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Την υιοθέτηση στο νέο ασφαλιστικό της «αποποίησης ασφαλιστικού 
χρόνου» για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ ζητάει η ΕΣΕΕ

Η  ΕΣΕΕ απέστειλε εκ νέου στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο του Πρωθυπουργού την πρόταση της Συνομοσπονδίας για 
κεφαλαιοποίηση και «πάγωμα» των οφειλών στον ΟΑΕΕ για ποσά άνω των 20.000 ευρώ,  με δυνατότητα αποποίησης 
ασφαλιστικού χρόνου.
Η διατυπωθείσα ήδη από το 2012 πρόταση της ΕΣΕΕ μπορεί να δώσει μία διέξοδο επανένταξης στο ασφαλιστικό σύστη-
μα για τους«εντός κρίσης μικρομεσαίους επιχειρηματίες», που δεν είχαν χρέη προ του 2009 και οι οφειλές τους είναι 
σε άμεση συνάρτηση με την κρίση και την επταετή ήδη ύφεση. Ταυτόχρονα, είναι και η μόνη που μπορεί να επαναφέρει 
ρευστότητα στο ταμείο μας, επανενεργοποιώντας χιλιάδες ανενεργούς ασφαλιστικά ελεύθερους επαγγελματίες. 
Συνέχεια στη σελ. 9

Τέσσερις νέες δράσεις 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνι-
στικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει ότι δημοσιεύ-
τηκαν οι τέσσερεις νέες 
δράσεις του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρη-
ματικότητα και Καινοτο-
μία- ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-
2020) του Υπουργείου Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού:

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
 των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών            
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Ποια τα κριτήρια και ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

Αναλυτικά σελ.3,4,5

Βράβευση 
του ΑΣΟΠ 
από την 

  Ελληνική 
Ακαδημία 

Μάρκετινγκ 
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μηνιαια ΕΚδΟΣη
Επιμελητήριο Δράμας
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ιδιοκτησία 

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

Εκδότης

Συντακτική 
Επιτροπή

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

Το διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου δράμας

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

ΕΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

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

μΕΤαπΟιηΤιΚΟ TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Ναζάρογλου Λάμπρος 
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

ΕμπΟριΚΟ TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Γρηγόριος Βέτος 

Ο ΑΣΟΠ Αγίου Αθανα-
σίου Δράμας βρα-

βεύτηκε για δεύτερη 
φορά στην εκδήλωση 
Made in Greece που δι-
οργανώνει η Ελληνική 
Ακαδημία Marketing 
στην κατηγορία καινο-
τόμο προϊόν. 
Βασικός τομέας δραστη-
ριότητας του ΑΣΟΠ είναι 
η καθετοποιημένη καλλι-
έργεια της Ροδιάς, με την 
ορθολογική διαχείριση 
των εγκαταστάσεων των 
φυτειών Ροδιάς και την 
επεξεργασία της παρα-
γωγής Ροδιών, με τη δια-
λογή, συσκευασία, απο-
σπύρωση και παραγωγή 
χυμού στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του ΑΣΟΠ 
και την εμπορική αξιοποί-
ηση των προϊόντων της 
Ροδιάς, προς όφελος της 
Ομάδας Παραγωγών
Ο 100% φυσικός χυμός 
του ΑΣΟΠ βρίσκεται στα 

Ο Γρηγόρης Αργυρίου Γενικός 
 Διευθυντής του ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου 

Δράμας παραλαμβάνει το βραβείο

ράφια μεγάλων αλυσίδων 
τροφίμων με το δίκτυο 
διανομής να αναπτύσσε-
ται με γοργούς ρυθμούς 

καθώς η ζήτηση για χυμό 
ροδιού αυξάνεται σταδι-
ακά.

Βράβευση του ΑΣΟΠ από την  Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι δημοσιεύτηκαν οι 
τέσσερεις νέες δράσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία- 
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού:
1. Ενίσχυση της αυτοα-
πασχόλησης πτυχιούχων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης
2. Νεοφυής Επιχειρημα-
τικότητα
3. Αναβάθμιση πολύ μι-
κρών & μικρών επιχειρήσεων 
για την ανάπτυξη των ικανο-
τήτων τους στις νέες αγορές
4. Ενίσχυση Τουριστι-
κών ΜΜΕ για τον εκσυγχρο-
νισμό τους και την ποιοτική 
αναβάθμιση των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών
Για την έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση των ενδιαφερο-
μένων, όλη η ενημέρωση που 
αφορά τις εν λόγω δράσεις, 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσε-
λίδα του ΕΣΠΑ www.espa.
gr , της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, http://
www.antagonistikotita.gr/
epanek/prokirixeis.asp καθώς 
επίσης και στους λογαρια-
σμούς της στα κοινωνικά δί-
κτυα https://www.facebook.
com/antagonistikotita, 
https://twitter.com/epan_ii 
, http://www.linkedin.com/
groups?gid=5063337
Επίσης έχει αναρτηθεί και 
στο portal του Επιμελητηρίου 
Δράμας  www.dramanet.gr
Για όσους ενδιαφέρονται 
μπορούν να επισκεφθούν 
το Επιμελητήριο Δράμας για 
τα ερωτήματα τους στον 2ο 
όροφο, Λαμπριανίδου 40 από 
9.00-14.00.  Δευτέρα έως 
Παρασκευή
Για περισσότερες πληροφορίες 
και διευκρινίσεις μη διστάσετε 
επίσης να επικοινωνήσετε με 
το Γραφείο Πληροφόρησης 
του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία» στο 801 11 36 300 
(από σταθερό τηλέφωνο χωρίς 
210) με NEO ωράριο λειτουργί-
ας 8:30 έως 19:00.  
Ακολουθούν οι προκηρύξεις 
των 4 προγραμμάτων.
Προκήρυξη προγράμματος: 

"Ενίσχυση της αυτοαπα-
σχόλησης πτυχιούχων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης" 

[11/2/2016]
Το πρόγραμμα στοχεύει 
την υποστήριξη πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ανέργων και αυτοαπασχο-
λούμενων για την έναρξη/
υποστήριξη της άσκησης 

επαγγελματικής δραστη-
ριότητας συναφούς με την 
ειδικότητά τους και την ορ-
γάνωση αυτοτελούς επαγγελ-
ματικού χώρου.
Επιδίωξη του προγράμματος 
είναι η μείωση της ανεργίας 
των πτυχιούχων τριτοβάθμι-
ας εκπαίδευσης μέσω της αυ-
τοπασχόλησης, με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότη-
τας συναφούς με την ειδικό-
τητα τους και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.  
Μπορούν να συμμετέχουν
1. Ανεργοι πτυχιούχοι 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την 
υποβολή της αίτησης.

2. Φυσικά πρόσωπα 
πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, οι οποίοι, κατά 
την ημερομηνία δημοσίευσης 
της Πρόσκλησης, ασκούν συ-
ναφή με την ειδικότητά τους 
επαγγελματική δραστηριότητα 
και δεν έχουν σχέση μισθωτής 
εργασίας, ούτε λαμβάνουν 
σύνταξη γήρατος.
Επιδοτούνται για
Τη δημιουργία, οργάνωση, 
υποστήριξη και λειτουργία 
νέου ή υφιστάμενου αυτοτε-
λούς επαγγελματικού χώρου 
συναφούς με την ειδικότητά 
τους.
 

Επιδοτούνται με
•	 έως 25.000 ευρώ στην 
περίπτωση ενός ατόμου που 
ανοίγει ατομική επιχείρηση.
•	 έως 40.000 ευρώ για 
συνεργατικά σχήματα δύο 
ατόμων.
•	 έως 50.000 ευρώ για 
συνεργασίες τριών ή περισσο-
τέρων ατόμων.
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 
100% των επιλέξιμών δαπα-
νών.
 
Βασικές προϋποθέσεις συμ-
μετοχής
I.  Εισοδηματικά κριτήρια
Το ατομικό εισόδημα του εν-
διαφερόμενου κατά το έτος 
2015 θα πρέπει να είναι ≤ 

20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση οικογένειας το 
οικογενειακό εισόδημα κατά 
το έτος 2015 θα πρέπει να εί-
ναι ≤ 35.000 ευρώ.
II.  Επιδότηση από προγράμ-
ματα στο παρελθόν
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 
να μην έχει εγκριθεί και να 
μην έχει λάβει ενίσχυση από 
συγχρηματοδοτούμενα προ-
γράμματα από την 1.01.2012 
μέχρι και την μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολή της αί-
τησης. Εξαιρείται η συμμετοχή 
σε συγχρηματοδοτούμενες 
δράσεις κατάρτισης.
Η έναρξη της ηλεκτρονι-
κής υποβολής θα είναι στις 
08/03/2016 και θα παραμείνει 
ανοικτή μέχρι τις 15/04/2016.
Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
I. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλε-
κτρονικά μέσω του δικτυακού 
τόπου (ιστοσελίδα), www.
ependyseis.gr. Οι επιχειρήσεις 
που θα αξιολογηθούν θετικά 
στη δράση θα ενημερωθούν 
για τον ακριβή χρόνο και 
τόπο αποστολής/παραλαβής 
του φυσικού φακέλου που θα 
περιλαμβάνει τα δικαιολογη-
τικά.
II.   Οι δαπάνες θα είναι 
επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον 
πραγματοποιηθούν μετά τις 
08.03.2016 ημερομηνία έναρ-
ξης της ηλεκτρονικής υποβο-
λής της αίτησης χρηματοδό-
τησης.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- 
Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, 
Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 
8:30 έως 19:00.
Τηλεφωνική ενημέρωση στο 
801 11 36 300 από σταθερό 
τηλέφωνο με αστική χρέωση.
 Ιστοσελίδα: www.

Τέσσερις νέες δράσεις του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ποια τα κριτήρια και ποιες οι προϋποθέσεις συμμετοχής 

Η συνέχεια στη σελίδα 4
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antagonistikotita.gr , www.
espa.gr                  
email: infoepan@mou.gr     

Προκήρυξη προγράμματος:
"Νεοφυής Επιχειρηματικότη-

τα" [11/2/2016]
Το πρόγραμμα αφορά 
στην ίδρυση νέων μικρών 
και πολύ μικρών επιχει-
ρήσεων από ανέργους και 
από ασκούντες επαγγελμα-
τική δραστηριότητα που δεν 
έχουν σχέση μισθωτής εργα-
σίας.
Στοχεύει στην  δημιουργία 
πολύ μικρών και μικρών, 
βιώσιμων επιχειρήσεων 
με έμφαση σε καινοτόμα επι-
χειρηματικά σχέδια και στην 
ενίσχυση της απασχόλησης με 
τη δημιουργία βιώσιμων νέων 
θέσεων απασχόλησης.
Μπορούν να συμμετέχουν
1. Ανεργοι εγγεγραμμέ-
νοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της 
αίτησης.
2. Ατομικοί επιχειρημα-
τίες παροχής υπηρεσιών οι 
οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευ-
ματίες χωρίς να έχουν σχέση 
μισθωτής εργασίας και δεν 
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος 
κατά την ημερομηνία δημοσί-
ευσης της πρόσκλησης.
Επιδοτούνται με
ποσό από 15.000 ευρώ έως 
και 60.000 ευρώ
Επιδοτούνται για
Τη σύσταση επιχείρησης 
στους 8 στρατηγικούς τομείς 
προτεραιότητας
•	 Αγροδιατροφή / Βιο-
μηχανία Τροφίμων
•	 Πολιτιστικές & Δημι-
ουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
•	 Υλικά / Κατασκευές
•	 Εφοδιαστική Αλυσίδα
•	 Ενέργεια
•	 Περιβάλλον
•	 Τεχνολογίες Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
•	 Υγεία-Φάρμακα.
Επιλέξιμες εταιρικές μορφές
Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., 
Συνεταιριστική Επιχείρηση κα-
θώς και Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). 
Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εται-
ρική μορφή για τη δράση.
Επιλέξιμες δαπάνες:
•	 Αγορά εξοπλισμού (μέ-
χρι 40% του π/υ επενδυτικού 
σχεδίου)

•	 Λειτουργικά (ενοίκια 
επαγγελματικού χώρου, δα-
πάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες 
επαγγελματικής τηλεφωνίας )
•	 Δαπάνες για αμοιβές 
τρίτων (νομική, λογιστική 
υποστήριξη)
•	 Υπηρεσίες φιλοξενίας 
σε θερμοκοιτίδες 
•	 Δαπάνες προβολής, 
δικτύωσης και συμμετοχής σε 
εκθέσεις
•	 Αποσβέσεις παγίων
•	 Αγορά / Χρηματοδοτι-
κή μίσθωση εξοπλισμού
•	 Προμήθεια αναλωσί-
μων
•	 Ασφαλιστικές εισφορές 
δικαιούχου (επιχειρηματία / 
εταίρων)
•	 Μισθολογικό κόστος 
για νέα/ες θέση/εις
•	 Δαπάνες προετοιμασί-
ας, υποβολής, κατοχύρωσης 
ή ανανέωσης για αναγνωρι-
σμένο τίτλο βιομηχανικής ή 
πνευματικής ιδιοκτησίας
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξι-
μες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματο-
ποιηθούν μετά τις 17.03.2016 
ημερομηνία έναρξης της ηλε-
κτρονικής υποβολής της αίτη-
σης χρηματοδότησης. 
Η χρηματοδότηση καλύπτει το 
100% των επιλέξιμων δαπα-
νών.
Βασικές προϋποθέσεις συμ-
μετοχής
Επιδότηση από προγράμματα 
στο παρελθόν: Ο ενδιαφερό-
μενος θα πρέπει να μην έχει 
εγκριθεί και να μην έχει λά-
βει ενίσχυση από συγχρημα-
τοδοτούμενα προγράμματα 
από την 1.01.2012 μέχρι και 
την μέχρι και την ημερομηνία 
υποβολή της αίτησης. Εξαι-
ρείται η συμμετοχή σε συγ-
χρηματοδοτούμενες δράσεις 
κατάρτισης
Πότε και πως υποβάλλω αί-
τηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλε-
κτρονικά μέσω του δικτυακού 
τόπου (ιστοσελίδα), www.
ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρονι-
κής υποβολής θα είναι στις 
17.03.2016 και θα παρα-
μείνει ανοικτή μέχρι τις 
27.04.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότη-
τας κατάθεσης των φακέλων 
καθώς η αξιολόγηση θα ξεκι-

νήσει μετά τις 27.04.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιο-
λογηθούν θετικά στη δράση 
θα ενημερωθούν για τον ακρι-
βή χρόνο και τόπο αποστο-
λής/παραλαβής του φυσικού 
φακέλου που θα περιλαμβάνει 
τα δικαιολογητικά.
 Επικοινωνία – Πληροφορίες- 
Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, 
Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 
8:30 έως 19:00 Τηλεφωνική 
ενημέρωση στο 801 11 36 
300 από σταθερό τηλέφωνο 
με αστική χρέωση. Ιστοσελί-
δα: www.antagonistikotita.
gr,   www.espa.gr   email: 
infoepan@mou.gr    

Προκήρυξη προγράμμα-
τος:«Αναβάθμιση πολύ 

μικρών & μικρών επιχειρή-
σεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες 

αγορές» [11/2/2016]
Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην βελτίωση της ποιότη-
τας των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών ή 
στη δημιουργία νέων προϊ-
όντων/υπηρεσιών τα οποία 
θα καλύπτουν συγκεκριμένες 
ανάγκες της αγοράς. Επίσης, 
τα επενδυτικά σχέδια δύνα-
νται να στοχεύουν στην μείω-
ση του κόστους ή την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας των 
λειτουργικών και παραγωγι-
κών διαδικασιών.
Μπορούν να συμμετέχουν
Υφιστάμενες & νέες πολύ μι-
κρές και μικρές επιχειρήσεις
1. Υφιστάμενες επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στους 8 στρατηγικούς 
τομείς προτεραιότητας και 
τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κα-
τηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31.12.2015 έχουν κλεισμέ-
νες δύο ή περισσότερες δια-
χειριστικές χρήσεις ή
2. Νέες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους 8 
στρατηγικούς τομείς προτε-
ραιότητας και δεν εμπίπτουν 
στην ως άνω κατηγορία των 
υφιστάμενων και έχουν συ-
σταθεί μέχρι 31.12.2015.
Επιδοτούνται με
ποσό 15.000 ευρώ  έως 
200.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει 
το 40% των επιλέξιμών δαπα-

νών και προσαυξάνεται κατά 
10%, φτάνοντας στο 50% στην 
περίπτωση πρόσληψης νέου 
προσωπικού.
Επιδοτούνται για
•	 Κτίρια, λοιπές εγκα-
ταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλι-
σμός
•	 Εγκαταστάσεις προ-
στασίας περιβάλλοντος & 
εξοικονόμησης ενέργειας & 
ύδατος
•	 Ανάπτυξη & Πιστοποί-
ηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης
•	 Ενέργειες για την κα-
τοχύρωση ευρεσιτεχνιών και 
την προστασία της πνευματι-
κής ιδιοκτησίας σε εθνικό, ευ-
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 
ή για την απόκτηση και χρήση 
πατεντών και για τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας.
•	 Δαπάνες τεχνικής υπο-
στήριξης για τη σύναψη συμ-
βάσεων συνεργασίας με οί-
κους του εξωτερικού ή Κοινών 
Επιχειρήσεων Joint-Ventures, 
που αφορούν νέες αγορές ή 
νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
•	 Πιστοποίηση & τυπο-
ποίηση τελικών προϊόντων/
υπηρεσιών σύμφωνα με ανα-
γνωρισμένα πρότυπα (π.χ 
CE).
•	 Μισθολογικό κόστος 
εργαζομένων (υφιστάμενου 
ή/και νέου προσωπικού)
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξι-
μες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματο-
ποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης 
της πρόσκλησης.
Βασικές προϋποθέσεις συμ-
μετοχής
Σε περίπτωση που η επιχεί-
ρηση έχει λάβει ενίσχυση από 
προηγούμενο πρόγραμμα θα 
πρέπει, συμπεριλαμβανομένης 
της ενίσχυσης από αυτή την 
δράση , να μην υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000 ευρώ (ή 
100.000 ευρώ για τον τομέα 
μεταφορών) μέσα στην τριετία 
(τρέχον ημερολογιακό έτος 
και τα δύο προηγούμενα έτη).
Πότε και πως υποβάλλω αί-
τηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλε-
κτρονικά μέσω του δικτυακού 
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τόπου (ιστοσελίδα), www.
ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρο-
νικής υποβολής θα είναι 
στις 07.04.2016 και θα πα-
ραμείνει ανοικτή μέχρι τις 
20.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραι-
ότητας κατάθεσης των φα-
κέλων καθώς η αξιολόγηση 
για το σύνολο των προτά-
σεων θα ξεκινήσει μετά τις 
20.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιο-
λογηθούν θετικά στη δράση 
θα ενημερωθούν για τον ακρι-
βή χρόνο και τόπο αποστο-
λής/παραλαβής του φυσικού 
φακέλου που θα περιλαμβάνει 
τα δικαιολογητικά.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- 
Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, 
Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 
8:30 έως 19:00 Τηλεφωνική 
ενημέρωση στο 801 11 36 
300 από σταθερό τηλέφωνο 
με αστική χρέωση. Ιστοσελί-
δα:www.antagonistikotita.
gr,  www.espa.gr         email: 
infoepan@mou.gr     

Προκήρυξη προγράμματος: 
«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ 
για τον εκσυγχρονισμό τους 
και την ποιοτική αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσι-

ών» [11/2/2016]
Το πρόγραμμα στοχεύει 
στην ενίσχυση των επενδυ-
τικών σχεδίων  υφιστάμε-
νων πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων όλων των 

κλάδων για τον εκσυγχρονι-
σμό της υποδομήςκαι της λει-
τουργίας τους, την ποιοτική 
αναβάθμιση τους και τον 
εμπλουτισμό, την αναβάθμιση 
και την πιστοποίηση των προ-
σφερόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ώστε να βελτιώ-
σουν την θέση τους στηνεσω-
τερική και διεθνή τουριστική 
αγορά.
Μπορούν να συμμετέχουν
1. Υφιστάμενες & νέες 
πολύ μικρές, μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται στον τουρι-
σμό.
2. Υφιστάμενες επιχειρή-
σεις και τηρούν βιβλία Β΄ και 
Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 
31.12.2015 έχουν κλεισμένες 
δύο ή περισσότερες διαχειρι-
στικές χρήσεις
3. Νέες επιχειρήσεις και 
δεν εμπίπτουν στην ως άνω 
κατηγορία των υφιστάμενων 
και έχουν συσταθεί μέχρι 
31.12.2015.
Επιδοτούνται με
ποσό 15.000 ευρώ έως 
150.000 ευρώ
Η χρηματοδότηση καλύπτει 
το 40% των επιλέξιμών δαπα-
νών και προσαυξάνεται κατά 
10%, φτάνοντας στο 50% 
στην περίπτωση πρόσληψης 
νέου προσωπικού.
Επιδοτούνται για
•	 Κτίρια, εγκαταστάσεις 
και περιβάλλων χώρος, Μηχα-
νήματα – Εξοπλισμός
•	 Εγκαταστάσεις προ-
στασίας περιβάλλοντος & 
εξοικονόμησης ενέργειας & 
ύδατος

•	 Ανάπτυξη & Πιστοποί-
ηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας & περιβαλλοντικής 
διαχείρισης
•	 Μισθολογικό κόστος 
εργαζομένων (υφιστάμενου 
ή/και νέου προσωπικού)
•	 Αυτοκινούμενα με-
ταφορικά μέσα, σκάφη θα-
λάσσης χωρίς πλήρωμα και 
ποδηλάτων κάθε μορφής που 
προορίζονται προς εκμίσθωση 
ως εξοπλισμός επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στις 
σχετικές δραστηριότητες.
•	 Μεταφορικά Μέσα 
επαγγελματικής χρήσης, είτε 
μικτής/πολλαπλής χρήσης, 
τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων
•	 Δαπάνες προβολής – 
προώθησης
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξι-
μες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματο-
ποιηθούν μετά τις 11.02.2016 
ημερομηνία δημοσιοποίησης 
της πρόσκλησης.

Βασικές προϋποθέσεις συμ-
μετοχής
•	 Σε επιχειρήσεις με 
τρείς ή περισσότερες χρήσεις, 
απαιτείται η επιχείρηση να 
απασχολεί κατά μ.ο. την τρι-
ετία 2013-2015 τουλάχιστον 
μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής ερ-
γασίας.
•	 Σε επιχειρήσεις με δύο 
χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. 
την διετία 2014-2015 τουλάχι-
στον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής 
εργασίας.
•	 Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση έχει λάβει ενί-
σχυση από προηγούμενο 

πρόγραμμα θα πρέπει, συ-
μπεριλαμβανομένης της ενί-
σχυσης από αυτή την δράση, 
να μην υπερβαίνει το ποσό 
των 200.000 ευρώ  μέσα στην 
τριετία (τρέχον ημερολογιακό 
έτος και τα δύο προηγούμενα 
έτη).
Πότε και που υποβάλλω αί-
τηση χρηματοδότησης
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλε-
κτρονικά μέσω του δικτυακού 
τόπου (ιστοσελίδα), www.
ependyseis.gr.
Η έναρξη της ηλεκτρο-
νικής υποβολής θα είναι 
στις 29.03.2016 και θα πα-
ραμείνει ανοικτή μέχρι τις 
17.05.2016.
Δεν τίθεται θέμα προτεραιότη-
τας κατάθεσης των φακέλων 
καθώς η αξιολόγηση θα ξεκι-
νήσει μετά τις 17.05.2016.
Οι επιχειρήσεις που θα αξιο-
λογηθούν θετικά στη δράση 
θα ενημερωθούν για τον ακρι-
βή χρόνο και τόπο αποστο-
λής/παραλαβής του φυσικού 
φακέλου που θα περιλαμβάνει 
τα δικαιολογητικά.
Επικοινωνία – Πληροφορίες- 
Ερωτήσεις
Γραφείο Πληροφόρησης 
ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, 
Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 
8:30 έως 19:00 Τηλεφωνική 
ενημέρωση στο 801 11 36 
300 από σταθερό τηλέφωνο 
με αστική χρέωση. Ιστοσελί-
δα:www.antagonistikotita.
gr, www.espa.gr           email: 
infoepan@mou.gr      
 

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Κεφαλαιοποίηση 
και «πάγωμα» 
των οφειλών στον ΟΑΕΕ

Η συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών στον ΟΑΕΕ ύψους 10,2 δις ευρώ, 
καταδεικνύει την ανεπάρκεια της 
υφιστάμενης ρύθμισης για ποσά έως 
20.000 ευρώ (κύρια οφειλή + προ-
σαυξήσεις), καθιστώντας ως επιτα-
κτική ανάγκη τη διεύρυνση του προ-
αναφερθέντος ορίου και για οφειλές 
άνω των 20.000 ευρώ. Η τεκμηριωμέ-
νη και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
της αγοράς πρόταση της ΕΣΕΕ για κε-
φαλαιοποίηση και «πάγωμα» των 
οφειλών στον ΟΑΕΕ, με δυνατότητα 
αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, 
περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενι-

αίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε 
είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και λοιπές επιβαρύνσεις.
Από της κεφαλαιοποίησης και εφε-
ξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύ-
νεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό 
επιτόκιο ύψους 1-1,5%, ενώ στην 
ουσία οι επιλογές που θα βρίσκονται 
στη διάθεση του εκάστοτε ενδιαφε-
ρομένου, εξειδικεύονται ως εξής:
•   Κατά την περίοδο θεμελί-
ωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
να δίνεται η δυνατότητα αποπλη-
ρωμής του συσσωρευμένου χρέους 
(κεφάλαιο), είτε μέσω της εφάπαξ 
καταβολής του απαιτούμενου ποσού 
είτε μέσω αναλογικής παρακράτη-
σης της χορηγούμενης σύνταξης για 
χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη 
διαγραφή του χρέους, οπότε και θα 
επέρχεται αναπροσαρμογή των απο-
δοχών στα προβλεπόμενα επίπεδα.
•    Η δεύτερη εναλλακτική 

λύση στην οποία η ΕΣΕΕ αποδίδει ιδι-
αίτερη βαρύτητα, αποτυπώνεται στο 
δικαίωμα που θα πρέπει να παρέχε-
ται στον προς συνταξιοδότηση επιτη-
δευματία για αποποίηση του ασφα-
λιστικού χρόνου που θα αντιστοιχεί 
στην κεφαλαιοποιημένη οφειλή, μία 
δυνατότητα που θα έχει ανάλογες 
επιπτώσεις στις συντάξιμες αποδοχές 
του (αναλογική μείωση συντάξεων).
Η παραπάνω πρόταση εδράζεται 
στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως 
συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά 
την αναλογία αυτών που έχει δώσει 
προς τον ΟΑΕΕ και τα οφειλόμενα 
ποσά θα συνυπολογιστούν στο τελι-
κό ύψος της σύνταξης που θα λάβει. 
Φυσικά, απαραίτητη προϋπόθεση 
για  την απρόσκοπτη εφαρμογή της 
εν λόγω θέσης συνιστά η άμεση επα-
νέναρξη καταβολής των τρεχουσών 
εισφορών από τους οφειλέτες που 
κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης,  

με ταυτόχρονη όμως παροχή δικαιώ-
ματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλι-
στικής κλάσης σε αυτούς.
Η βελτίωση της ταμειακής ρευστότη-
τας του ΟΑΕΕ θα συνδράμει καθορι-
στικά στη βιωσιμότητα ενός ενιαίου 
Ταμείου, η οποία μπορεί να επιτε-
λεστεί μέσω ανεύρεσης λύσεων που 
διασφαλίζουν την καταβολή των τρε-
χουσών ασφαλιστικών εισφορών και 
διευκολύνουν ουσιαστικά τους υπό-
χρεους στη διευθέτηση των υποχρεώ-
σεών τους. Προς αυτή την κατεύθυν-
ση, το «πάγωμα», η  κεφαλαιοποίηση 
και η μετατροπή οφειλών  άνω των 
20.000 ευρώ στον ΟΑΕΕ (περίπου 
7 δις ευρώ), μέσω της δυνατότητας 
αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου, 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιά-
ζουσες επικρατούσες συνθήκες, ικα-
νοποιώντας ένα δίκαιο και διαχρονι-
κό  αίτημα του εμπορικού κόσμου.
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

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

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

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

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

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

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

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

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

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

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

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

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

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

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

 

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

 

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

 

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

Πληροφορίες 

   

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

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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