 
Δράμας στην αίθουσα του Διοικη-
τικού Συμβουλίου. 

Σε ενημερωτικό σημείωμα 
που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 

αναφέρει τα εξής :

Από τις 14 Ιουνίου 2013 ισχύουν 
οι διατάξεις του Ν.4161/2013 με 
τις οποίες προβλέφθηκε ότι απαι-
τήσεις από καταθέσεις σε πιστω-
τικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες 
μέχρι του ποσού των 1.500,00 
ευρώ για ατομικό λογαριασμό και 
2.000,00 ευρώ για κοινό λογαρια-
σμό (αρθρ. 20).
 Για το λόγο αυτό ενημε-
ρώνουμε τα μέλη μας πως προκει-
μένου να προστατευτούν από τις 
ευεργετικές διατάξεις του ως άνω 
Νόμου, πρέπει άμεσα να προβούν 
σε σχετική δήλωση προς εκείνη 
την τράπεζα που τηρούν λογαρια-
σμό για τον οποίο επιθυμούν να 
ισχύει το ανωτέρω ακατάσχετο, δι-
αφορετικά παρατηρήθηκαν φαινό-
μενα όπου τράπεζες κατέσχεσαν 
καταθέσεις οφειλετών για οφειλές 
τους προς αυτές, χωρίς μάλιστα 
προηγούμενη ειδοποίηση και μά-
λιστα ανεξαρτήτως ποσού.
 Επίσης η νομοθεσία ορί-

ζει ως ακατάσχετο και προστα-
τεύει το ποσό του μισθού ή της 
σύνταξης που κατατίθεται σε λο-
γαριασμό μισθοδοσίας, μέχρι το 
ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η προστασία αυτή 
ισχύει, αν πρόκειται για απλούς 
δανειστές, τράπεζες κλπ, ΜΟΝΟ 
για μια μέρα μετά την κατάθεση 
(ημέρα κατάθεσης + την επόμε-
νη). Μετά μπορεί να κατασχεθεί.

Αν πρόκειται όμως για το δημό-
σιο, επιτρέπεται υπέρ του δημο-
σίου κατάσχεση μισθού ή σύντα-
ξης, ΜΟΝΟ αν είναι πάνω από 
1.000,00 ευρώ ανά μήνα και για  
ποσό 25% που υπερβαίνει τα 
1.000,00 ευρώ (πχ εάν η σύντα-
ξη είναι 1.500,00 ευρώ το δημόσιο 
μπορεί να κατάσχει μόνο 125,00 
ευρώ το μήνα).
Αν πρόκειται για επίδομα ανεργί-
ας, είναι εξ΄ολοκλήρου ακατάσχε-
το.
Και στις δύο τελευταίες περιπτώ-
σεις, και αυτοί οι λογαριασμοί πρέ-
πει να δηλωθούν ως λογαριασμοί 
μισθοδοσίας ή επιδοματικοί στην 
τράπεζα όπου τηρούνται.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ:
«Απαραίτητη η σχετική δήλωση καταθετών 
προς την τράπεζα που τηρούν λογαριασμό 

για τον οποίο επιθυμούν να ισχύει 
το ακατάσχετο των 1.500,00 ευρώ»

Ολοκληρώθηκε η πρώτη 
ενημερωτική εκδήλωση 

στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Αναγέννησης» (ΟΣΑΑ) 
του Δήμου Δράμας στο οποίο 
συμμετέχει το Επιμελητήριο 
Δράμας. 

Η πρώτη συνάντηση είχε να κάνει 
με την υλοποίηση ενός σχεδίου 
δράσης που τιτλοφορείται  «Δη-
μιουργία κειμένου βάσης για το 
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας  - 
ιστορική αναδρομή στην επιχει-
ρηματικότητα στη Δράμα».  Το 
Υποέργο 2 της πράξης με τίτλο 
«Τα προϊόντα του μέλλοντος»  
περιέχει μια δράση για την έρευ-
να και καταγραφή του τρόπου με 
τον οποίο μπορεί να δημιουργη-
θεί στην περιοχή μας ένα «Τοπικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» (ΤΣΠ).

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με 
τη διοργάνωση τριών «θεματικών 
εργαστηρίων»  που θα γίνουν με 
τρεις ξεχωριστές ομάδες επιχει-
ρηματιών. Στη συνάντηση θα γίνει 
επεξήγηση για το πώς λειτουργεί 
ένα «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότη-
τας» και για τον τρόπο που θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί και να 
λειτουργήσει στη Δράμα. 

Οι συναντήσεις θα γίνουν ως 
εξής: (α) Κλάδος Εστίασης την 
Τρίτη 19 Νοεμβρίου, (β) κλάδος 
επιχειρήσεων που παράγουν και 
εμπορεύονται τοπικά προϊόντα 
την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 
και (γ) ο κλάδος τροφίμων και 
ποτών την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 
2013. Τα «Θεματικά Εργαστήρια» 
θα ξεκινήσουν στις 11:00 π.μ. 
στον 2ο όροφο του Επιμελητηρί-
ου Δράμας.

πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Δράμας 
η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Αναγέννησης»

«τοπικό 
Σύμφωνο ποιότητας»

Με στόχο την αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος της Δράμας 
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας συγχαίρει όλους 
τους Φορείς και Συλ-
λόγους της ΠΕ Δρά-
μας  που συμμετείχαν 
στηνσυλλογος πολυ-
τεκνων Η αξιοπρέπεια 
και το ήθος όλων των 
συμμετεχόντων δια-
σφάλισαν την ουσία 
της διαμαρτυρίας. Οι 
αγορές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Δρά-
μας σε ποσοστό που 
ξεπερνά το 99% έμει-
ναν κλειστές. 

Ευχαριστούμε όλους 
όσους δήλωσαν την συ-
μπαράσταση τους και 
τον κάθε πολίτη ξεχωρι-
στά, στην προσπάθεια 
που καταβάλλουμε κα-
θώς και στην υποστήρι-
ξη τους στα δίκαια αιτή-
ματα μας. 
Ευχαριστούμε επίσης 
την Αστυνομική Διεύ-
θυνση Δράμας για την 
διευκόλυνση που παρεί-
χαν στην εύρυθμη λει-
τουργία της πόλης κατά 
την διάρκεια των εκδη-
λώσεων.

Η επόμενη μέρα μας 
βρίσκει όλους πιο δυνα-
τούς να συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε για τα δί-
καια αιτήματα μας απέ-
ναντι στην πολιτική της 
ύφεσης και της ανεργί-
ας. 
Η επίλυση των βασικών 
αυτών προβλημάτων 
σε συνδυασμό με τις 
αναπτυξιακές προτά-
σεις των φορέων μας 
αποτελούν διέξοδο. Για 
τον λόγο αυτό καλούμε 
την Κυβέρνηση και τα 
Υπουργεία  να αποδε-
χθούν  τις ρεαλιστικές 
και διεξοδικές προτάσεις 
μας αλλάζοντας πορεία 
έστω την ύστατη ώρα.   

 

το Επιμελητήριο Δράμας συγχαίρει όλους όσους συμμετείχαν 
στην δυναμική διαμαρτυρία της 30ης Οκτωβρίου 2013

ΤΟ 99% ΤωΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤωΝ ΕΜΕΙΝΑΝ ΚΛΕΙΣΤΑ

ή πρόταση του  
Επιμελητηρίου Δρά-
μας για την αντιμε-
τώπιση των οφει-
λών στον ΟΑΕΕ 

Ενημερώνουμε ακό-
μη ότι το Επιμελητήριο 
Δράμας στην επικεί-
μενη σύσκεψη που θα 
πραγματοποιηθεί στην 
Περιφέρεια στην Κομο-
τηνή υπό την αιγίδα του 
Περιφερειάρχη Αριστεί-
δη Γιαννακίδη και στην 
οποία θα συμμετέχουν 
τα Επιμελητήρια, οι 
Ομοσπονδίες Επαγγελ-
ματιών και Βιοτεχνών, 
οι Εμπορικοί Σύλλογοι 
και οι Βουλευτές της 
Περιφέρειας Ανατ. Μα-
κεδονίας –Θράκης, θέ-
τει ως προϋπόθεση την 
κατάθεση νομοσχεδίου 
από τους Βουλευτές 
στην Βουλή των Ελλή-
νων, που θα εμπεριέχει 

τις προτάσεις των Φο-
ρέων για την αντιμετώ-
πιση των οφειλών στον 
ΟΑΕΕ και την παύση 
των διώξεων των χιλιά-
δων ασφαλισμένων.

ή πρότασή μας για το 
σχέδιο νόμου στηρίζε-
ται στο εξής τετράπτυ-
χο -άξονες:

-  Καθιέρωση μίας 
«πραγματικής» κεφα-
λαιοποίησης των μέ-
χρι σήμερα ληξιπρό-
θεσμων οφειλών προς 
τον ΟΑΕΕ.  Η κεφαλαι-
οποίηση θα περιλαμβά-
νει όλες τις οφειλές σε 
ενιαίο κεφάλαιο, καθώς 
επίσης τις κάθε είδους 
προσαυξήσεις, πρόσθε-
τα τέλη και λοιπές επι-
βαρύνσεις.  Από της κε-
φαλαιοποίησης και εφε-
ξής, το ενιαίο κεφάλαιο 
παύει να διογκώνεται με 
επιπλέον πρόστιμα και 

προσαυξήσεις αλλά επι-
βαρύνεται μόνο με ένα 
συμβολικό επιτόκιο.
-  Υποχρέωση άμεσης 
επανέναρξης καταβολής 
τρεχουσών εισφορών 
από τους οφειλέτες που 
κάνουν χρήση της κεφα-
λαιοποίησης, με παροχή 
δικαιώματος για ελεύθε-
ρη επιλογή ασφαλιστι-
κής κλάσης σε αυτούς.
-  Ενεργοποίηση της ια-
τροφαρμακευτικής περί-
θαλψης για τους οφειλέ-
τες (και τις οικογένειές 
τους) που μετέχουν 
στην κεφαλαιοποίηση, 
με άμεση θεώρηση των 
ατομικών ασφαλιστικών 
βιβλιαρίων υγείας.
-  Κατά την συνταξι-
οδότηση, μετατροπή 
της κεφαλαιοποιημένης 
οφειλής σε ασφαλιστικό 
χρόνο με τελική επιλογή 
εξαγοράς ή μειωμένης 
σύνταξης εκ μέρους του 
ασφαλισμένου, η οποία 

δεν δημιουργεί ταμειακό 
έλλειμμα και λογιστικές 
απώλειες στον Οργανι-
σμό.  Η πρόταση στηρί-
ζεται επάνω στην αρχή 
ότι ο ασφαλισμένος, ως 
συνταξιούχος, θα ει-
σπράξει τελικά την ανα-
λογία αυτών που έχει 
δώσει προς τον ΟΑΕΕ 
και αυτό που οφείλει θα 
συνυπολογιστεί στο τε-
λικό ύψος της σύνταξης 
που θα του δοθεί. 

Ακόμη να συμπεριλαμ-
βάνεται απαραίτητα στο 
νομοσχέδιο η αποποι-
νικοποίηση των οφει-
λετών διότι είναι ταμείο 
αυτοαπασχολούμενων. 
Ο νόμος αυτός της δι-
κτατορίας του 1967 εξα-
κολουθεί να ισχύει μέχρι 
σήμερα και αποτελεί 
ντροπή για το πολιτικό 
σύστημα της χώρας.  
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‘‘Για το Επιμελητήριο Δράμας η ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα είναι προϋπόθεση και αναγκαία 

συνθήκη για την συνολική οικονομική ανάπτυξη’’
Οι κινητοποιήσεις των 
αγροτών σχετικά με τον 
φόρο στα ακίνητα και 
τα αγροτεμάχια, για το 
κόστος παραγωγής καθώς 
και για την καταβολή των 
οφειλομένων αποζημιώ-
σεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
μας βρίσκουν συμπαρα-
στάτες. 
Οι αγροτικές επιχειρήσεις 
καθώς και συνολικά ο 
αγροτικός κόσμος αποτε-
λούν πυλώνα ανάπτυξης 
και με προοπτική τόσο 
στην τοπική όσο και την 
εθνική οικονομία.  
Ο αγροτικός πληθυσμός 

της περιοχής μας ανέ-
καθεν αποτελούσε πηγή 
εσόδων για την τοπική 
οικονομία. Στήριζε την 
ρευστότητα της αγοράς 
διοχετεύοντας τα εισο-
δήματα του  στις τοπικές 
επιχειρήσεις στο εμπόριο, 
την βιοτεχνία και τις υπη-
ρεσίες.  
Το κόστος παραγωγής 
εκτοξεύθηκε την τελευταία 
πενταετία εξαιτίας της πο-
λιτικής στα καύσιμα, στην 
αύξηση των επιτοκίων 
δανεισμού, του ηλεκτρικού 
ρεύματος, των αγροτικών 
εφοδίων, του μεταφορικού 

κόστους και των έμμεσων 
φόρων που καλούνται να 
πληρώσουν οι παραγωγοί 
και επιχειρηματίες.

Η υπερφορολόγηση, οι 
διώξεις και οι στρεβλώσεις 
πρέπει να σταματήσουν 
άμεσα.
Το νομοσχέδιο για την 
φορολογία ακινήτων και 
αγροτεμαχίων αποτελεί 
την χαριστική βολή στην 
κοινωνία που σε συνδυα-
σμό με την απελευθέρωση 
των πλειστηριασμών οδη-
γεί στην απώλεια ιδιοκτη-
σίας με κατάρρευση της 

κοινωνικής συνοχής. 
Για το Επιμελητήριο 
Δράμας η ανάπτυξη του 
πρωτογενούς τομέα με 
καινοτόμες σύγχρονες με-
θόδους παραγωγής ποι-
οτικών προϊόντων και η 
σύνδεση του με την μετα-
ποίηση, είναι προϋπόθεση 
και αναγκαία συνθήκη 
για την συνολική οικονο-
μική ανάπτυξη, τόσο της 
περιοχής μας, όσο και της 
χώρας γενικότερα.   

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Η υπερφορο-
λόγηση,

 οι διώξεις και 
οι στρεβλώσεις 

πρέπει να 
σταματήσουν 

άμεσα

Το Επιμελητήριο Δράμας συνεργάζεται ως εταίρος με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και 
συγκεκριμένα με την  Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας. Ταυτόχρονα είναι και εταίρος στο συμ-
βούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 
  
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δ.Π.Θ. ιδρύθηκε και λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ). 
Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης , του Γρα-
φείου Πρακτικής & της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας .
Βασικός στόχος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας είναι να προσφέρει στους φοιτητές & νέους 
αποφοίτους, τη δυνατότητα να γνωρίσουν το περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας και παράλληλα, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν με 
καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο. 

το Επιμελητήριο Δράμας εταίρος με 
το Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο Θράκης
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Το Γραφείο ΟΕΥ Βόρειας 
Ελλάδας του Υπουργείου 

Εξωτερικών κοινοποίησε  τα 
αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 
εισαγωγών και εξαγωγών των 
νομών Μακεδονίας και Θράκης 
(Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, 
Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβά-
λας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζά-
νης, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, 
Ροδόπης, Σερρών, Φλώρινας, 
Χαλκιδικής) για το 2011 και το 
2012 σε εξαψήφια κατάταξη 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοι-
χεία, οι εισαγωγές των νομών 
Μακεδονίας και Θράκης κατά το 
2011 ανήλθαν σε 7.160.276.541 
ευρώ ενώ το 2012 ήταν 
7.438.340.825 ευρώ (αύξηση 
3,88%).

Οι εξαγωγές  των νομών  Μακε-
δονίας και Θράκης κατά το 2011 
ανήλθαν σε 5.197.835.380 ευρώ 
ενώ το 2012 ήταν 5.785.834.464 
ευρώ (αύξηση 11,31%).

Οι εισαγωγές των νομών Μα-
κεδονίας και Θράκης κατά το 
2011 αποτελούσαν το 14,77% 
του συνόλου των εισαγωγών της 
Ελλάδος ενώ κατά το 2012 απο-
τελούσαν το 15,07% του συνόλου 
των εισαγωγών της Ελλάδος.

Οι εξαγωγές των νομών Μα-
κεδονίας και Θράκης κατά το 
2011 αποτελούσαν το 21,35% 
του συνόλου των εξαγωγών της 
Ελλάδος ενώ κατά το 2012 απο-
τελούσαν το 20,93% του συνόλου 
των εξαγωγών της Ελλάδος. 

Κατά το 2011 ο δείκτης επικάλυ-
ψης (εξαγωγές/εισαγωγές) για το 
σύνολο των νομών Μακεδονίας 
και Θράκης ήταν 72,59% ενώ 
κατά το 2012 ήταν 77,78%.

Κατά το 2011 ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι νομοί 
Έβρου, Θεσσαλονίκης, και Φλώ-
ρινας ενώ θετικό εμπορικό ισοζύ-
γιο είχαν οι υπόλοιποι νομοί.

Κατά το 2012 ελλειμματικό 
εμπορικό ισοζύγιο είχαν οι νομοί 
Έβρου, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης 
και Φλώρινας ενώ θετικό εμπο-
ρικό ισοζύγιο είχαν οι υπόλοιποι 
νομοί.

Κατά το 2012, αύξηση των 
εξαγωγών σε σχέση με το 2011, 
σημείωσαν οι νομοί  Ημαθίας, 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΕΥ Βόρειας Ελλάδας

ή Δράμα στην 10η θέση σε αξία εξαγωγών 
ανάμεσα στους 16 νομούς της μακεδονίας-Θράκης 

Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Ξάν-
θης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών, 
Φλώρινας, Χαλκιδικής ενώ 
μείωση των εξαγωγών σημείω-

2012 2011

αΞια εισαΓωΓων 
2012  (δις  €)

αΞια εΞαΓωΓων 
2012 (δις  €)

αΞια εισαΓωΓων 
2011 (δις  €)

αΞια εΞαΓωΓων 
2011 (δις  €)

ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΩΝ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
-ΘΡΑΚΗΣ 7,43 5,78 7,16 5,19
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 49,28 27,61 48,46 24,30
πΟσΟσΤΟ 15,07% 20,93% 14,77% 21,35%

εισαΓωΓεσ - εΞαΓωΓεσ νΟμων μακεδΟνιασ - Θρακησ (2012, 2011) 

σαν οι νομοί Γρεβενών, Δράμας, 
Έβρου, Καβάλας, Κιλκίς, Κοζάνης 
και Πιερίας.
 Τις πρώτες θέσεις όσον αφορά 

στις εξαγωγές για το 2011 και το 
2012 καταλαμβάνουν οι νομοί 
Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Καστο-
ριάς, Πέλλας και Κιλκίς. 

2012 2011

NOMOσ αΞια 
εισαΓωΓων (€)

αΞια εΞαΓωΓων 
(€)

αΞια 
εισαΓωΓων (€)

αΞια εΞαΓωΓων 
(€)

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.680.375,00 9.339.256,00 4.912.399,00 11.558.682,00 
δραμασ 54.964.298,00 111.722.963,00 46.158.285,00 124.093.200,00 
ΕΒΡΟΥ 113.232.814,00 99.645.497,00 114.793.537,00 101.855.064,00 
ΗΜΑΘΙΑΣ 145.206.951,00 411.585.636,00 177.249.934,00 350.887.033,00 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.073.769.089,00 3.427.738.079,00 5.750.100.750,00 2.991.223.532,00 
ΚΑΒΑΛΑΣ 115.927.814,00 170.431.233,00 137.373.202,00 184.927.178,00 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 267.368.593,00 377.983.487,00 187.786.352,00 325.283.561,00 
ΚΙΛΚΙΣ 126.156.268,00 219.484.648,00 150.363.614,00 219.620.276,00 
ΚΟΖΑΝΗΣ 62.312.958,00 57.728.783,00 60.872.427,00 72.849.535,00 
ΞΑΝΘΗΣ 79.322.153,00 169.000.620,00 115.794.570,00 159.884.107,00 
ΠΕΛΛΑΣ 73.430.268,00 283.905.823,00 79.734.757,00 230.857.460,00 
ΠΙΕΡΙΑΣ 102.648.311,00 111.550.461,00 111.908.575,00 117.881.022,00 
ΡΟΔΟΠΗΣ 84.075.183,00 115.899.477,00 98.397.373,00 107.070.212,00 
ΣΕΡΡΩΝ 72.627.614,00 81.752.559,00 65.180.463,00 71.108.292,00 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 10.608.636,00 5.182.216,00 10.534.422,00 4.499.013,00 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 52.009.500,00 132.883.726,00 49.115.881,00 124.237.213,00 
σΥνΟΛΟ 7.438.340.825,00 5.785.834.464,00 7.160.276.541,00 5.197.835.380,00 

σειρα καΤαΤαΞησ ΟσΟν αΦΟρα σΤισ 
εΞαΓωΓεσ νΟμων μακεδΟνιασ - Θρακησ 

KATA ΤΟ 2012:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.427.738.079,00 €
ΗΜΑΘΙΑΣ 411.585.636,00 €
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 377.983.487,00 €
ΠΕΛΛΑΣ 283.905.823,00 €
ΚΙΛΚΙΣ 219.484.648,00 €
ΚΑΒΑΛΑΣ 170.431.233,00 €
ΞΑΝΘΗΣ 169.000.620,00 €
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 132.883.726,00 €
ΡΟΔΟΠΗΣ 115.899.477,00 €
δραμασ 111.722.963,00 €
ΠΙΕΡΙΑΣ 111.550.461,00 €
ΕΒΡΟΥ 99.645.497,00 €
ΣΕΡΡΩΝ 81.752.559,00 €
ΚΟΖΑΝΗΣ 57.728.783,00 €
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 9.339.256,00 €
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5.182.216,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.785.834.464,00 €

τα κύρια εξαγώγιμα προϊόντα 
 του νομού Δράμας

κατά το 2012 ήταν:

-Μάρμαρα και τραβερτίνες, ακατέργαστα ή χοντρικά κα-
τεργασμένα (προς Κίνα,Ταιβάν)
-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργή-
ματα από αυτές (προς Σινγκαπούρη, Σαουδική Αραβία, 
Βραζιλία, Ην. Αρ. Εμιράτα, ΗΠΑ, Κύπρο)
-Βαμβάκι (προς Ιταλία, Τουρκία)
-Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά, από υφαντικές ύλες 
(προς Γαλλία)
-Κρασιά από νωπά σταφύλια (προς Γερμανία)

κατά το 2011 ήταν:

-Μάρμαρα και τραβερτίνες, ακατέργαστα ή χοντρικά κα-
τεργασμένα (προς Κίνα)
-Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργή-
ματα από αυτές (προς Σαουδική Αραβία, Σινγκαπούρη, 
Ουζμπεκιστάν, Βραζιλία, Ην. Αρ. Εμιράτα,  Κύπρο)
-Συσκευές για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων 
(προς ΗΠΑ)
-Βαμβάκι (προς Ιταλία, Τουρκία)
-Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά, από υφαντικές ύλες 
(προς Γαλλία)

-Σιτάρι σκληρό (προς Ιταλία)
-Διατάξεις με ημιαγωγό, φωτοευαίσθητες (προς 
Βουλγαρία)


