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Σύσκεψη των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ  
 με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης 

κ. Θεόδωρο Καράογλου και τον 
Περιφερειάρχη κ. Άρη Γιαννακίδη

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας έθεσε μια σειρά 
από ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις της περιοχής μας

Τα σημαντικότερα από αυτά 
είναι οι οφειλές των επι-
χειρήσεων σε Τράπεζες, 

ΟΑΕΕ και Δημόσιο, η κατάργηση 
της υποχρεωτικότητας εγγυητικής 
επιστολής τραπέζης για την προ-
καταβολή από τα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ και η σχεδιαζόμενη μεί-
ωση των τιμών των συμβάσεων 
πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος 
των παραγωγών ενέργειας από 
το ΥΠΕΚΑ. Τέθηκαν επίσης κυρί-
αρχα ζητήματα που αφορούν τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδι-
αφέροντος καθώς επίσης και το 
παραεμπόριο.
Σελ......7

Θετική εξέλιξη για τις Δραμινές επιχειρήσεις
 Η Απόσυρση των άρθρων 22 & 42 του νομοσχεδίου «Επενδυτικά Εργαλεία και άλλες διατάξεις» 

που αφορούσαν τις ανακτήσεις των επιδοτήσεων καθώς η κατάργηση του Ν.4075/2012
Σελ......2

Ανησυχία από το  
Ευρωκοινοβούλιο για 
τα αναδρομικά μέτρα 

στα φωτοβολταϊκά 
Σελ.....6

Σύσκεψη για συντονισμό 
 αρμόδιων φορέων για την
 πάταξη του παραεμπορίου

Επισημάνθηκε η ανεπάρκεια ελέγχων 
και μηχανισμών και αποφασίσθηκαν ενέργειες 

για το επόμενο διάστημα 
Σελ....7
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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
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

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη του 

ότι κατά την διάρκεια της συ-
ζήτησης στην ολομέλεια της 
Βουλής των Ελλήνων του νο-
μοσχεδίου «Επενδυτικά Ερ-
γαλεία και άλλες διατάξεις» ο 
Αναπληρωτής Υπ. Οικονομι-
κών κ. Σταϊκούρας απέσυρε 
τα άρθρα 22 & 42 που αφο-
ρούσαν τις ανακτήσεις των 
επιδοτήσεων καθώς και την 
κατάργηση του Ν.4075/2012, 
τα οποία αν ψηφιζόταν θα 
δημιουργούσαν σοβαρότατα 
προβλήματα στην βιωσιμό-
τητα των επιχειρήσεων και 
θα καθιστούσαν πρακτικά 
αδύνατη την διατήρηση των 
θέσεων εργασίας. 
Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά 
από συντονισμένες ενέργειες 
των Επιμελητήριων με επικε-
φαλής τον Περιφερειάρχη κ. 
Άρη Γιαννακίδη, ο οποίος οργά-
νωσε την Τρίτη 19/3/2013 την 
συνάντηση με τον Πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγελλο Βενιζέλο 
και τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. 
Φώτιο Κουβέλη, οι οποίοι ενη-
μερώθηκαν και υποστήριξαν με 

συντονισμένες και καταλυτικές 
ενέργειες τόσο σε επίπεδο αρ-
χηγών όσο και κοινοβουλευτι-
κών παρεμβάσεων  το αίτημα 
μας για την απόσυρση των άρ-
θρων. Ο Πρωθυπουργός είχε 
ενημερωθεί εγγράφως με επι-
στολή ψήφισμα των φορέων της 
ΑΜ-Θ με το επίμαχο ζήτημα των 
κρατικών ενισχύσεων και των 
εγγυήσεων του δημοσίου.   

Ακολούθησε συνάντηση  κατό-
πιν πρωτοβουλίας του Περιφε-
ρειάρχη ΑΜ-Θ, με τον Υπουργό 
Επικρατείας κ. Δημήτρη Στα-
μάτη ο οποίος εξέφρασε την 
αναγκαιότητα επίλυσης του 
προβλήματος  εκφράζοντας την 
θέση του Πρωθυπουργού για 
την στήριξη των επιχειρήσεων 
και την διασφάλιση των θέσε-
ων εργασίας. Για τον λόγο αυτό 
κανονίσθηκε συνάντηση στο 
Υπ. Οικονομίας την Παρασκευή 
22/3/2013.
Σε όλες τις παραπάνω συναντή-
σεις συμμετείχε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας όπως 
και οι Πρόεδροι των Επιμελητη-
ρίων Εβρου, Ξάνθης και Εμπο-

ρικού & Βιομηχανικού Ροδόπης.   

Οφείλουμε να ευχαριστήσου-
με τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ 
κ. Γιαννακίδη για την αμέριστη 
βοήθεια του, τους Βουλευτές 
του Νομού μας κ.  Δημήτρη Κυ-
ριαζίδη για την κατανόηση και 
συμαπαράσταση του, τον κ. 
Χρήστο Καραγιαννίδη για την 
συντονισμένη προσπάθεια του 
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο της 
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ  για την 
απόσυρση των άρθρων, καθώς 
και τον ανεξάρτητο  Βουλευτή 
κ. Χρήστο Αηδόνη για την υπο-
στήριξη του σε κοινοβουλευτικό 
επίπεδο του αιτήματος μας.
Ευχαριστούμε επίσης την κοινο-
βουλευτική Ομάδα των Ανεξαρ-
τήτων Ελλήνων που μέσω του 
κοινοβουλευτικού της εκπρο-
σώπου υποστήριξε την από-
συρση των επίμαχων άρθρων 
καθώς επίσης και όλες τις πολι-
τικές παρατάξεις που μας υπο-
στήριξαν.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε 
ακόμη την τ. Βουλευτή και μέ-
λος του πολιτικού συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ κυρία Χαρά Κεφα-

Θετική εξέλιξη για τις Δραμινές επιχειρήσεις
 Η Απόσυρση των άρθρων 22 & 42 του νομοσχεδίου «Επενδυτικά Εργαλεία και άλλες διατάξεις» 

που αφορούσαν τις ανακτήσεις των επιδοτήσεων καθώς η κατάργηση του Ν.4075/2012

λίδου για τις ενέργειες της, στα 
αρμόδια όργανα του ΠΑΣΟΚ 
καθώς και τον τ. Βουλευτή Ν. 
Σμολοκτό για την υποστήριξη 
του αιτήματος μας στην κοινο-
βουλευτική ομάδα των Ανεξαρ-
τήτων Ελλήνων.

Ενημερώνουμε ακόμη ότι η 
απόσυρση των άρθρων δεν 
αποτελεί οριστική λύση στο 
πρόβλημα αλλά δίνει την δυνα-
τότητα ορθότερης αντιμετώπι-
σης του. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση συντονίζονται τώρα οι 
προσπάθειες των Φορέων.

 Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τα μέλη του ότι το 

θέμα επέκτασης της επιδότησης 
με 12% του συνολικού κόστους 
μισθοδοσίας  στους Νομούς Δρά-
μας και Καβάλας, ώστε να υπάρξει 
ισότιμη αντιμετώπιση στο σύνολο 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, παραμένει 

βασικός στόχος, παρότι το Υπουρ-
γείο Οικονομικών είναι αρνητικό 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο Περιφερειάρχης κ. Αρης Γιαν-
νακίδης στην δύσκολη αυτή συ-
γκυρία, συντονίζει και υποστηρίζει 
έντονα την κοινή προσπάθεια που 
προαποφασίσθηκε από τα Επι-

μελητήρια της Περιφέρειας  προς 
την κατεύθυνση εξομοίωσης του 
ποσοστού επιδότησης στο 12% 
για όλους τους Νομούς. 
Επιμένουμε  για την αποδοχή από 
το Υπουργείο του δίκαιου αιτήμα-
τος μας και καλούμε το Υπουρ-
γείο στην δύσκολη αυτή συγκυ-

ρία όπου οι επιχειρήσεις δίνουν 
αγώνα επιβίωσης και η ανεργία 
έχει εκτοξευθεί σε πρωτόγνωρα 
επίπεδα, να δράσει άμεσα με την 
έκδοση υπουργικής απόφασης. 
Οι θέσεις εργασίας δεν στηρίζο-
νται με ευχολόγια. 

ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ  ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ  
  Για την αποδοχή από το Υπουργείο οικονομικών της επέκτασης της επιδότησης με 12% 

του συνολικού κόστους μισθοδοσίας στους Νομούς Δράμας και Καβάλας’’

Την 26η Μαρτίου 2013 υλο-
ποιήθηκε στο Επιμελητή-
ριο Δράμας η συνάντηση 

της διακρατικής εταιρικής σύ-
μπραξης του προγράμματος 
«Συν-Εργασία» που υλοποιεί ο 
φορέας στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Δια Βίου Μάθηση 
«Λεονάρντο». 

Εταίροι από όλους τους συνερ-
γαζόμενους φορείς του προγράμ-
ματος (Ιταλία, Η.Β., Κροατία, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Λετονία, Λι-
θουανία, Πολωνία, Ουγγαρία) κα-
θώς και δύο εταίροι από την Τουρ-
κία, το «Δημοτικό Εκπαιδευτικό 
Κέντρο» της πόλης Ουργκούπ 
(Προκόπι) της Καππαδοκίας και 
το Επιμελητήριο Μηχανολόγων 
της πόλης Αφιονκαραχισάρ συμ-
μετείχαν στην συνάντηση. 

Η «Συν-Εργασία» είναι μια σύγ-
χρονη μορφή εργασιακής εξυπη-

ρέτησης που με ταχείς ρυθμούς 
αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση καθώς 
και στη χώρα μας. Ηδη τα πρώτα 
γραφεία «συν-εργασίας» έχουν 
ιδρυθεί στην Αθήνα, την Πάτρα και 
τα Ιωάννινα. Η πρακτική της «συν-
εργασίας» είναι απλή. Υπάρχουν 
άτομα που θέλουν να εργαστούν 
αλλά δεν έχουν τον κατάλληλο 
χώρο. Επισκέπτονται μια πόλη 
για εργασία και  πηγαίνουν στους 
χώρους που προσφέρουν υπηρε-
σίες «συν-εργασίας» για να δου-
λέψουν και να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες τους.

Το Επιμελητήριο Δράμας συμμε-
τέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα 
«Δια βίου Μάθηση» στο πλαίσιο 
του «Λεονάρντο Ντα Βίντσι». Το 
αντικείμενο του προγράμματος 
είναι η προώθηση της σύγχρονης 
μορφής εργασίας που υλοποιεί-

ται μέσα από το σύστημα  «συν-
εργασία».

Θα πρέπει να τονιστεί πως το 
πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 
85% από κοινοτικούς πόρους ενώ 
το υπόλοιπο 15% είναι εθνική 
συμμετοχή της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα. Ο φορέας που επιβλέπει 
τις δραστηριότητες και την υλοποί-
ηση της δράσης είναι το Ιδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών. 

Η συνάντηση στη Δράμα ήταν ση-
μαντική για την πορεία του προ-
γράμματος γιατί ζητήθηκε από τον 
φορέα μας ο κάθε εταίρος να κάνει 
μια παρουσίαση των δράσεων και 
έργων που έχει υλοποιήσει μέχρι 
σήμερα. Καθώς το πρόγραμμα 
πλησιάζει προς το τέλος του ήταν 
αναγκαίο με τις παρουσιάσεις να 
γίνει μια αξιολόγηση για το τι έχει 
υλοποιηθεί, αν υλοποιήθηκε σω-

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ»
Συμμετείχαν εταίροι από την Ιταλία, το Η.Β.,την  Κροατία, τη Ρουμανία, 

τη Βουλγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τουρκία 

στά και για το τι μένει να γίνει από 
εδώ και πέρα. 

Το αντικείμενο έρευνας των στε-
λεχών του Επιμελητηρίου ως 
προσφορά και παραδοτέο στο 
πρόγραμμα είναι ο τρόπος με τον 
οποίο από κοινού μπορούν να συ-
νεργαστούν φορείς, επιχειρήσεις 
και σύμβουλοι για την οργάνω-
ση και λειτουργία ενός γραφείου 
«συν-εργασίας» σε ένα μέρος. Τα 
αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
και καταγραφής θα κατατεθούν ως 
παραδοτέο για το έργο.

Στη συνάντηση συμμετείχα στε-
λέχη του Επιμελητηρίου και μέλη 
της διοίκησης. Ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφα-
νος Γεωργιάδης χαιρέτησε τους 
συνέδρους κι έκανε μια εκτενή πα-
ρουσίαση της τοπικής οικονομίας 
και των δυνατοτήτων ανάπτυξης 
της περιοχής μας. 
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελη-
τηρίου Δράμας δίνει τη δυνα-

τότητα Ηλεκτρονικών πωλήσεων 
τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδο-
μής. Στηρίζοντας ουσιαστικά τις 
τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή 
πλέον η διάθεση των προϊόντων 
από τον Παραγωγό ή τον Έμπο-
ρο κατευθείαν στον κάθε Έλληνα 
καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. 
Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ση-
μαντική προβολή των τοπικών 
προϊόντων του Νομού Δράμας 
στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστι-
κό κοινό. 

Το πακέτο υπηρεσιών 
προς τις επιχειρήσεις  
περιλαμβάνει: 
Πλήρες σύστημα Ηλεκτρονικών 
Παραγγελιών (e-shop) προσαρ-
μοζόμενο στις ανάγκες και την 
πολιτική πωλήσεων της κάθε 
επιχείρησης. Με εύκολη ενσωμά-
τωση του και στην ιστοσελίδα της 
κάθε επιχείρησης. 

- Προνομιακές τιμές μεταφορικών 
με την ACS για όλη την Ελλά-
δα, 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 αγορα-
στή. 

- Διαχείριση παραγγελιών σε 
απλό περιβάλλον με δυνατότητα 
αποστολής ή μεταφοράς με ίδια 
μέσα ή και άλλη μεταφορική εται-
ρία. 

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

Παρέχονται :

- Online  e-sho p
- Εύκολη διαδικασία
- Εύκολη διαχείριση παραγγελιών
- Προβολή στο Portal
-Προβολή στο www. 

Ηλεκτρονικές  πωλήσεις για τις Δραμινές  επιχειρήσεις 
τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων 

Nέα υπηρεσία μέσα από το portal του Επιμελητηρίου Δράμας 
 για τις επιχειρήσεις τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων

Direct market . gr
- Παραγγελιοληψία  = 24 ώρες την 
ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα
- Προνομιακές τιμές ACS
- Αποστολές και με μεταφορική
- Εξυπηρέτηση πελατών χονδρι-
κής

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  ΔΡΑ ΜΑ Σ   
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 

- Λειτουργικότητα & Ευκολία
- Δυνατότητα ειδικών προσφο-
ρών
- Δυνατότητα συνδυασμού προϊ-
όντων
- Διαρκής Υποστήριξη

- Τεχνολογία Αιχμής
Πληροφορίες στο Τηλ.:
 25210 22750 - 27520 
URL: www.dramachamber.gr 
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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑ ΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  ΑΠ ΛΑ  

  Π ανε 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 ν δ 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 
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Σταθερά κατά 
των αναδρομικών 

μέτρων στα
 φωτοβολταϊκά 

η Κομισιόν
Την ικανοποίησή της για 
τη θέση που εξέφρασε δη-
μοσίως η Κομισιόν κατά 
των αναδρομικών αλλαγών 
όσον αφορά τις επιδοτήσεις 
στα φωτοβολταϊκά εξέφρασε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιο-
μηχανιών Φωτοβολταϊκών 
(EPIA).
Η Κομισιόν, με αφορμή την 
έναρξη των συνομιλιών για 
τον καθορισμό των στόχων 
για το 2030 σχετικά με τη 
μείωση των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου, είχε 
σημειώσει ότι μέτρα όπως οι 
ξαφνικές αλλαγές αλλά και οι 
αλλαγές με αναδρομική ισχύ 
παρεμποδίζουν την ανάπτυ-
ξη του κλάδου.
Η Επιτροπή έχει δίκιο να 
απορρίπτει έντονα τις ανα-
δρομικές αλλαγές που υπο-
νομεύουν την εμπιστοσύνη 
των επενδυτών και εν τέλει 
αυξάνουν το κόστος των 
επενδύσεων λόγω της αβε-
βαιότητας που δημιουργεί-
ται, σημειώνει εκ μέρους της 
EPIA ο Frauke Thies.
Παράλληλα η ένωση υπο-
στηρίζει ότι οι στόχοι που θα 
τεθούν με ορίζοντα το 2030 
θα πρέπει να κινούνται σε 
τρεις άξονες: τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση και τη 
μείωση των εκπομπών.

Η ισπανική ένωση παραγω-
γών και επενδυτών στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(ANPIER) πρόκειται να φέρει 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
στο Λουξεμβούργο, τις καταγ-
γελίες των ισπανών περίπου 
55.000 επενδυτών φωτοβολ-
ταϊκών, για τις αναδρομικές 
περικοπές στις ταρίφες.
Οι αναδρομικές περικοπές των 
feed-in tariffs στην ηλιακή ενέρ-
γεια και άλλα αναδρομικά μέτρα, 
οδηγούν τους επενδυτές στην 

Ισπανία, σε μείωση των εγγυη-
μένων αποδόσεων κατά 40% και 
τους αναγκάζει να παραδώσουν 
τα έργα τους στις τράπεζες. Ο 
ευρωπαϊκός Επίτροπος Ενέργει-
ας Günther Oettinger υποσχέ-
θηκε την υποστήριξή του στην 
ισπανική βιομηχανία φωτοβολ-
ταϊκών.
“Η κατάσταση αυτή χαρακτη-
ρίζεται από θυμό και απόγνω-
ση, για μίά προτόγνωρη στην 
Ευρώπη κατάσταση. Βρίσκεται 

O Ισπανικός Συλλόγος Ανανεώσιμων Πηγών
 Ενέργειας ANPIER υποβάλλει τις καταγγελίες 

επενδυτών φωτοβολταϊκών
 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Αναδρομικές περικοπές των feed-in tariffs 
στην ηλιακή ενέργεια στην Ισπανία

σε αντίθεση με τους σταθερούς 
κανόνες σε άλλες χώρες της ΕΕ, 
όπως για παράδειγμα η πεισμα-
τική υπεράσπιση της νομικής 
ασφάλειας των επενδύσεων στη 
Γερμανία », δήλωσε ο Πρόεδρος 
του συλλόγου ANPIER Miguel 
Ángel Martínez-Aroca.
Ο Σύλλογος παρέδωσε στον 
Επίτροπο κ. Oettinger, με την 
καταβολή της αίτησης, εκτενείς 
αναφορές σχετικά με τα αναδρο-
μικά τέλη.

Επιστολή προς τον Ευρω-
παίο Επίτροπο για θέματα 

Ενέργειας, Guenther Oettinger, 
απέστειλαν έξι μέλη του ευρω-
κοινοβουλίου, εκφράζοντας την 
ανησυχία τους σχετικά με τον 
καταιγισμό μέτρων τα οποία 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη 
της ΕΕ αναφορικά με τις ΑΠΕ.
Στην επιστολή, την οποία επι-
καλείται το Photon Magazine, οι 
ευρωβουλευτές εμφανίζονται ιδι-
αίτερα προβληματισμένοι από το 
γεγονός ότι αρκετές ευρωπαϊκές 

Ανησυχία από το Ευρωκοινοβούλιο 
για τα αναδρομικά μέτρα στα φωτοβολταϊκά

κυβερνήσεις έχουν πρόσφατα θε-
σπίσει μέτρα τα οποία, σύμφωνα 
με τους ίδιους, υπονομεύουν την 
ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη.
Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές 
αναφέρονται στην επιβολή ανα-
δρομικών μειώσεων στις ταρίφες 
των φωτοβολταϊκών στην Ισπα-
νία, στην επιβολή αναδρομικών 
φόρων στην παραγωγή από φ/β 
στην Τσεχία καθώς και στην ανα-
δρομική επιβολή φόρου για την 
πρόσβαση στο δίκτυο που επέβα-
λε προσφάτων η Βουλγαρία.

Τα έξι μέλη του ευρωκοινοβουλίου 
που υπογράφουν την επιστολή 
τονίζουν ότι τα προαναφερθέντα 
μέτρα δημιουργούν ένα επικίνδυ-
νο «προηγούμενο», το οποίο θα 
μπορούσε να εξαπλωθεί και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες εάν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προβεί 
σε άμεσες δράσεις.
Βάσει των παραπάνω, οι ευρω-
βουλευτές καλούν τον Επίτροπο 
Oettinger να διερευνήσει κατά 
πόσο τα μέτρα που επιβλήθηκαν 
από τις παραπάνω κυβερνήσεις 

παραβιάζουν την κοινοτική νομο-
θεσία, και, εάν πράγματι υπάρχει 
παραβίαση, να λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης.
Την επιστολή υπογράφουν οι ευ-
ρωβουλευτές Ivaylo Kalfin (Βουλ-
γαρία), Fiona Hall (Ηνωμένο Βασί-
λειο), Judith Merkies (Ολλανδία), 
Kathleen Van Brempt (Βέλγιο), 
Francisco Sosa Wagner (Ισπα-
νία), και Claude Turmes (Λουξεμ-
βούργο).
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Το νέο πρόγραμμα “App4Inno 
–Καθιέρωση και Προώθηση 
Νέων Προσεγγίσεων και Εργα-
λείων για την Ενδυνάμωση της 
Ανταγωνιστικότητας και Καινο-
τομίας του Πρωτογενή τομέα 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη” 
που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο 
του SEE για το Επιμελητήριο 
Δράμας θα παρουσιαστεί επί-
σημα σε εκδήλωση προβολής – 
διάλεξη που θα γίνει το Σάββα-

το 13 Απριλίου 2013 στις 10:00 
π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του 
Επιμελητηρίου Δράμας στην 
οδό Λαμπριανίδη 40.

Ο κύρος στόχος του προγράμμα-
τος είναι η προώθηση κοινών με-
θόδων και αποτελεσματικών ερ-
γαλείων για την ενθάρρυνση των 
νέων τεχνικών για την ανάπτυξη 
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 
στον πρωτογενή τομέα στις χώρες 

την Νοτιοανατολικής Μεσογείου, 
με τη δημιουργία ενός πλαισί-
ου που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να 
ερευνήσουν τη σύγχρονη τεχνο-
λογία σαν ένα εργαλείο για την 
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς 
τους στις διεθνείς αγορές. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
που έγιναν στο Πακέτο Εργασίας 
Νο 3 δηλαδή την ανάπτυξη των 

Tο Σάββατο 13 Απριλίου 2013  η παρουσίαση του προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας Νότιο Aνατολική Ευρώπη SEE “APP4INNO”

εργαλείων που είναι χρήσιμα να 
αναπτυχθούν στην περιοχή της 
Δράμας για μια ποιοτικά αναβαθ-
μισμένη παραγωγή, διάθεση και 
εμπορία αγροτικών προϊόντων. 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το 
ενδιαφερόμενο κοινό και θα ακο-
λουθήσει συζήτηση για τους στό-
χους και τις δράσεις του προγράμ-
ματος. 

Με το θεματικό  
αντιπεριφερειάρχη 

της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
κ. Βαβία και τον

 κ. Ραγκούση 
Διευθύνοντα Συμβούλου 
της ΔΕΘ συναντήθηκαν 

οι Πρόεδροι 
των Επιμελητηρίων 

της ΑΜ-Θ
Αποφασίστηκε η κοινή συμμετοχή 

της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με τα 
επιμελητήρια της σε ένα ενιαίο 

περίπτερο στην έκθεση τροφίμων 
και ποτών ANUGA 2013

Στις  27/03/2013 στην Καβάλα 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του Θεματικού αντιπεριφερειάρχη 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ κ. Βαβία 
και του κ. Μιχ. Ραγκούση Διευ-
θύνοντα Συμβούλου της ΔΕΘ, 
με τους Προέδρους και εκπρο-
σώπους των Επιμελητηρίων της 
Ανατ. Μακεδονίας -Θράκης με 
θέμα την έκθεση τροφίμων και πο-
τών ANUGA 2013. Στην σύσκεψη 
αποφασίστηκε η κοινή συμμετοχή 
της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με τα επι-
μελητήρια της Περιφέρειας μας σε 
ένα ενιαίο περίπτερο.
Η οικονομική δαπάνη θα βαραί-
νει κατά ποσοστό 50% την Περι-
φέρεια Α.Μ.-Θ. και κατά 50% τα 
επιμελητήρια και τις συμμετέχου-
σες επιχειρήσεις, κατά αναλογία 
συμμετοχής.      Η συμμετοχή των 
επιχειρήσεων γίνεται αποδεκτή 
αποκλειστικά σε εταιρείες οι οποί-
ες θα έχουν διασφαλισμένη φυσι-
κή παρουσία εκπροσώπησης των 
προϊόντων τους καθ’ όλη την διάρ-
κεια της έκθεσης.

Σύσκεψη των Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ,  
 με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης 

κ. Θεόδωρο Καράογλου και τον Περιφερειάρχη 
κ. Άρη Γιαννακίδη

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας έθεσε μια σειρά 
από ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις της περιοχής μας

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι την Παρα-
σκευή 5 Απριλίου 2013 στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, πραγματοποι-

ήθηκε η προγραμματισμένη σύσκεψη των Επιμελητηρίων  με τον 
Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου και τον Περι-
φερειάρχη κ. Άρη Γιαννακίδη.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας έθεσε μια σειρά από ζητή-
ματα που αφορούν τις επιχειρήσεις της περιοχής μας και ζήτησε την 
υποστήριξη του Υπουργείου για την επίλυση τους. Τα σημαντικότερα 
από αυτά είναι οι οφειλές των επιχειρήσεων σε Τράπεζες, ΟΑΕΕ και 
Δημόσιο, η κατάργηση της υποχρεωτικότητας εγγυητικής επιστολής 
τραπέζης για την προκαταβολή από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και η 
σχεδιαζόμενη μείωση των τιμών των συμβάσεων πώλησης ηλεκτρι-
κού ρεύματος των παραγωγών ενέργειας από το ΥΠΕΚΑ. Τέθηκαν 
επίσης κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν τα καταστήματα υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και το παραεμπόριο.
Η απόφαση του Υπουργού κ. Θ. Καράγλου να επικοινωνεί συχνά  με 
τα Επιμελητήρια για τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι 
σημαντική και ουσιαστική για την προς επίλυση προώθηση τους σε 
κυβερνητικό επίπεδο.

Σύσκεψη για συντονισμό των 
αρμόδιων φορέων για την πά-
ταξη του παραεμπορίου πραγ-
ματοποιήθηκε την Δευτέρα 
01.04.2013  στην αίθουσα Συ-
νεδριάσεων του Επιμελητηρίου 
Ξάνθης
Αξίζει να σημειωθεί πως η σύ-
σκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα 
από προτροπή όλων των Προέ-
δρων των  Επιμελητηρίων , Κιλ-
κίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, 
Ροδόπης και Έβρου για την κοινή 
αντιμετώπιση προβλημάτων  τα 
οποία πηγάζουν από την γειτνί-
αση με  χώρες όπως Βουλγαρία, 
Τουρκία κ.λ.π.  ώστε να αναδει-
χθούν τα προβλήματα της αγοράς 
και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα 
για την πάταξη του παραεμπορίου 
και την ενίσχυση της  αγοράς.
Στη σύσκεψη, στην οποία συμ-
μετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιανός 
Μωραΐτης, ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Αγγε-
λίδης Νίκος, ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Έβρου κ. Τοπσίδης 
Χριστόδουλος, Εκπρόσωποι του 
Επιμελητηρίου Καβάλας, ο  Πρό-
εδρος του Εμπορικού Συλλόγου, 

και επαγγελματικοί φορείς.
Αφού αναλύθηκαν  τα προβλήμα-
τα τα οποία αντιμετωπίζει η  αγο-
ρά, επισημάνθηκε η ανεπάρκεια    
ελέγχων και μηχανισμών και απο-
φασίσθηκαν ενέργειες από τους 

Σύσκεψη για συντονισμό  αρμόδιων φορέων 
για την πάταξη του παραεμπορίου
Επισημάνθηκε η ανεπάρκεια ελέγχων και μηχανισμών
και αποφασίσθηκαν ενέργειες για το επόμενο διάστημα

φορείς για το επόμενο διάστημα, 
εστιασμένες στην ανάδειξη του 
προβλήματος πανελλαδικά και κα-
τάθεσης προτάσεων στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης. 
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Την Τρίτη 9 Απριλίου 
2013 στο Επιμελητήριο 

Δράμας ημερίδα  
με θέμα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
(ΤΟΠ-ΕΚΟ)-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας,  
στο πλαίσιο του έργου «ΣΤΟ-

ΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ», που υλοποιείται 
από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Εργασία ΑΜΚΕ» διοργανώνει 
ημερίδα με τίτλο:
ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ  (ΤΟΠ-ΕΚΟ)-ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ
που θα λάβει χώρα την Τρίτη 9 
Απριλίου 2013 και ώρα 18.00 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητη-
ρίου Δράμας, οδός Λαμπριανίδη 40 
στη Δράμα.
Η ημερίδα αποσκοπεί στην πλη-
ροφόρηση των δυνητικά ωφελού-
μενων, στην ευαισθητοποίηση του 
επιχειρηματικού και κοινωνικού 
ιστού του Νομού Δράμας, καθώς 
και στην ενημέρωση για την μέχρι 
σήμερα εφαρμογή του Σχεδίου 
Δράσης.
Το εν λόγω γεγονός υλοποιείται στο 
πλαίσιο της Δράσης 3 «Δημοσιό-
τητα και ευαισθητοποίηση για την 
προσέλκυση των ομάδων στόχων 
και την ευρύτερη διάδοση του 
σχεδίου»
Η παρακολούθηση της ημερίδας 
είναι ελεύθερη για το κοινό.

Με επιστολή προς τους υπουρ-
γούς Οικονομικών και Εσωτερι-
κών το Επιμελητήριο της Δράμας 
υποστηρίζει την ομόφωνη από-
φαση του Δημοτικού συμβου-
λίου του Δήμου Δράμας και την 
πρότασή του προς το υπουργείο 
Εσωτερικών για την ρύθμιση των 
οφειλών των επισιτιστικών επι-
χειρήσεων προς το Δήμο Δράμας, 
όπως αυτές έχουν προκύψει από 
τη γνωστή επιβολή του τέλους 2 
και 5% στα ακαθάριστα έσοδά 
τους.
Ακολουθούν οι επιστολές του 
Επιμελητηρίου Δράμας και η σχε-
τική επιστολή του Δήμου Δράμας 
προς τον υπουργό Εσωτερικών 

Η Επιστολή του 
Επιμελητηρίου Δράμας

Προς
- τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Ιωάν-
νη Στουρνάρα
- τον Υφυπουργό Οικονομικών κύριο Γε-
ώργιο Μαυραγάνη
- τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Ευριπί-
δη Στυλιανίδη
κοινοποίηση:
- Δήμο Δράμας
- ΟΕΒΕ Δράμας
- Σωματεία Κλάδων Υγειονομικού ενδια-
φέροντος

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν.2539/1997 προβλέπεται η επιβολή 
υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην πε-
ριφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα 
του αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 
2% και 5% στα ακαθάριστα έσοδα ανά-
λογα με την κατηγορία καταστήματος 
υγειονομικού  ενδιαφέροντος (εστιατό-
ρια, σνακ μπαρ, καφενεία, κέντρα δια-
σκέδασης κλπ).
Το τέλος του 2% και 5% έχει καταργηθεί 
από το έτος 2009 και σύμφωνα με την νέα 
νομοθεσία αντικαταστάθηκε με το τέλος 
0,5% υπέρ Δήμων αναγνωρίζοντας η
πολιτεία ότι η επιβάρυνση είναι πολύ με-
γάλη.
Οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τον 
Δήμο Δράμας για το έτος 2005 και για τα 
υπόλοιπα έτη μέχρι 31/12/2010 παραμέ-
νουν εκκρεμείς ιδιαίτερα σήμερα λόγω 
των ειδικών οικονομικών συνθηκών και 
κυρίως λόγω της αντικειμενικής δυσκο-
λίας των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν 
στο σύνολο των υποχρεώσεων τους και 
ιδιαίτερα
στην περιοχή μας που καταλαμβάνει τις 
πρώτες θέσεις σε ανεργία και ύφεση, 
(στοιχεία ΕΣΥΕ).
Σας επισυνάπτουμε έγγραφο του Δήμου 
Δράμας με σχετική πρόταση για να ρυθ-
μιστούν αυτές οι παλαιές οφειλές.
Ο Δήμος Δράμας με ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου υποστηρίζει 
την πρόταση του αυτή προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών, αναγνωρίζοντας πλήρως το 
τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργη-
θεί σε χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, 
οι οποίες εκτός του ότι δεν μπορούν να 
ανταποκριθούν στην πληρωμή των παλαι-
ών οφειλών, βρίσκονται αυτή την στιγμή 
δέσμιες της μη λήψης φορολογικής ενη-
μερότητας με ότι συνεπάγεται αυτό.
κύριοι Υπουργοί,
από την στιγμή που συμφωνεί ο Δήμος 
Δράμας και το Υπουργείο Εσωτερικών 
να υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα, 
ώστε ο Δήμος να εισπράξει μέρος αυτών 
των παλιών οφειλών καθώς επίσης και 
τις τρέχουσες, αλλά το σημαντικότερο 
να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιβι-
ώσουν διατηρώντας τις θέσεις εργασίας 
τους στην δύσκολη αυτή περίοδο, παρα-
καλούμε να αποδεχθείτε την νομοθετική 
ρύθμιση που προτείνουν το σύνολο των 

φορέων της περιοχής μας.
Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνου-
με ότι οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές με 
το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων εξαι-
τίας παλαιών οφειλών που δεν μπορούν 
ούτως ή άλλως να καταβάλλουν.

Η Επιστολή  
του Δήμου Δράμας 

ΠΡΟΣ: κ. Στυλιανίδη,
Υπουργό Εσωτερικών

Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν. 2539/1997 προβλέπεται η επιβολή 
υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην πε-
ριφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα 
του ανπκειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό 
δύο τοις εκατό (2%) στα ακαθάριστα 
έσοδα των: α) κάθε είδους, μορφής και 
ονομασίας καταστημάτων στα οποία πω-
λούνται για κατανάλωση εντός του κατα-
στήματος ή σε πακέτο, φαγητά,
ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά 
την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν 
πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και 
εκτός του καταστήματος, β) ζυθοπωλείων 
και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομα-
σίας και κατηγορίας, γ) καντινών. Στο 
ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα 
διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο 
πάνω περιπτώσεων πουλειτουργούν μέσα 
σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λει-
τουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς 
και τα
οργανωμένα τμήματα των SUPER 
MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα 
φαγητά,
Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αί-
θουσες χορού και άλλα καταστήματα 
με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα 
διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κο-
σμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά 
κέντρα με μουσική. Το ανωτέρω τέλος 
επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%),.
Οι οφειλές των επιχειρήσεων προς τον 
Δήμο Δράμας για το έτος 2005, του τέ-
λους 2%, καθώς επίσης και των υπολοί-
πων ετών (μέχρι 31/12/2010), παραμέ-
νουν εκκρεμείς. Από 01/01/2011 ήδη έχει 
αποφασισθεί από κοινού η πληρωμή του 
ως άνω τέλους σε μηνιαία ή τριμηνιαία 
βάση, σύμφωνα με την περιοδική δήλωση 
Φ.Π.Α.
που θα καταθέτουν τα καταστήματα.
Ιδιαίτερα σήμερα λόγω των ειδικών οι-
κονομικών συνθηκών και κυρίως στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, μια Ενό-
τητα πρώτη σε ανεργία και τελευταία σε 
οικονομική ανάπτυξη - σύμφωνα με τα 
στοιχεία της E.LY.E. – οι επιχειρήσεις 
αδυνατούν να καταβάλλουν τα ποσά που 
καθορίσθηκαν και καθυστερούν, ενώ 
ταυτόχρονα ο Δήμος
ουσιαστικά δεν μπορεί να τα εισπράξει.

 Κύριε Υπουργέ για τους παραπάνω 
λόγους και στο πλαίσιο της υφιστάμε-

νης  οικονομικής κατάστασης στο Δήμο 
Δράμας και για να υπάρξει άμεσα λύση 
του προβλήματος θα πρέπει να ψηφιστεί 
διάταξη που θα ρυθμίζει -περαιώνει τις 
εκκρεμείς αυτές οφειλές προς τον Δήμο, 
διευκολύνοντας τόσο αυτόν, όσο και τους 
οφειλέτες.
Επίσης οι λόγοι για τους οποίους θα πρέ-
πει να υπάρξει άμεσα επίλυση του προ-
βλήματος είναι:
1. Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με 
οφειλές του παρελθόντος αποτελεί μείζον 
πρόβλημα στην επιβίωση τους και την δι-
ατήρηση των θέσεων εργασίας, που τόσο 
έχει ανάγκη η περιοχή μας.
2. Η οικονομική κατάσταση ουσιαστικά 
δεν επιτρέπει την είσπραξη των οφειλών 
από τους οφειλέτες, γεγονός που αντιμε-
τωπίζει όλη η οικονομία της χώρας.
3. Το τέλος 2% έχει καταργηθεί από το 
έτος 2009, σύμφωνα με την νέα νομο-
θεσία και αντικαταστάθηκε με το τέλος 
0,5% υπέρ δήμων, αναγνωρίζοντας η 
πολιτεία ότι η επιβάρυνση ήταν πολύ με-
γάλη.
4. Το ανωτέρω τέλος ουδέποτε το έχουν 
εισπράξει οι επιχειρήσεις από τους πελά-
τες τους.
5. Υπάρχει συναίνεση TOU Δήμου Δρά-
μας για την ρύθμιση - περαίωση αυτών 
των οφειλών.
Η πρόταση μας είναι να ρυθμιστούν οι 
οφειλές με εγκύκλιο, παρόμοια με αυτήν 
που είχε προωθήσει το Υπουργείο σας 
(Αρ. Εγκ. 19 - 09/04/2008 για τα Δωδε-
κάνησα) όπως παρακάτω: « Οι οφειλές 
του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων 
εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λ.π. 
υπέρ δήμων και κοινοτήτων που έχουν 
βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31/12/2010 στις αρ-
μόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια 
δημοτικά ταμεία
ρυθμίζονται ... μειωμένου του κεφαλαίου 
κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) 
χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρό-
θεσμης καταβολής. Με την καταβολή των 
προαναφερθέντων ποσών από τους οφει-
λέτες περαιώνεται οριστικά η εκκρεμότη-
τα προς το Δήμο, οι δε οφειλές θα πρέπει 
να καταβληθούν μέχρι 31/12/2012>
Η απόφαση είναι δεσμευτική και σε πε-
ρίπτωση μη τήρησης της οι οφειλές θα  
βεβαιώνονται στο Δημόσιο Ταμείο.

Κύριε Υπουργέ, σας αποστέλλω την πα-
ρούσα επιστολή για την αρχική σας ενη-
μέρωση και στη συνέχεια θα υπάρξει σχε-
τική επικοινωνία για να προγραμματιστεί 
συνάντηση μαζί σας. Σας υπερτονίζω, ότι 
το θέμα είναι από τα πιο σοβαρά που απα-
σχολούν την τοπική μας κοινωνία. Για αυ-
τόν ακριβώς το λόγο, το πρόβλημα τέθηκε 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου του Δήμου Δράμας, το οποίο έλαβε την 
ομόφωνη απόφαση περί κοινής καθόδου 
στο Υπουργείου σας, διαπαραταξιακής 
επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου με 
τους Βουλευτές του Νομού μας.
 Παρακαλώ να εξετάσετε το θέμα, ώστε 
στη συνάντηση μας να είμαστε έτοιμοι να 
δώσουμε οριστική λύση.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την κα-
τανόηση και τη συνεργασία.

Το Επιμελητήριο Δράμας προτρέπει τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών να 
υιοθετήσουν την πρόταση του Δήμου Δράμας για να υπάρξει οριστική λύση στο πρόβλημα

 των επισιτιστικών επιχειρήσεων της Δράμας από την επιβολή του τέλους 2% και 5%


