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Προκηρύχθηκε το 

Πρόγραμμα ενίσχυσησ  
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

60%  το ποσοστό της επιχορήγησης
Ποιοι, που, πως 

και πότε 
υποβάλλονται 
οι προτάσεις  

Σελ.....6

όι θέσεις και οι προτάσεις μας προς τους αρμόδιους υπουργούς 

για τη ρύθμιση των οφειλών στον όαεε 

Λόγω των έκτακτων αναγκών και ειδικών συνθηκών 
το επιμελητήριο Δράμας επεξεργάστηκε τεκμηριω-
μένες, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις τις 

οποίες κατέθεσε προς τους υπουργούς εργασίας και 
όικονομικών και προς τη Διοίκηση του όαεε 

σελ....8

Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Δανειοδοτήσεων 
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για την παροχή δανείων 
κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου 4 %) σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την άμεση ενεργοποίηση 
του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανακοίνωσε ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Γιώργος 
Γεροντούκος.                                            σελ........14
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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 Σαββίδης
Ιωάννης Σκορδάς

Αγαπητοί Συνάδελφοι
 μέλη του φορέα μας
Έμποροι, Βιοτέχνες
 Επαγγελματίες και Επιχειρηματίες 
Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε την 
χειρότερη ύφεση όλων των επο-
χών στην επαγγελματική μας δρα-
στηριότητα, στο εισόδημα μας. 
Μια ύφεση που είναι μεν προϊόν 
της παγκόσμιας κρίσης, αλλά κυ-
ρίως είναι προϊόν των  πολιτικών 
λιτότητας που έχουν εξαθλιώσει 
την ελληνική κοινωνία. Οι ασφυκτι-
κές συνθήκες που έχουν προκαλέ-
σει στην αγορά τα μέτρα των μνη-
μονίων και του μεσοπρόθεσμου, 
έχουν οδηγήσει ήδη εκατοντάδες 
επιχειρήσεις στην περιοχή μας να 
βάλουν λουκέτο. Έχουν οδηγήσει 
σε τεράστιες απώλειες θέσεων 
εργασίας. Χιλιάδες επιχειρήσεις 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους στις Τράπεζες, 
στα ασφαλιστικά ταμεία και γενικό-
τερα στα λειτουργικά τους έξοδα. 
Κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες 
πολλών περιστατικών συναδέλ-
φων μας, που είτε κλείνουν την 
επιχείρηση και μεταναστεύουν, 
είτε δεν έχουν πρόσβαση στην 
υγεία, είτε δεν μπορούν να καλύ-
ψουν στοιχειώδης υποχρεώσεις 
τους. Και δυστυχώς τα περιστατι-
κά αυτά αυξάνονται με μαθηματική 
πρόοδο καθημερινά.  
Σ’ αυτό το δύσκολο περιβάλλον 
αγωνιζόμαστε ενάντια στην ύφε-
ση, στην έλλειψη ρευστότητας, 
στην εξοντωτική φορολόγηση, 
αλλά και σε μια σειρά από χρό-
νια προβλήματα που πλήττουν 
την επιχειρηματικότητα στη χώρα 
μας. Δυστυχώς όμως η Πολιτεία 
λειτουργώντας υπό την πίεση 

μήνυμα του Προέδρου του επιμελητηρίου Δράμας 
της Τρόικας, δείχνει αυτή τη στιγ-
μή να μην μπορεί να ανταποκρι-
θεί στις πραγματικές ανάγκες και 
τα αιτήματα της αγοράς. Αντί να 
αντιμετωπίσει άμεσα κρίσιμα ζη-
τήματα που κρίνουν την βιωσιμό-
τητα των επιχειρήσεων, επιμένει 
σε οριζόντια μέτρα λιτότητας που 
παρατείνουν την ύφεση. Αντί να 
εφαρμόσει γενναίες αναπτυξιακές 
πολιτικές, επιμένει στην παράλογη 
επιλογή της υπερφορολόγησης. 
Ενώ διοχετεύουν οι δανειστές μας 
και η κυβέρνηση, πακτωλό εκα-
τοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ 
για την ενίσχυση των Τραπεζών, 
οι επιχειρήσεις αδυνατούν να αγο-
ράσουν εμπορεύματα και πρώτες 
ύλες, αδυνατούν να πληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, αδυνατούν 
να έχουν πρόσβαση στις Τράπε-
ζες. 
Το φορολογικό νομοσχέδιο που 
ψηφίσθηκε καθώς επίσης και οι 
συνεχόμενες άδικες έκτακτες ει-
σφορές δίνουν την χαριστική βολή 
στην μικρομεσαία επιχείρηση. 
Το Επιμελητήριο Δράμας με το Δι-
οικητικό του Συμβούλιο,  αγωνίζε-
ται στο πλευρό των επιχειρήσεων 
δίνοντας μια άνιση μάχη όπως και 
άλλα Επιμελητήρια της χώρας. 
Και αυτή  την αγωνιστικότητα 
μας, προϊόν της αγωνίας μας για 
την προώθηση των  προτάσεων 
ανάπτυξης και προστασίας της μι-
κρομεσαίας επιχείρησης, έρχεται 
τώρα η κυβέρνηση με νομοθετι-
κή πράξη  να την πλήξει, κτυπώ-
ντας τον Επιμελητηριακό θεσμό, 
με το πρόσχημα της βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας και του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Έναν θεσμό που εκατό και πλέον 
χρόνια λειτουργεί στην Ευρώπη 
και τον κόσμο. Έναν θεσμό που 
ξεκινά και στην πόλη μας από το 
1926  και που με νόμο της πολι-
τείας έχει ανακηρυχθεί σύμβουλος 
κυβέρνησης και υποστηρικτής της 
επιχειρηματικότητας. Αντί η κυ-
βέρνηση να καταπολεμά τα πραγ-
ματικά εμπόδια στην Ανάπτυξη 
που εστιάζονται στην αδιαφάνεια, 
την διαφθορά, την γραφειοκρα-
τία, το σπάταλο κράτος και την 
ανοργανωσιά του, αποφάσισε να 
πλήξει τον διεθνή θεσμό των Επι-
μελητηρίων. Η πράξη αυτή της 
κυβέρνησης και των σχεδιαστών 
της, βρίσκει σθεναρή αντίσταση 
τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και 
εντός χώρας. 
Οι 6.500 επιχειρήσεις μέλη μας 
μαζί με τις 900.000 επιχειρήσεις 
της χώρας απαιτούν πολιτικές 
επιβίωσης με μέτρα προστασίας 
και ταυτόχρονα ανάπτυξης. Απαι-
τούν από την πολιτεία να στηρίξει 
έμπρακτα την μικρομεσαία επιχεί-
ρηση και όχι επικοινωνιακά τεχνά-
σματα και ευχολόγια. 
Το 2013 θα είναι μια ακόμη χρο-
νιά ύφεσης και δυσκολιών. Το 
Επιμελητήριο Δράμας είναι κοντά 
στο επιχειρηματικό κόσμο και θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει την μι-
κρομεσαία επιχείρηση σύμφωνα 
με τον θεσμικό του ρόλο. Μαζί με 
τα άλλα Επιμελητήρια της χώρας 
διεκδικούμε και προτείνουμε στην 
κυβέρνηση εφικτές, ρεαλιστικές 
και αποτελεσματικές πολιτικές. 
Πολιτικές που υποδεικνύονται 
από ανθρώπους της παραγω-
γής, της εργασίας και που σήμε-

ρα διώκονται από εγχώριους και 
εξωτερικούς υποστηρικτές της λι-
τότητας και της ύφεσης, μπροστά 
στην αδυναμία ή την επιφανειακή 
βούληση τους, να βελτιώσουν τις 
ενδογενείς αδυναμίες της ελληνι-
κής οικονομίας, της λειτουργίας 
του κράτους και τις απερίσκεπτες 
πολιτικές του παρελθόντος.   
Σας καλούμε όλους να σταθείτε δί-
πλα μας, παρ’ όλες τις αντιξοότη-
τες. Με ψυχραιμία, δημιουργικότη-
τα, αισιοδοξία και αγωνιστικότητα 
μέσα στις πρωτοφανείς εχθρικές 
συνθήκες που βιώνουμε. Το Επι-
μελητήριο Δράμας προτάσσοντας 
τα προβλήματα καθημερινότητας, 
θα συνεχίσει την προσπάθεια του 
για την ενημέρωση, και υποστή-
ριξη των μελών του, σύμφωνα 
πάντα με τον ρόλο του, που κα-
θορίζεται από την επιμελητηριακή 
νομοθεσία. 
Εύχομαι ολόψυχα στον καθένα 
από εσάς και στις οικογένειες σας 
υγεία και δύναμη. 
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είμασΤε ανΤίΘεΤόί 
στο άνοιγμα όλων των εμπορικών 

καταστημάτων κάτω των 250 τ.μ. τις Κυριακές 

Ενώ η αγορά έχει παγώσει με όσα έχουνε ψηφιστεί  στο πο-
λυνομοσχέδιο και τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, 
το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο καθώς  

χωρίς καμία εκ των προτέρων διαβούλευση με τους κοινωνικούς  
εταίρους, και δια στόματος του Υπουργού Κωστή Χατζηδάκη 
εξαγγέλθηκε    το άνοιγμα όλων των εμπορικών καταστημάτων 
κάτω των 250 τ.μ. τις Κυριακές. 
Το Επιμελητήριό μας κατέθεσε την πλήρη αντίθεσή του για το 
άνοιγμα όλων των εμπορικών καταστημάτων κάτω των 250 τ.μ. 

τις Κυριακές ενώ  με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 
Κωστή Χατζηδάκη το Επιμελητήριο Δράμας, υπογράμμισε  ότι 
μια τέτοια απόφαση προκαλεί σε βάρος των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων καταστροφικές επιπτώσεις καλώντας το υπουργείο να 
αποσύρει την παραπάνω εξαγγελία.

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας προς τον Υπουργό Ανά-
πτυξης Κωστή Χατζηδάκη η οποία εστάλη στις 13 Δεκεμβρίου 
2012 αναφέρει τα εξής :  

Προς τον
Υπουργό 
Ανάπτυξης,
 Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων
κύριο Κωστή Χατζηδάκη

κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
ΚΕΕΕ
Επιμελητήρια χώρας
ΕΣΕΕ
ΓΣΒΕΕ
Εμπορικός 
Σύλλογος Δράμας
ΟΕΒΕ Δράμας
Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης Ν.Δράμας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
σε συνέντευξη τύπου που παραχω-
ρήσατε και χωρίς καμία εκ των προ-
τέρων διαβούλευση με τους κοινωνι-
κούς  εταίρους, εξαγγείλατε το άνοιγ-
μα όλων των εμπορικών καταστημά-
των κάτω των 250 τ.μ. τις Κυριακές. 
Δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση μας 
στην παραπάνω εξαγγελία σας διότι 
Το ωράριο των καταστημάτων από 
το 2005 είναι διευρυμένο (από 5.00 
το πρωί έως 21.00 το βράδυ 6 ημέρες 
την εβδομάδα Δευτέρα έως Σάββατο). 
Επιπλέον με απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη κατά τόπους μπορεί η αγορά 
να λειτουργεί Κυριακές (τουριστικές 
περιοχές, εορτές κλπ).

Ο περιορισμός των 250 τ.μ δεν δια-
σφαλίζει την μικρή και μικρομεσαία 
επιχείρηση διότι τα περισσότερα 
εμπορικά κέντρα λειτουργούν με την 
μορφή shop in shop με κατά πολύ 
μικρότερα τετραγωνικά. Επιπλέον 
για τις αλυσίδες καταστημάτων και 
επειδή είναι ασαφής ο νομικός όρος 
«αλυσίδα», η πρόθεση σας για λει-
τουργία τις Κυριακές, προκαλεί σε 
βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων καταστροφικές επιπτώσεις.
Είναι μύθος η αύξηση των θέσεων 
εργασίας με την λειτουργία των κα-
ταστημάτων τις Κυριακές, την στιγμή 
που έχουν χαθεί  πάνω από 100.000 

θέσεις εργαζομένων  και αυτοπασχο-
λουμένων την τελευταία διετία εξαιτί-
ας της μείωσης της αγοραστικής δύ-
ναμης του Έλληνα καταναλωτή, της 
εξαθλίωσης της ελληνικής οικογένει-
ας (31% κάτω από το όριο της φτώ-
χειας σύμφωνα με την EUROSTAT), 
της υπέρμετρης φορολογίας, της αύ-
ξησης της τιμής των καυσίμων, της 
αύξησης της τιμής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, της αύξησης των φόρων στα 
ακίνητα, την έλλειψη ρευστότητας, τα 
υψηλά επιτόκια δανεισμού και πόσα 
άλλα αντιαναπτυξιακά μέτρα που έχε-
τε ψηφίσει. 
κύριε Υπουργέ,

η αγορά έχει παγώσει με ότι έχετε 
ψηφίσει στο πολυνομοσχέδιο και τις 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η 
αγορά κατέρρευσε μαζί με την κατάρ-
ρευση της μικρομεσαίας επιχείρησης 
η οποία αποτελεί τόσο την ραχοκοκα-
λιά της οικονομίας όσο και της απα-
σχόλησης.
Αυτό που προτείνετε για την λειτουρ-
γία τις Κυριακές μόνο καταστροφή 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μπορεί να επιφέρει και την ολοκλη-
ρωτική μεταφορά της οικονομίας, στα 
χέρια των πολυεθνικών και των μεγά-
λων επιχειρήσεων.
Σας καλούμε να σταματήσετε άμεσα 
κάθε σκέψη υλοποίησης της πρόθε-
σης σας και να συνομιλήσετε με τους 
κοινωνικούς εταίρους για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων της ύφε-
σης μέσα από την ενίσχυση της αγο-
ραστικής δύναμης του καταναλωτή, 
την ενίσχυση της ρευστότητας στην 
αγορά και την μείωση του λειτουργι-
κού και χρηματοοικονομικού κόστους 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων χα-
ράσσοντας διαφορετικές πολιτικές 
από αυτές που επέβαλε η Τρόϊκα και 
οι ευρωπαίοι εταίροι μας και που ήδη 
έχει αποδειχθεί ότι απέτυχαν. 
 

Με εκτίμηση,
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Δράμας
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας είναι μεταξύ των 
15 Ελληνικών Επιμε-

λητηρίων που συμμετέχουν 
στο Ελληνορωσικό Κέντρο 
Ερμής το οποίο έχει έδρα τη 
Θεσσαλονίκη και σκοπό τη 
διερεύνηση, προώθηση και 
ανάπτυξη πωλήσεων των 
ελληνικών προϊόντων στη 
ρωσική αγορά.

Ο Ερμής σε συνεργασία με 
Ρώσικα Επιμελητήρια και Επι-
χειρηματικούς φορείς της Ρω-
σίας διοργανώνουν το πρώτο 
Ελληνορωσικό Επιχειρηματικό 
Forum το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 
16 και 17 Μαΐου 2013.

στόχος το Forum είναι η 
προώθηση των εξαγωγών 
των ελληνικών επιχειρήσε-
ων στη ρωσική αγορά και 
η επενδυτική δραστηριότη-

Το Επιμελητήριο Δράμας μεταξύ των 15 Επιμελητηρίων 
που συμμετέχουν στο Ελληνορωσικό Κέντρο Ερμής

Διοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη το πρώτο 
επιχειρηματικό ελληνορωσικό Forum

τα ρώσων επιχειρηματιών 
στην ελληνική αγορά. Η εν 
λόγω διοργάνωση θα αποτελέ-
σει ένα σημαντικό γεγονός όχι 
μόνο για την πόλη της Θεσσα-
λονίκης ή ακόμη και τους ευρύ-
τερους φορείς που εδρεύουν 
σε αυτήν, πρωτίστως όμως για 
τον επιχειρηματικό κόσμο του 

τόπου μας και κατ’ επέκταση 
την παγκόσμια αγορά.
Το μεγαλύτερο μέρος του Επι-
χειρηματικού Forum θα κα-
λυφθεί από Β2Β συναντήσεις 
μεταξύ Ελλήνων και Ρώσων 
επιχειρηματιών. Παράλληλα, 
θα γίνουν προτάσεις επενδύ-
σεων στους τομείς Ενέργειας, 

Τουρισμού & Μεταποίησης 
στα πλαίσια παράλληλων εκ-
δηλώσεων και ενημερωτικών 
panels με την συμμετοχή δια-
κεκριμένων ομιλητών που θα 
καλύψουν θέματα, αναφορικά 
σε τουριστικές υποδομές, επι-
χειρηματικότητα, εξωστρέφεια, 
κ.α.

Να σημειωθεί ότι η Ρωσία πα-
ρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
με σταθερή οικονομική ανά-
πτυξη τα τελευταία χρόνια, 
αύξηση της κατανάλωσης ενώ 
στα πλεονεκτήματά της είναι το 
μέγεθός της και η γεωγραφική 
της γειτνίαση με την Ευρώπη.
Η Ρωσία είναι μια αφορά φιλι-
κά διακείμενη προς τα ελληνικά 
προϊόντα ενώ σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ οι ελληνικές εξαγωγές 
προς τη Ρωσία εμφάνισαν το 
πρώτο εξάμηνο του 2012 αύ-
ξηση κατά 34% 

εξάμηνη παράταση 
για 4 προγράμματα 

Από τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιά-
μεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνι-
στικότητα & Επιχειρηματι-
κότητα») ανακοινώθηκε ότι 
έχουν υπογραφεί οι αποφά-
σεις εξάμηνης παράτασης / 
τροποποίησης των Οδηγών 
των Προγραμμάτων:

-Μεταποίηση στις Νέες Συν-
θήκες
-Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστι-
κότητα των Επιχειρήσεων
-Ενίσχυση Επιχειρηματικότη-
τας Γυναικών και Ενίσχυση 
Επιχειρηματικότητας Νέων 
του ΕΠ «Ανταγωνιστικότη-
τα & Επιχειρηματικότητα» 
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-
2013

Το Επιμελητήριο Δράμας με επιστολή του προς το  Υπουργείο Ανάπτυξης εξέφρασε 
τις έντονες αντιρρήσεις του καθώς  και την απογοήτευση του για τις επιλογές των 
κλάδων που προέβη το Υπουργείο Ανάπτυξης στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης 
επιχειρήσεων, αγνοώντας ουσιαστικά τις προτάσεις των φορέων και της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ.
ό αποκλεισμός σχεδόν συνόλου του Λιανικού εμπορίου καθώς επίσης και 
των κλάδων εστίασης  αποτελεί απαράδεκτη ενέργεια εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης και της παρατεταμένης και συνεχώς διογκούμενης ύφεσης.
Οι προγενέστερες πολυδιαφημιζόμενες εξαγγελίες του Υπουργείου και της 
Κυβέρνησης για την στήριξη των επιχειρήσεων, δεν ανταποκρίνονται στην προκήρυξη 
του προαναφερόμενου προγράμματος.
Επιπλέον υπάρχει και αποκλεισμός πολλών επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων της 
μεταποίησης, εξαιτίας του περιορισμού που θέτει το Υπουργείο σε περιοχές ΟΠΑΑΧ 
ως προϋπόθεση.
Το Επιμελητήριο Δράμας πιστεύει ότι με την συγκεκριμένη τακτική του Υπουργείου 
Ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική απορρόφηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος, η οποία ούτως ή άλλως προσκρούει στην δυσλειτουργία του 
Τραπεζικού συστήματος, στην έλλειψη ρευστότητας, στο εχθρικό φορολογικό 
περιβάλλον και στην υπέρμετρη γραφειοκρατία που εξακολουθεί να ισχύει και 
συνεχίζουμε να την πληρώνουμε ακόμη. 
Τέλος το Επιμελητήριο μας σε συνεργασία και με άλλους φορείς συνεχίζει τις 
παρεμβάσεις του ζητώντας από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει 
τις επιλογές του και να υιοθετήσει τις προτάσεις μας.

Οι  
πολυδιαφημιζόμενες 

εξαγγελίες του 
ΥπουργούΑνάπτυξης 

Κωστή Χατζηδάκη  
και της Κυβέρνησης 
για την στήριξη των 
επιχειρήσεων δεν 
ανταποκρίνονται 
στην προκήρυξη 

του προγράμματος

αΠαραΔεΚΤη  ενεργεία Τόυ υΠ.αν.
Απέκλεισε  τις επιχειρήσεις λιανικού  εμπορίου από το

Νέο Πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
απέστειλε επιστολή προς 
τους Βουλευτές του Νομού 
Δράμας σχετικά με την επι-
βολή έκτακτης εισφοράς επί 
των ακαθαρίστων εσόδων 
των επιχειρήσεων παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά και αιο-
λικά πάρκα καλώντας τους 
να αναλάβουν   άμεσες 
πρωτοβουλίες  για  την  
ανατροπή  της  κατάστασης. 
η επιστολή του επιμελη-
τηρίου Δράμας αναφέρει 
τα εξής  :

Κύριοι Βουλευτές,
σχετικά με το θέμα της επι-
βολής έκτακτης εισφοράς 
επί των ακαθαρίστων εσό-
δων των επιχειρήσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊ-
κά και αιολικά πάρκα δυστυ-
χώς είμαστε στην δυσάρεστη 
θέση να σας ενημερώσουμε 
για τις τελευταίες εξελίξεις:
Σύμφωνα με  δημοσίευμα  
στο διαδίκτυο (συνημμένο) 
στα  νησιά άρχισε  η  εφαρ-
μογή της επιβολής έκτακτης  
εισφοράς  χωρίς  να  βγει  
καν   Υπουργική  απόφα-
ση, όπως  ρητά  ορίζει  ο  
Ν4093/2012.  Αυτό αποτε-
λεί   άλλη  μια δόλια αυθαι-
ρεσία  του  ΥΠΕΚΑ  και  των  
ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ ΑΕ να 
περιορίσει τις δυνατότητες 
νομικής προσφυγής  των  θι-
γόμενων παραγωγών. 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα 
στοιχεία όπως αυτά δημο-
σιοποιήθηκαν από τον Πα-
νελλήνιο Σύνδεσμο Φωτο-
βολταϊκών στα νησιά που  
πληρώθηκαν  για τον μήνα 
Αύγουστο  από  το  ΔΕΔ-
ΔΗΕ παρακρατήθηκε αυ-
θαίρετα η έκτακτη εισφορά 
χωρίς Υπουργική απόφαση 

Σε εξορθολογισμό του υπολογισμού των ετήσιων συνδρομών των Δραμινών Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.  αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας.
Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι σε ισχύ από 1-1-2013, ο νέος τρόπος υπολογι-
σμού των συνδρομών.
Οι συνδρομές των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. θα κλιμακώνονται σύμφωνα με την πραγματική 
δραστηριότητα της επιχείρησης και διαμορφώνονται ως εξής:

με βάση τον κύκλο εργασιών κι όχι το 
κεφάλαιο οι συνδρομές των α.ε. και 

ε.Π.ε. προς το επιμελητήριο Δράμας

‘’Oι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά είναι υπό διωγμό’’

Την συνδρομή των Δραμινών Βουλευτών ζήτησε  
το Επιμελητήριο Δράμας για την έκτακτη εισφορά 

στα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα

όπως ορίζεται στον Νόμο 
και καταβλήθηκε το ελάχι-
στο υπόλοιπο που απέμεινε. 
Ταυτόχρονα δεν έχει απο-
σταλλεί καν παραστατικό 
που να αναφέρει την παρά-
νομη αυτή παρακράτηση  με 
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 
να φορολογηθούν ακόμη και 
στο ποσό αυτό ως έσοδο. 
Ήδη οι παραγωγοί της Κρή-
της θα ασκήσουν τις πρώτες  
αγωγές κατά της παρακρά-
τησης της έκτακτης εισφο-
ράς και ευελπιστούν  μέχρι 
να πληρωθούμε εμείς για 
τον μήνα Ιούνιο (η ΛΑΓΗΕ 
ΑΕ χρωστά στους παραγω-
γούς ήδη 6 μήνες) να υπάρ-
ξουν οι πρώτες δικαστικές 
αποφάσεις , ώστε να υπάρ-
χει  δεδικασμένο.
Ούτως ή άλλως ο φορέ-
ας μας θα υποστηρίξει  τα 
μέλη του στις δικαστικές 
προσφυγές κατά παντός 
υπευθύνου.
κ.κ. Βουλευτές,
η παραπάνω εξέλιξη   επιβε-
βαιώνει για άλλη  μια  φορά 
τον διωγμό που  υφίστανται  
οι  παραγωγοί  ηλεκτρι-
κής  ενέργειας από  φωτο-
βολταϊκά  και  την  πολιτική  
αναλγησία   με  την οποία  
συμπεριφέρεται  η  ηγεσία 
του ΥΠΕΚΑ, εγκληματώντας 
σε βάρος χιλιάδων παρα-
γωγών και των οικογενειών 
τους. Επιβεβαιώνετε για 
ακόμη μια φορά η αναξιοπι-
στία του κράτους μέσα από 
τις πολιτικές που εφαρμό-
ζει χωρίς να αναλογίζετε τις 
όποιες αρνητικές επιπτώσεις 
που καταστρέφουν τους δη-
μοκρατικούς θεσμούς και την 
οικονομία.
Σας  καλούμε    να  ανα-
λάβετε  άμεσες πρωτοβου-
λίες  σε  συνεργασία και με 
βουλευτές  άλλων  Νομών  

για  την  ανατροπή  της  δι-
αμορφούμενης κατάστασης  
και  την  νομοθέτηση  των  
αλλαγών  που  έχουμε  ζη-
τήσει  από τους αρμόδιους  
Υπουργούς  τις οποίες σας  
έχουμε  κοινοποιήσει με τις 
προηγούμενες επιστολές 
μας.

Σας καλούμε να πρωτοστα-
τήσετε για την κατάργηση 
της παράνομης και αντισυ-
νταγματικής έκτακτης εισφο-
ράς, καθώς και σε κάθε άλλη 
διάταξη που προκαλεί την 
καταστροφή χιλιάδων επιχει-
ρήσεων και των οικογενειών 
τους.  Έχετε την ευθύνη να 

αντιταχθείτε στην εγκλημα-
τική συμπεριφορά της ηγε-
σίας του ΥΠΕΚΑ η οποία 
έχει αγνοήσει παντελώς την 
γνωμοδότηση της νομικής 
επιτροπής της Βουλής των 
Ελλήνων και έχει παραβιά-
σει στοιχειώδεις αρχές του 
Συντάγματος.
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Στις 14 Ιανουαρίου 2013 προ-
κηρύχθηκε το πρόγραμμα 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣ-
ΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΤΟΜΕΙΣ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
– ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013», το 
οποίο υλοποιείται από την Ει-
δική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επι-

χειρηματικότητα, τον ΕΦΕΠΑΕ 
και την  Περιφέρεια ΑΜ-Θ.  

στο πρόγραμμα
 μπορούν να 

υποβάλουνε προτάσεις :

1. Yφιστάμενες επιχειρή-
σεις: οι επιχειρήσεις που, μέ-
χρι τις 31.12.2011, έχουν δύο 
ή περισσότερες κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις τουλά-
χιστον δωδεκάμηνης διάρκειας 
και που θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων προϋποθέσεων, να δι-
αθέτουν τον/τους δηλούμενο/
νους ΚΑΔ πριν την υποβολή 
της πρότασης

2. νέες - υπό σύσταση επι-
χειρήσεις: οι επιχειρήσεις που 
δεν εμπίπτουν στην ως άνω 
κατηγορία των υφιστάμενων. 

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ενίσχυσης  
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

60%  το ποσοστό της επιχορήγησης
Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέ-
πει, μεταξύ άλλων προϋποθέ-
σεων, να διαθέτουν τον/τους 
δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν 
την υποβολή της πρότασης, 
ενώ οι υπό σύσταση πριν την 
πρώτη εκταμίευση της επιχο-
ρήγησης

στόχος του προγράμμα-
τος είναι η ενίσχυση υφι-
στάμενων (που, μέχρι τις 

31.12.2011, έχουν 2 ή περισ-
σότερες κλεισμένες διαχειρι-
στικές χρήσεις τουλάχιστον 
12μηνης διάρκειας), νέων 
και υπό σύσταση (που δεν 
εμπίπτουν στην ως άνω κατη-
γορία των υφιστάμενων) πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, οι οποίες θα 
υλοποιήσουν επενδύσεις σε 
προκαθορισμένους από τον 
οδηγό επαγγελματικές δρα-
στηριότητες (ΚΑΔ επαγγέλμα-
τος) στην μεταποίηση, εμπό-
ριο και υπηρεσίες. 

Ενισχύονται έργα επιλέ-
ξιμου προϋπολογισμού 
από 30.000,00 ευρώ έως 
300.000,00 ευρώ για τη θεμα-
τική ενότητα «μεταποίηση», 
από 20.000,00 ευρώ έως 
300.000,00 ευρώ για τη θε-

ματική ενότητα «Τουρισμός» 
και από 20.000,00 ευρώ έως 
100.000,00 ευρώ για τη θεμα-
τική ενότητα «εμπόριο - υπη-
ρεσίες». 
Το ποσοστό ενίσχυσης των 
επενδύσεων  για την Περιφέ-
ρεια Ανατολικής Μακεδονίας 
–Θράκης είναι για τις μικρές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
60%. Για τις νέες και υπό σύ-
σταση επιχειρήσεις το ύψος 

ενίσχυσης είναι 60% αλλά 
προβλέπεται δυνατότητα χρη-
ματοδότησης και των λειτουρ-
γικών δαπανών σε ποσοστό 
25%, οι οποίες δεν μπορούν 
να υπερβαίνουν το 40% του 
προϋπολογισμού του επιχει-
ρηματικού σχεδίου (οι επιλέξι-
μες δαπάνες καθώς και οι όροι 
και τρόποι εξόφλησης αυτών 
αναλύονται στο παράρτημα VII 
του Οδηγού του Προγράμμα-
τος).

Επισημαίνουμε ότι  οι επιλέξι-
μοι Κωδικοί Δραστηριότητας 
–υψηλής, μέσης και χαμηλής 
προτεραιότητας, σύμφωνα με 
την κατηγοριοποίησή τους ανά 
Περιφέρεια-  αναφέρονται ανα-
λυτικά στο Παράρτημα ΙΙ του 
Οδηγού του Προγράμματος.

Που , πως και πότε 
υποβάλλονται 
οι προτάσεις 

Οι προτάσεις υποβάλλο-
νται ηλεκτρονικά από τις 
25.02.2013 μέχρι και τις 
25.04.2013 στο Πληροφορι-
ακό σύστημα Κρατικών ενι-
σχύσεων (www.ependyseis.
gr, www.ependyseis.gr/mis). 
Μετά το πέρας της ημερομη-

νίας της ηλεκτρονικής υποβο-
λής των προτάσεων δεν γίνε-
ται αποδεκτή καμία υποβολή 
νέας πρότασης. όι Προτάσεις 
(Φάκελοι υποψηφιότητας) 
πρέπει υποχρεωτικά να 
υποβληθούν και σε έντυπη 
μορφή (ένα αντίγραφο), το 
αργότερο σε δέκα (10) ημέ-
ρες (ημερολογιακές) μετά 
την καταληκτική ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής των 
προτάσεων σε ένα από τα 
σημεία υποβολής, όπως αυτά 
περιγράφονται στο σχετικό πα-
ράρτημα του οδηγού.
Περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να λαμβάνουν οι εν-
διαφερόμενοι στις ιστοσελίδες 
http://www.antagonistikotita.gr, 
του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του 
ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.  
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γέμισε το αμφιθέατρο του επιμελητηρίου Δράμας στην διάλεξη  με θέμα 

«ανάπτυξη με καινοτομία για γνώση»
Κατάμεστο ήταν το αμφιθέατρο 
του Επιμελητηρίου Δράμας την 
Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 όπου 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
– διάλεξη του Επιμελητηρίου Δρά-
μας σε συνεργασία με το τμήμα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Ανάπτυξης του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα « 
Ανάπτυξη με καινοτομία για γνώ-
ση». 
Σε μια αίθουσα γεμάτη από επιχειρη-
ματίες, επιστήμονες, προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές, νέους 
αγρότες και εκπροσώπους φορέων 
παρουσιάσθηκαν οι εισηγήσεις του 
Πρόεδρου του τμήματος ΔΟΣΑ του 
ΔΠΘ κ. Ιωάννη Μουρμούρη, του Επί-
κουρου Καθηγητή του ιδίου τμήματος 
κ. Περικλή Γκόγκα,  του Γεωπόνου κ. 
Κωνσταντίνου Σαμαντούρου και του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Δρά-
μας κ Στέφανου Γεωργιάδη. 
Την διάλεξη παρακολούθησαν ο Δή-
μαρχος Δράμας κ. Κυριάκος Χαρα-
κίδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
κ. Ιωάννης Τελίδης  και κ. Γεώργιος 
Ζιμπίδης, Δημοτικοί Σύμβουλοι του 
Δήμου Δράμας κ. Γρηγόρης Πα-
παδόπουλος και κ. Γεώργιος Κάρ-
γας οι Πρόεδροι της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών - Βιοτεχνών και  του 
Εμπορικού Συλλόγου Δράμας, πρό-
εδροι επαγγελματικών σωματείων, 
συνεταιρισμών και ομάδων παραγω-
γών. 
Οι εισηγήσεις συνδύασαν τα σημερι-
νά δεδομένα της οικονομίας με ανα-
φορά στις δυνατότητες εφαρμογής 
της καινοτομίας για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογε-
νούς τομέα. Παρουσιάσθηκε επίσης 
η δράση διακρατικής συνεργασίας 
του Επιμελητηρίου Δράμας του προ-
γράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης APP4INNO. 
Ανοίγουν προοπτικές συνεργασίας 
του Επιμελητηρίου Δράμας με το 
Δ.Π.Θ.
Ταυτόχρονα αναδείχθηκαν οι προο-
πτικές συνεργασίας του φορέα μας 
με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης για την υλοποίηση διαφό-
ρων ευρωπαϊκώ προγραμμάτων δια-
κρατικής συνεργασίας με στόχο την 
καινοτομία και την αξιοποίηση της 
γνώσης από τις επιχειρήσεις. 
Η αξιοποίηση του δυναμικού των 
νέων επιστημόνων αποφοίτων πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων από τις 
επιχειρήσεις της περιοχής μας, είναι 
αναγκαίο στοιχείο που θα δώσει ση-
μαντική προοπτική για την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας τους και την 
βελτίωση της θέσης τους στην ελλη-
νική και παγκόσμια αγορά.

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει προ-
γραμματίσει μια σειρά από αντί-
στοιχες δράσεις και στα πλαίσια συ-
νεργασίας με τα μέλη του και τους 
πολίτες της περιοχής μας γενικότερα, 
καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να κα-

ταθέσει τις σκέψεις του 
και τις ιδέες του στο mail 
ccidrama@dramanet.gr, 
υπ’ όψη Αντιπροέδρου κ. 
Χρήστου Γκαγκάνη ώστε 
να εμπλουτισθεί ακόμη 
περισσότερο η θεματολο-
γία.    
Τέλος ευχαριστούμε 
όλους όσους παρακολού-
θησαν και μας τίμησαν με 
την παρουσία τους στην 
προαναφερθείσα διάλεξη.
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όι θέσεις και οι προτάσεις μας προς τους αρμόδιους υπουργούς 

για τη ρύθμιση των οφειλών στον όαεε 

Τι προτείναμε:

Λόγω των έκτακτων ανα-
γκών και ειδικών συνθη-
κών προτείναμε προς τους 
Υπουργούς Εργασίας και Οι-
κονομικών και προς τη Διοί-
κηση του ΟΑΕΕ τα εξής: 

1. Το πάγωμα όλων των παλαι-
ών οφειλών
2. Ειδικό λογαριασμό παλαιών 
οφειλών σε κάθε ασφαλισμένο 
όπου θα αναφέρεται ο αριθμός 
μητρώου του και στον οποίο θα 
καταθέτει ο ασφαλισμένος ένα-
ντι της οφειλής του, ότι ποσό 
δύναται, χωρίς περιορισμό 
χρονικό μέχρι την τελική εξό-
φληση του.
3. Την καταβολή της τρέχουσας 
εισφοράς με την δυνατότητα 
επιλογής μείωσης κατά δύο κλί-
μακες όπως ισχύει.
4. Την διαγραφή της οφειλής 
που αφορά στα  ασφάλιστρα 
υγείας, για όσους επαγγελμα-
τίες δεν ελάμβαναν υπηρεσίες 
νοσοκομειακής ή ιατροφαρμα-

κευτικής περίθαλψης το διά-
στημα που δεν κατέβαλαν ει-
σφορές.
5.  Αποποινικοποίηση των οφει-
λών στον ΟΑΕΕ, ακριβώς γιατί 
είναι αυτασφάλιση και αφορά 
τα ίδια τα  φυσικά  πρόσωπα 
-ασφαλισμένους. Αυτό συμβαί-
νει στα περισσότερα ασφαλι-
στικά ταμεία (δικηγόρων, μη-
χανικών κλπ). Σε καμία περί-
πτωση οι οφειλές εισφορών 
στον ΟΑΕΕ, δεν έχουν σχέ-
ση με τις οφειλές όπως στο 
ΙΚΑ που αφορούν ασφάλιση 
εργαζομένων υπαλλήλων 
και το ΙΚΑ ασχέτως αν δεν τις 
εισπράττει από την υπόχρεα 
επιχείρηση θα πρέπει να κα-
ταβάλλει την σύνταξη στον 
ασφαλισμένο δικαιούχο.
Είναι τελείως διαφορετικό 
πράγμα η αυτασφάλιση επαγ-
γελματία στον ΟΑΕΕ, από την 
μη απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ 
υπέρ των εργαζομένων.

Η επιστολή μας προς τους 
αρμόδιους Υπουργούς 

Έχουν καταστεί γνωστές οι 
θέσεις του Επιμελητηρίου 
μας, σχετικά με την έκτακτη 
εισφορά αλληλεγγύης σε 
παραγωγούς ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ, που θεσπίστηκε 
με το ν. 4093/2012 “Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016 – Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016”, Πα-
ράγραφο Ι, υποπαράγραφο 
Ι.2. 
 
ενημερώνουμε τις  επιχειρή-

καταλήγει  ως  εξής:
‘’Οι μικρές και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, που έχουν επι-
βαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν 
ακόμη περισσότερο φορολο-
γικά με άμεσους και έμμεσους 
φόρους, με την κατάργηση του 
αφορολόγητου, τις οφειλές στο 
δημόσιο, τις Τράπεζες, το ΙΚΑ 
δεν μπορούν να επιβιώσουν αν 
δεν υπάρχουν ρεαλιστικές και 
εφικτές ρυθμίσεις. Η ύφεση βα-
θαίνει σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις και πιστεύουμε ότι αυτό 
που σας προτείνουμε αποτελεί 
πραγματικά μια λύση για την 
επιβίωση του ΟΑΕΕ και των 

ασφαλισμένων.
Στις κρίσιμες καταστάσεις, όπου 
η εξαθλίωση αυξάνεται καθημε-
ρινά, θέλει κοινωνικά ευαίσθη-
τες αποφάσεις για την διατή-
ρηση του κοινωνικού ιστού και 
της κοινωνικής συνοχής. Στην 
πιο βίαια παγκοσμίως δημοσι-
ονομική προσαρμογή που έχει 
ποτέ υποστεί χώρα, τουλάχι-
στον σεβαστείτε την πρόθεση 
μας να συμβάλλουμε πληρώ-
νοντας αυτά που αντέχουμε να 
πληρώσουμε, διότι διαφορετικά 
θα υπάρξει ολοκληρωτική παύ-
ση πληρωμών με ότι συνέπειες 
απορρέουν από αυτήν.’’

σεις παραγωγής ενέργειας 
από αΠε ως εξής:
-   Έχει ληφθεί  απόφαση από 
την  Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων Ελλάδας για την υπο-
βολή αίτησης για έλεγχο της 
συνταγματικότητας των οικείων 
νομοθετικών διατάξεων ενώπιον 
του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας. Ήδη το πλαίσιο του οικείου 
δικογράφου έχει ολοκληρωθεί 
σε συνεργασία με το νομικό 
σύμβουλο του ΕΒΕΑ, κ. Σταύρο 
Βαρδαλά.
-   Ατομικά, έκαστος παραγωγός 
μπορεί να ασκήσει αγωγή ενα-
ντίον του Ελληνικού Δημοσί-
ου για το παρακρατούμενο 
ποσό ενώπιον του αρμόδιου 

Διοικητικού Πρωτοδικείου. 
-   Η ένδικη προστασία προς 
αποτροπή της παρακράτησης 
εξαντλείται επί του παρόντος 
στον έλεγχο συνταγματικότητας 
των οικείων διατάξεων και/ή 
ακύρωσης της υπουργικής από-
φασης του Υπουργού ΠΕΚΑ 
που τυχόν εκδοθεί σε εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων.
-   Δεδομένου ότι η έκτακτη 
εισφορά υπολογίζεται επί του 
τιμήματος των πωλήσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας που λαμ-
βάνουν χώρα κατά το χρονικό 
διάστημα από 01.07.2012 έως 
και 30.06.2014, προτείνεται 
η άσκηση μίας αγωγής για το 
σύνολο του παρακρατούμενου 
ποσού κατά τη νομοθετικά θε-

σπισμένη περίοδο παρακράτη-
σης, ήτοι μέχρι την 30.06.2014, 
επί σκοπώ ελαχιστοποίησης 
των δικαστικών δαπανών και 
οικονομίας των διαδικασιών. 
Θα διαμορφωθεί από τη νομική 
σύμβουλο του Επιμελητηρίου 
υπόδειγμα σχετικής αγωγής, 
το οποίο θα προωθηθεί στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Δράμας, 
προκειμένου να προταθεί προς 
τους δικηγόρους/μέλη του Δι-
κηγορικού Συλλόγου, τήρηση 
ανώτατου ορίου αμοιβής. Σε 
κάθε περίπτωση, προτείνεται η 
αναγραφή επί του εκδιδόμενου 
τιμολογίου της ένδειξης "με την 
επιφύλαξη των νομίμων δικαιω-
μάτων μου για την απόδοση του 
παρακρατούμενου ποσού".

Έκτακτη εισφορά στα ακαθάριστα έσοδα που έχει επιβληθεί από 
το υΠεΚα στις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας από αΠε
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Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για 
την γυναικεία επιχειρηματικότητα

Το Επιμελητήριο Δράμας σας ενη-
μερώνει ότι το Πρόγραµµα «Ολο-
κληρωμένη παρέμβαση για τη 
στήριξη της γυναικείας απα-
σχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας» συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Εθνικό Αποθεματικό 
Απροβλέπτων» και στοχεύει στην 
τόνωση της απασχόλησης µέσω 
της δημιουργίας πρόσθετων δυ-
νατοτήτων πρόσβασης στην αγο-
ρά εργασίας των απειλούμενων 
από την ανεργία γυναικών, των 
ανέργων – αιτούντων εργασία και 
των ανενεργών γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι 
παρακάτω δύο Υποδράσεις:

υΠό∆ραση 1

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 
τη στήριξη της γυναικείας απα-
σχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας για γυναίκες 
18-35 ετών.

υΠό∆ραση 2

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 
τη στήριξη της γυναικείας απα-
σχόλησης µέσω ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας για γυναίκες 
36-64 ετών.

Οι Υποδράσεις θα υλο-
ποιηθούν µε βάση τον Εγκεκρι-
μένο Οδηγό Προγράµµατος, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας Απόφασης. 
Στον Οδηγό Προγράµµατος πε-
ριγράφονται αναλυτικά, οι προ-
ϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος 
υποβολής των προτάσεων, η 
διαδικασία εξέτασης και αξιολό-
γησης των προτάσεων, η ένταξή 
τους για χρηματοδότηση, ο τρό-
πος καταβολής των χρηματοδο-
τήσεων, η διαδικασία ελέγχου και 
παρακολούθησης της υλοποίησης 
των έργων, οι υποχρεώσεις των 
δικαιούχων και οι λοιποί όροι του 
Προγράµµατος. 
 
Περιφέρεια ανατολικής 
 μακεδονίας & Θράκης

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ∆ικαιούχοι της ∆ράσης 

πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες 
ή πολίτες άλλου κράτους µέλους 
της ΕΕ ή να είναι οµογενείς ή 
υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν 
δικαίωµα διαµονής και απασχόλη-
σης στη χώρα µας.

∆ικαιούχοι της ∆ράσης είναι 
γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή 
απειλούµενες από ανεργία 

επιλέξιµες ∆απάνες

Επιλέξιµες δαπάνες των επιχει-
ρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο 
του προγράµµατος είναι οι
ακόλουθες: 
• Λειτουργικές δαπάνες επιχείρη-
σης  
• Ασφαλιστικές εισφορές 
• ∆απάνη παροχής υπηρεσιών 
συµβούλου και παροχή υπηρε-
σιών mentoring / coaching  από 
συµβούλους  με σκοπό την υπο-
στήριξη των ωφελούµενων 
• ∆απάνες κατάρτισης του δικαι-
ούχου επιχειρηµατία 
• Ετήσιο  µισθολογικό κόστος  
που θα προκύψει από τη δηµι-
ουργία νέας θέσης εργασίας. 

Δεν είναι επιλέξιμη  δαπάνη ο 
ΦΠΑ σε καμία από τις κατηγορίες 
των δαπανών.  

Ποσό επιχορήγησης
–Διάρκεια υλοποίησης 

Χορήγηση χρηματικού ποσού 
(επιχορήγηση) από 10.000 έως 
20.000 ευρώ ανά πρόταση, για 
την κάλυψη του 100% ισόποσων 
επιλέξιμων λειτουργικών δαπα-
νών για μέγιστο διάστημα 18 
μηνών.

Επιπλέον χορήγηση χρημα-
τικού ποσού (επιχορήγηση) 
μέχρι 12.000 ευρώ του ετήσιου 

μισθολογικού κόστους από την 
δημιουργία νέας/ων θέσης/εων 
εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη 
ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που δεν απορροφη-
θεί το ποσό για την κάλυψη του 
ετήσιου μισθολογικού κόστους, 
μπορεί να παραταθεί η περίοδος 
απασχόλησης μέχρι εξαντλήσεως 
του ποσού των 12.000 ευρώ.

Η Διάρκεια Υλοποίησης των επι-
χειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί 
να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) 

Η στήριξη της Γυναικείας απασχόλησης μέσω της 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται 

από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

μήνες από την ημερομηνία έκδο-
σης της απόφασης ένταξης. 

Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότη-
τα και Επιχειρηματικότητα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να 
επισκεφθεί τους παρακάτω δικτυ-
ακούς τόπους και να λάβει
πληροφοριακό υλικό, το έντυπο 
υποβολής, τα έντυπα της πρό-
σκλησης,  καθώς και οδηγίες
αναφορικά µε τη διαδικασία ηλε-
κτρονικής υποβολής της πρότα-
σής του: 
•  της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.
antagonistikotita.gr), 
•  του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) 
•  του ΕΠΕΑΑ (www.epeaa.gr) 
• ( www.espa.gr, www.
ependyseis.gr/mis) 
•  των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ 
(Βλέπε Παράρτηµα V)

ενεργός η συμμετοχή
 του επιμελητηρίου Δράμας 

στο Δίκτυο Κοινωνικής 
αλληλεγγύης του Δ. Δράμας 

Το Επιμελητήριο μας καθώς και ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 
συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου 
Δράμας με στόχο την υλοποίηση ενός σχεδίου διαρκούς κοινωνικής 
υποστήριξης.
Μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία του δικτύου Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης είναι και το Κοινωνικό παντοπωλείο του οποίο τα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου.
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Στο πλαίσιο της  διαβούλευση 
της «Α’ Φάσης-στάδιο Α1 Τεύ-
χος 4 Αξιολόγηση της εφαρ-
μογής του θεσμοθετημένου 
Περιφερειακού Πλαισίου» το 
Επιμελητήριο μας διατύπωσε 
τις παρακάτω παρατηρήσεις 
και προτάσεις.

Ειδικό ΠΧΣΑΑ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙ-
ΑΣΜΟΥ) για τις ΑΠΕ
1. Στο υφιστάμενο ΠΠΧΣΑΑ ΑΜ-Θ 
σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγη-
σης σχετικά με το Ειδικό ΠΧΣΑΑ 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ) ορίζονται Περιοχές 
Αιολικής Προτεραιότητας οι Πε-
ριφερειακές Ενότητες Έβρου και 
Ροδόπης. Ο καθορισμός ως Πε-
ριοχές Αιολικής Προτεραιότητας 
των δύο αυτών αποκλειστικά πε-
ριοχών, είναι ατυχής διότι σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα υπάρχουν 
αξιοποιήσιμα αιολικά πεδία και 
ενδιαφέρον αξιοποίησης τους 
από επενδυτές. Θα πρέπει να 
χαρακτηρισθεί όλη η Περιφέ-
ρεια ΑΜ-Θ ως περιοχή Αιολικής 
Προτεραιότητας.
2. Έχουν καθορισθεί περιοχές 
αποκλεισμού και ζώνες ασυμ-
βατότητας για τις περισσότερες 
κατηγορίες των ΑΠΕ και αυτό 
χρήζει επανεξέτασης ιδιαίτερα 
στην παραγωγή ενέργειας από 
μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά 
πάρκα. Όσον αφορά τα φωτοβολ-
ταϊκά η βελτίωση της νομοθεσίας 
σχετικά με τις αγροτικές ζώνες 
υψηλής παραγωγικότητας έχει 
βελτιώσει αισθητά την ανάπτυξη 
τους.
Σημαντική προϋπόθεση είναι η 
βελτίωση του υφιστάμενου δικτύ-
ου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος από την ΔΕΗ.

Ειδικό ΠΧΣΑΑ 
για την Βιομηχανία
1. Το Ειδικό Πλαίσιο για την Βι-
ομηχανία εξειδικεύει ανά περιοχή 
όσον αφορά τα πρότυπα ανάπτυ-
ξης αλλά όπως και στο παρελθόν 
παρουσιάζει σοβαρά προβλήμα-
τα, εξαιτίας αστοχίας στον επαρκή 
καθορισμό των πλεονεκτημάτων
κάθε περιοχής. Αυτό αποδεικνύ-
εται από τον καθορισμό ως ζώνη 
υψηλής εξόρυξης την ΠΕ Καβάλας 
προφανώς λόγω των υδρογονα-
θράκων (Θάσο), την στιγμή που 
η ΠΕ Δράμας όσο και η ΠΕ Κα-
βάλας αποτελούν σημαντικό πόλο 
εξόρυξης μαρμάρου (λατομεία). Ο 
χαρακτηρισμός αυτός προκαλεί 
προβλήματα στις αδειοδοτήσεις 
των λατομείων που σε συνδυα-
σμό με τα υπόλοιπα περιβαλλο-

ΠρόΤασείσ Καί ΠαραΤηρησείσ Τόυ εΠίμεΛηΤηρίό Δραμασ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ντικά ζητήματα έχει δημιουργήσει 
μεγάλη έλλειψη τοπικής πρώτης 
ύλης στην βιομηχανία μαρμάρου.
Είναι απαραίτητο να χαρακτη-
ρισθούν και οι δύο ΠΕ ως ζώνες 
υψηλής εξόρυξης και να καθο-
ρισθούν οι λατομικές μαρμαρο-
φόρες περιοχές.
2. Η ένταξη στο Ειδικό πλαίσιο 
Βιομηχανίας προτάσεων όπως 
η ζώνη ελευθέρων u963 συναλ-
λαγών στην ΠΕ Έβρου που στο-
χεύει στην ανάπτυξη της βιομηχα-
νίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
σύμφωνα με την εκφρασθείσα 
βούληση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
και της βούλησης της κυβέρνη-
σης και του Υπουργείου για την 
εξέταση δημιουργίας Ειδικών 
Οικονομικών Ζωνών σε κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα και σύμ-
φωνα πάντα με την μελέτη που 
ήδη εκπονήθηκε η πρώτη φάση 
της.
Από μόνη της μια ζώνη ελευθέρων 
συναλλαγών σε μια ΠΕ, η οποία 
αφορά τους δασμούς, δεν προκα-
λεί άμεσα επιπτώσεις ενδοπερι-
φερειακής ανισόρροπης ανάπτυ-
ξης τουλάχιστον στον τομέα της 
βιομηχανίας, αλλά έχει
αποδειχθεί ότι μεσοπρόθεσμα 
γίνεται πόλος έλξης επενδύσεων, 
με αποτέλεσμα τελικά να παρατη-
ρείτε αποβιομηχάνιση ή μείωση 
σε άλλες δραστηριότητες υπο-
στηρικτικές σε άλλες περιοχές. 
Επομένως η δημιουργία ειδικών 
ζωνών σε κάθε ΠΕ αξιοποιώντας 
τις ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ και λιμάνια δίνει 
την δυνατότητα ισόρροπης ανά-
πτυξης.
3. Έχει καθορισθεί ως ισχυρό 
στοιχείο της χωρικής οργάνωσης 
της βιομηχανίας η ζώνη κατά μή-
κος της Εγνατίας Οδού και περι-
λαμβάνει τους υπάρχοντες
Βιομηχανικούς Πόλους 1) Καβά-
λας-Ξάνθης- Δράμας ως περιοχή 
εντατικοποίησης και 2) Αλεξαν-
δρούπολης –Κομοτηνής περιοχή 
επέκτασης με πυρήνες εντατι-
κοποίησης. Στο προηγούμενο 
Ειδικό Πλαίσιο η αναφορά είναι 
σημαντική για την ανάπτυξη της 
βιομηχανίας σε ζώνες κατά μήκος 
της Εγνατίας Οδού, μόνο που η 
ΠΕ Δράμας είναι μακράν αυτής 
της αναφοράς εξαιτίας της έλ-
λειψης καθέτου οδικού άξονα 
σύνδεσης της με την Εγνατία.
Ο κάθετος άξονας Δίοδος Εξοχής 
– Δράμα- Καβάλα (Σύνδεση με 
την Εγνατία-Λιμάνι-Αεροδρόμιο) 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την ισόρροπη ανάπτυξη στην 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ και μπορεί να 
αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό 
βιομηχανικό πόλο σε όλο το μή-

κος του ιδιαίτερα δε στην περιοχή 
ανάμεσα στο ΒΙΟΠΑ Προσοτσά-
νης- ΒΙΠΕ Δράμας- Καβάλα.
Επομένως η αναφορά στην έκ-
θεση αξιολόγησης ότι θα πρέπει 
να ενσωματωθούν στο ΠΠΧΣΑΑ 
ΑΜ-Θ τα στοιχεία που καταγρά-
φονται στο Ειδικό Πλαίσιο της 
Βιομηχανίας, απαραίτητα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις 
παραπάνω προτάσεις μας.

Ενότητα Περιβάλλοντος –Βιο-
ποικιλότητας –Υδάτινων πό-
ρων –Διαχείρισης αποβλήτων
Σχετικά με τον Νόμο 4014/2011 
για την Περιβαλλοντική Αδειο-
δότηση και την ΚΥΑ 1958/2012 
για την νέα κατάταξη έργων και 
δραστηριοτήτων σε βαθμούς 
περιβαλλοντικής όχλησης, θε-
ωρούμε θετική την κατάργηση 
του σταδίου της Προκαταρκτικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης και της υποχρέωσης 
υποβολής Προμελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων.
Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση 
άσκησης σημαντικών παραγω-
γικών δραστηριοτήτων με έντο-
νες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
(ΑΠΕ και εξόρυξη) εντός περιο-
χών του δικτύου Natura 2000 που 
δεν περιλαμβάνονται στα Εθνικά 
Πάρκα, λαμβάνοντας υπ’ όψη την 
βαρύτητα της δραστηριότητας 
στην απασχόληση και την οικονο-
μία της περιοχής. (π.χ. λατομεία 
μαρμάρου).

Ενότητα Ενέργειας –
κλιματικής αλλαγής
Σχετικά με την δυνατότητα εγκα-
τάστασης σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
σε περιοχές που χαρακτηρίζονται 
ως Αγροτική Γη Υψηλής Παραγω-
γικότητας (τροποποίηση άρθρου 
56/ Ν2637/1998) με την εξαίρεση 
περιοχών που έχουν καθορισθεί 
από εγκεκριμένα ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ 
και ΖΟΕ, θα πρέπει να ληφθεί 
υπ’ όψη στον νέο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 
η υφιστάμενες εγκατεστημένες 
μονάδες παραγωγής και οι δυ-
νατότητες περαιτέρω επέκτα-
σης και ανάπτυξης τους.

Σχετικά με την Αγροτική 
Πολιτική
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο πρω-
τογενής τομέας στην Περιφέρεια 
ΑΜ-Θ συμμετέχει στην απασχό-
ληση με 24,2% (2008) όχι όμως 
και στο ΑΕΠ στο οποίο συμμετέ-
χει nμόνο με 5,6%. Ταυτόχρονα 
παρουσιάζεται σημαντική μείωση 
της απασχόλησης με περιορι-
σμένη παραγωγικότητα και κατ’ 

επέκταση χαμηλές αποδόσεις της 
μέσης αγροτικής εκμετάλλευσης 
ενώ συνεχίζει να παρουσιάζει 
εξάρτηση από τις επιδοτήσεις.
Θα πρέπει άμεσα να διαμορφωθεί 
εκείνη η αγροτική πολιτική που να 
στοχεύει στην αύξηση της παρα-
γωγικότητας, την παραγωγή αντα-
γωνιστικών προϊόντων και την 
απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις. 
Το ΠΠΣΧΑΑ θα πρέπει να συμπε-
ριλάβει στον σχεδιασμό του και 
την πρόβλεψη για Ολοκληρωμέ-
νες Περιοχές Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης με κατεύθυνση την εφαρμογή 
καινοτόμων μεθόδων παραγωγής 
για την παραγωγή πιστοποιημέ-
νων ανταγωνιστικών προϊόντων.
Παρατηρήσεις για τα Μέτρα, 
τις δράσεις και τις κάθε είδους 
ενέργειες που απαιτούνται για 
την εφαρμογή των στρατηγι-
κών κατευθύνσεων του ισχύο-
ντος Περιφερειακού Πλαισίου.
Οι αναφορές σε συγκεκριμένες 
δράσεις, μέτρα και ενέργειες που 
περιλήφθηκαν και μερικώς υλο-
ποιήθηκαν από το υφιστάμενο 
ΠΠΣΧΑΑ στην συνοπτική έκθεση 
όπως αυτή παρουσιάσθηκε στο 
τεύχος Α4 Φάση Α1 στερούνται 
u945 ανάλυσης κόστους-οφέλους 
καθώς και επαρκούς αιτιολογίας 
χρησιμότητας, που θα προσέδιδε 
την ανάγκη ιεράρχησης προτεραι-
ότητας υλοποίησης τους.
Δυστυχώς οι προτάσεις στο προ-
ηγούμενο ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρει-
ας δεν ξέφυγαν από την αποσπα-
σματική αιτιολόγηση και την κατά 
περίπτωση τοπική μικροπολιτική.

Μεταφορικές Υποδομές
Κάθετοι Άξονες της Εγνατίας 
Οδού Η ολοκλήρωση των έργων 
μεταφορικής υποδομής των κά-
θετων αξόνων της Εγνατίας Οδού 
και της αναβάθμισης των λιμένων 
Καβάλας και Αλεξανδρούπολης 
χρήζει ιεράρχησης βάση συγκε-
κριμένων στοιχείων.

Η μόνη ΠΕ που στερείτε πρό-
σβασης με κάθετο άξονα στην 
Εγνατία Οδό είναι η ΠΕ Δράμας 
και θα πρέπει να καθορισθεί ως 
έργο υψηλής προτεραιότητας.

Την θέση αυτή ενισχύουν
 τα κάτωθι:
Άρση απομόνωσης της περιοχής
Δίοδος Εξοχής –Βουλγαρία
Σύνδεση με Λιμάνι Καβάλας.
Εκτός της ΠΕ Έβρου που απο-
τελεί την παλαιότερη δίοδο στην 
Βουλγαρία και Τουρκία και χρήζει 
υλοποίησης άξονα, οι υπόλοιπες 
ΠΕ παρουσιάζουν μεταγενέστε-
ρες διόδους και έχουν ήδη άμεση 

πρόσβαση στην Εγνατία Οδό.

Δίκτυο Σιδηροδρόμου 
Προαστιακού Τύπου
Η εφαρμογή ενός προαστιακού 
σιδηροδρόμου μεταξύ Κομοτηνής 
-Ξάνθης στο
πρόσφατο παρελθόν απέδειξε την 
παράλογη υλοποίηση ενός έργου 
που στοίχισε τεράστια ποσά στον 
ΟΣΕ ενώ «έκοψε» 2 εισιτήρια 
μόνο. Σε αυτή την περίπτωση δεν
λειτούργησε η λογική του κόστους 
οφέλους με αποτέλεσμα την πολ-
λαπλάσια ζημία του οργανισμού. 
Αιτιολογούμε ακόμη την άποψη 
μας για παράλογη απόφαση στο
γεγονός ότι οι δύο αυτές πόλεις 
της ΑΜ-Θ συνδέονται οδικώς με 
την Εγνατία σε ελάχιστο χρόνο 
και ταυτόχρονα έχουν ανεπτυγμέ-
νη και συχνή υπεραστική συγκοι-
νωνία που εξυπηρετεί τον αστικό 
πληθυσμό.
Επομένως μέσα από αυτό το πα-
ράδειγμα η πρόταση για προαστι-
ακό σιδηρόδρομο μεταξύ των κέ-
ντρων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, θα 
πρέπει να λάβει υπόψη την μελέτη 
κόστους οφέλους, την αλλαγή στο 
καθεστώς ιδιοκτησίας της ΤΡΕ-
ΝΟΣΕ καθώς και την χρησιμότητα 
του έργου.

Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Η προγραμματισμένη ιδιωτικο-
ποίηση της ΤΡΕΝΟΣΕ δημιουργεί 
νέες συνθήκες διότι οι μελλοντικοί 
επενδυτές σίγουρα θα λάβουν 
σοβαρά υπ’ όψη τους το κόστος –
όφελος στην επέκταση ή αναβάθ-
μιση του δικτύου. Υπό αυτές τις 
συνθήκες οποιαδήποτε πρόταση 
αποτελεί ουσιαστικά άνευ ουσι-
αστικού περιεχομένου u960 πριν 
την διασαφήνιση των προθέσεων 
της νέας διοίκησης.
Παρόλα αυτά χρήζει αναβάθμιση 
το ήδη υφιστάμενο δίκτυο πριν 
την δημιουργία νέων γραμμών και 
ταυτόχρονα θα πρέπει να επανέλ-
θει ο εμπορευματικοί σταθμοί στις 
πόλεις που καταργήθηκαν.
Στα υπόλοιπα που καταγράφο-
νται στην έκθεση δεν έχουμε ιδι-
αίτερες παρατηρήσεις αλλά είναι 
σημαντικό στην δεύτερη φάση 
όπου θα ολοκληρωθεί η μελέτη 
για το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ να μας δοθεί η δυνατότη-
τα να εκφράσουμε αναλυτικά και 
αιτιολογημένα τις προτάσεις μας.
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Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. ΑΕ ανακοί-
νωσε την προδημοσίευση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
για την μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε ΒΕ.ΠΕ. και 
επιχειρηματικά πάρκα.
 
σΚόΠόσ 
Τόυ ΠρόγραμμαΤόσ

Το Πρόγραμμα «Μετεγκα-
τάσταση επιχειρήσεων σε 
Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά 
Πάρκα» αποτελεί μια επι-
μέρους πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων, στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνι-
στικότητα και Επιχειρηματικό-
τητα 2007-2013» (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) 
που συνδέεται με τη Βελτίωση 
του επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος

Στόχος του συγκεκριμένου 
Προγράμματος είναι η βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας 
μέσα από τη δημιουργία οι-
κονομιών κλίμακας, για τις 
επιχειρήσεις που θα μετεγκα-
τασταθούν, δεδομένου ότι θα 
λειτουργούν σε οργανωμένους 
χώρους, καθώς και η αντιμε-
τώπιση των οχλήσεων που 
δημιουργούν και των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι 
εγκατεστημένες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις εντός αστικού 
ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες 
περιοχές ή σε περιοχές όπου 
επιβάλλεται η απομάκρυνσή 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 75 του Ν. 3982/2011.
Ειδικότερα προβλέπεται η ενί-
σχυση της μετεγκατάστασης 
των παραγωγικών δραστηριο-
τήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, 
Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές 
ΒΕΠΕ που έχουν θεσμοθε-
τηθεί και οργανωθεί με το Ν. 
4458/65 και τον Ν. 2545/97 

καθώς και σε Επιχειρηματικά 
Πάρκα (ΕΠ) που έχουν θεσμο-
θετηθεί και οργανωθεί σύμφω-
να με τις προβλέψεις του τρί-
του μέρους του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011).

Φόρείσ υΛόΠόίησησ
Τόυ ΠρόγραμμαΤόσ

Η Δράση «Μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και 
Επιχειρηματικά Πάρκα» θα 
υλοποιηθεί από τη Διεύθυν-
ση Βιομηχανικής Χωροθε-
σίας και Περιβάλλοντος της 
Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων καθώς και από τον 
Ενδιάμεσο Φορέα του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα και Επι-
χειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), 
σύμφωνα με την απόφαση 
εκχώρησης αρμοδιοτήτων 
από την ΕΥΔ-ΕΠΑΕ. 
Οι δύο αυτοί φορείς θα λειτουρ-
γήσουν ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) με βάση το 
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Στις 
αποφάσεις εκχώρησης των 
αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ/
ΕΠΑΕ θα εξειδικευτεί ο ρόλος 
καθενός εκ των δύο ΕΦΔ.

εΠίΛεΞίμεσ εΠίχείρησείσ
 
Στο πρόγραμμα μπορούν 
να υποβάλλουν πρόταση 
υφιστάμενες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις, όπως προσδιο-
ρίζονται στους δύο παρακάτω 
πίνακες με ημερομηνία έναρ-
ξης δραστηριότητας πριν την 
1.1.2009.
Για το παρόν πρόγραμμα ως 
υφιστάμενες μεταποιητικές 
επιχειρήσεις ορίζονται αυτές 
που έχουν ολοκληρώσει του-
λάχιστον (3) χρόνια λειτουρ-

γίας σε επιλέξιμες δραστηρι-
ότητες όπως αυτές προσδι-
ορίζονται στους πίνακες των 
επιλέξιμων για το πρόγραμμα 
κλάδων δραστηριότητας, 
διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 
ολοκληρωμένες και πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις, έχουν 
ημερομηνία έναρξης δραστη-
ριότητας πριν την 1.1.2009 και 
δεν είναι προβληματικές κατά 
την έννοια της Ανακοίνωσης 
της Επιτροπής για τις Κοινοτι-
κές Κατευθυντήριες Γραμμές 
όσον αφορά τις κρατικές ενι-
σχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρω-
ση των προβληματικών επιχει-
ρήσεων 2004/C 244/02.
 Επίσης, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να έχουν πραγματο-
ποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω 
των
30.000 € κατά το τελευταίο 
οικονομικό έτος 2012 (χρήση 
2011) ή άνω των 100.000 € 

η Βιομηχανική Περιοχή της Δράμας 
όπως απεικονίζεται στο χάρτη της εΤΒα

μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.ε.Πε. και επιχειρηματικά Πάρκα
Προβλέπεται η ενίσχυση της μετεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε 
ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ, Τεχνοπόλεις ή άλλες μορφές ΒΕΠΕ και επιχειρηματικών πάρκων 

αθροιστικά κατά τα τελευταία 
τρία οικονομικά έτη.

ΠΛεόνεΚΤημαΤα

Τα πλεονεκτήματα εγκατάστα-
σης στις Βιομηχανικές  Περιο-
χές και Πάρκα είναι τα εξής: 
-   Αναπτυγμένο δίκτυο τεχνι-
κών υποδομών
-  Ευνοϊκοί όροι δόμησης
-  Δεν απαιτείται άδεια εγκατά-
στασης 
-  Αφορολόγητο στην αγορά-
μεταβίβαση του οικοπέδου
-  Εύκολη εγκατάσταση με 
μειωμένες γραφειοκρατικές 
απαιτήσεις
-  Συνδυασμένη συγκοινωνια-
κή πρόσβαση
-  Υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας (φυσικό αέριο, πυροσβε-
στικός σταθμός σε επιλεγμένες 
ΒΙ.ΠΕ.)
-  Δυνατότητα ανάπτυξης επι-
χειρηματικών συνεργιών 



12

Πρακτική άσκηση
 των φοιτητών του α.Π.Θ.

Το γραφείο πρακτικής άσκησης του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή ένωση και από το Υπουργείο Παιδείας 
αναλαμβάνει εξολοκλήρου τόσο την αμοιβή φοι-
τητών όσο και την ασφαλτική τους κάλυψη έναντι 
ατυχήματος.
Η δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας του ΑΠΘ έχει ξεκινήσει 
παρουσιάσεις του προγράμματος πρακτικής άσκησης των φοιτη-
τών του και στο πλαίσιο αυτό απεύθυνε και στο επιμελητήριο Δρά-
μας πρόταση για την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης 
στο Επιμελητήριο Δράμας η οποία βεβαίως και έγινε αποδεκτή.
Έτσι, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Επιμελη-
τήριο Δράμας από εκπροσώπους του Α.Π.Θ. η παρουσίαση του 
προγράμματος Πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (ΣΕΣΠ) 
είναι ο κυρίαρχος φορέας στην Ευρώπη όπου εκπροσω-
πούνται φορείς και οργανισμοί που βρίσκονται σε συ-

νοριακές περιοχές. Το Επιμελητήριο Δράμας είναι ενεργό μέλος 
του συνδέσμου εδώ και είκοσι χρόνια και από τη μια μεριά έχει 
λάβει σημαντική υποστήριξη στα έργα διασυνοριακής συνεργασί-
ας που υλοποιεί από την άλλη έχει υποστηρίξει τις εργασίες του 
ΣΕΣΠ στην προσπάθεια του να εξασκήσει πιέσεις στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή αλλά και στις εθνικές κυβερνήσεις προς όφελος 
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιά-

δης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο 
του ΣΕΣΠ που έγινε στο Βερολίνο. Στη Γενική Συνέλευση ο κ. 
Γεωργιάδης ως εκλέκτορας υποστήριξη την υποψηφιότητα του 
Δημάρχου Δράμας κ. Χαρακίδη στη θέση του Αντιπροέδρου του 
ΣΕΣΠ. Στο ετήσιο συνέδριο ο κ. Γεωργιάδης είχε την ευκαιρία να 
συναντηθεί με άλλους φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικό-
τητας όπως Γερμανικά επιμελητήρια και να συζητήσει μαζί τους 
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις 
συνοριακές περιοχές. 
Στο ίδιο συνέδριο ο κ. Γεωργιάδης είχε κατ ιδίαν συνάντηση με 
τον πρόεδρο του ΣΕΣΠ Χανς Λάμπερτζ που είναι ο ηγέτης της 
Γερμανικής κοινότητας του Βελγίου. Ο κ. Λάμμπερτς ευχαρίστη-
σε τον κύριο Γεωργιάδη για την υποστήριξη που δίνει το Επιμε-
λητήριο Δράμας στο έργο του ΣΕΣΠ.
Το ετήσιο συνέδριο του ΣΕΣΠ ήταν αφιερωμένο στο θέμα της 
αγοράς εργασίας και της εργασίας που προσφέρεται στις συνο-
ριακές περιοχές με τη μετακίνηση πληθυσμών και εργατών εκα-
τέρωθεν των συνόρων. Η διασυνοριακή αγορά εργασίας και οι 
επιπτώσεις της στην τοπική οικονομία είναι ένα σημαντικό θέμα 
σε όλες τις συνοριακές περιοχές της Ευρώπης και απασχολεί συ-
στηματικά τους κύκλος χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες. 
Σε παρέμβαση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης στο συνέδριο υποστή-
ριξε πως το θέμα της διασυνοριακής εργασίας ενώ είναι αρκετά 
αναπτυγμένο στις συνοριακές περιοχές της Βόρειας Ευρώπης, 

στο Βερολίνο ο πρόεδρος του επιμελητηρίου
 για το συνέδριο του συνδέσμου ευρωπαϊκών συνοριακών Περιοχών

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης  μαζί με τον Πρόεδρο 

του ΣΕΣΠ κ. Karl-Heinz Lambertz και τον αντιπρόεδρο 
του ΣΕΣΠ και Δήμαρχο Δράμας κ. Κυριάκο Χαρακίδη, 

στην συνεδρίαση του συνδέσμου στο Βερολίνο

δεν έχει ερευνηθεί ή καταγραφεί για τις επιπτώσεις του στη Νότια 
και την Κεντρική Ευρώπη. Στις περιοχές αυτές η μετακίνηση ερ-
γατών γίνεται χωρίς καμιά παρακολούθηση, χωρίς καμιά διασφά-
λιση και χωρίς να ελέγχονται και να πιστοποιούνται οι ικανότητες 
των μετακινούμενων εργατών. Απευθυνόμενος στον Γενικό Διευ-
θυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης  REGIO 
ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε να υπάρξουν ειδικά προγράμματα υπο-
στήριξης των περιοχών αυτών για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη 
και αποτελεσματική ροή εργατών και να επέλθει μια ισορροπία 
στην αγορά εργασίας στις συνοριακές περιοχές της Νότιας και 
Κεντρικής Ευρώπης. 
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Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 η Γενι-
κή Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος με την ευκαι-
ρία των εγκαινίων της 77ης ΔΕΘ. 
Χαιρετισμούς απεύθυναν οι κ.κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, Αναπληρωτής Υπουργός 
ΠΕΚΑ, κ. Henry Malosse, Πρόεδρος Ευ-
ρωπαϊκής ΟΚΕ, κ. Παναγιώτης Κοκκόρης 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, κ. Δημήτρης Ασημακόπουλος 
Πρόεδρος ΓΣΒΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, 
Πρόεδρος ΕΣΕΕ, κ. Δημήτρης Μάρδας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οι-
κονομικών Επιστημών Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, ενώ παραβρέθηκε ο κ. 
Στράτος Σιμόπουλος Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Έργων. 
Ακολούθησε γεύμα με κεντρικό ομιλη-
τή τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών 
& Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη. 

Στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ που 
έλαβε χώρο στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 
2012 στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης , εισηγη-
τής ήταν ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης, 
με θέματα που αφορούσαν την κατάστα-
ση που επικρατεί στο Τραπεζικό σύστη-
μα και τις σχέσεις  του με τις επιχειρήσεις 
καθώς επίσης και στο  ζήτημα των οφει-
λών στον ΟΑΕΕ.
 
Ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης  
από το βήμα της ΚΕΕΕ, αναφέρθηκε στο 
πρόβλημα ρευστότητας που έχει επιδει-
νωθεί και από την ελαχιστοποίηση των   
χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων 
από το Τραπεζικό σύστημα και έκανε 
εκτενή αναφορά στην έκθεση της Black 
rock για την οποία ζήτησε την δημοσιο-
ποίηση της από την Τράπεζα της Ελλά-
δος. Κατέθεσε πρόταση εφαρμογής απο-
μείωσης των δανείων των επιχειρήσεων 
στις Τράπεζες αναφερόμενος σε παρα-
δείγματα άλλων χωρών, τεκμηριώνοντας 
την θέση αυτή και κάλεσε το Υπουργείο 
Οικονομίας να προχωρήσει το ταχύτερο 
δυνατό σε αποφάσεις που δίνουν διέξο-
δο ρευστότητας στην πραγματική οικονο-
μία. 
Τα ληξιπρόθεσμα και επισφαλή δάνεια 
των επιχειρήσεων και γενικότερα των πο-
λιτών αποτελούν μια ωρολογιακή βόμβα 
τόσο στα θεμέλια του Τραπεζικού συστή-
ματος όσο και στην πορεία της οικονομί-
ας της χώρας με κίνδυνο η ανακεφαλαίω-
ση των τραπεζών να μην έχει ουσιαστικό 
αποτέλεσμα. 
Η πρόταση του Επιμελητηρίου Δράμας 
κατατέθηκε στα πρακτικά της ΚΕΕΕ και 
έλαβε ευρύτατης αποδοχής των εκπρο-

σώπων των Επιμελητηρίων. 
Ζητήθηκε δε από τον Πρόεδρο, η προ-
ώθηση της από την Διοίκηση της ΚΕΕΕ 
στα αρμόδια Υπουργεία. 
  
Για τις οφειλές των επιχειρήσεων στον 
ΟΑΕΕ ανέφερε την δεινή κατάσταση 
των ασφαλισμένων και την αδυναμία 
τους να ανταποκριθούν στην καταβολή 
των εισφορών τους. Κατέθεσε την πρό-
ταση που απέστειλε το Επιμελητήριο 
Δράμας στο Υπουργείο ώστε να μπορέ-
σει να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του 
προβλήματος που τείνει να εξελιχθεί σε 
μείζον κοινωνικό ζήτημα. Χιλιάδες μικροί 
και μικρομεσαίοι έμποροι, βιοτέχνες και 
επαγγελματίες στερούνται ιατροφαρμα-
κευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 
εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των 
εισφορών τους αποτέλεσμα της οικονο-
μικής κρίσης που προκάλεσε δραματική 
μείωση των εσόδων τους. Η πρόταση του 
Επιμελητηρίου Δράμας εστιάζεται στην 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 30% τουλάχιστον, στο πάγωμα των 
παλαιών οφειλών, στην αποποινικοποί-
ηση, στην παροχή υπηρεσιών υγείας με 
διαχωρισμό της εισφοράς υγείας από 
αυτήν την σύνταξης καθώς επίσης και 
στην έκδοση απόφασης ρεαλιστικής 
ρύθμισης.
Η ομιλία του Προέδρου κ Στέφανου Γεωρ-
γιάδη παρατίθεται αυτούσια σε αρχείο 
μορφής pdf στην ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ 
www.uhc.gr (Ενημέρωση-Γενικές Συνε-
λεύσεις).

Γενική Συνέλευση ΚΕΕΕ στην Αθήνα 
15 Δεκεμβρίου 2012   

Στην συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στις 
15/12/2012 που έλαβε χώρα στο ΕΒΕ 
Αθηνών συμμετείχαν και απεύθυναν 
χαιρετισμούς οι κκ. Αθανάσιος Σκορδάς, 
Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων (ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης), 
Νικόλαος Παναγιωτόπουλος Υφυπουρ-
γός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, και Σπύρος Ευσταθόπου-
λος, Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, 
ενώ παραβρέθηκε ακόμη ο Γενικός Γραμ-
ματέας Εμπορίου, κ. Στέφανος Κομνηνός.  
Την συνεδρίαση παρακολούθησε και ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νότης Μητα-
ράκης.
Από το Επιμελητήριο Δράμας συμμετεί-
χαν ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
και ο Οικ. Επόπτης κ. Γαβριήλ Καμπου-
ρίδης. 
Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου με 
παρεμβάσεις κατά την διάρκεια της συ-
νεδρίασης εστιάσθηκαν στο θέμα των 

οφειλών των επιχειρήσεων σε Τράπε-
ζες και ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης και 
στο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης που αφορά ουσιαστικά την 
κατάργηση της αργίας της Κυριακής με το 
προαιρετικό άνοιγμα των εμπορικών κα-
ταστημάτων όλες τις Κυριακές τον χρόνο 
το Επιμελητήριο Δράμας ανακοίνωσε την 
έντονη αντίθεση του αιτιολογώντας την 
άποψη του και καταθέτοντας την πρότα-
ση του που είναι και πρόταση της Εθνι-
κής Συνομοσπονδίας Εμπορικών συλλό-
γων Ελλάδας, του Εμπορικού Συλλόγου 
Δράμας όπως και της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Δράμας. 
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και το σύ-
νολο των Επιμελητηρίων της χώρας.    

Το ζήτημα όμως που συζητήθηκε έντονα 
ήταν η πρόθεση του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης να καταργήσει την υποχρεωτικότητα 
εγγραφής στα Επιμελητήρια από 1-1-
2015. Αυτό έχει προκαλέσει την καθολική 
αντίδραση των Επιμελητηρίων της χώ-
ρας και εκτός από τις τοποθετήσεις των 
Προέδρων στην συνέλευση παρουσία 
των Υπουργών, εκδόθηκε και ψήφισμα 
που καταδικάζει την συγκεκριμένη ενέρ-
γεια του Υπουργείου με το αίτημα της 
άμεσης κατάργησης της εν λόγω διάτα-
ξης. Αντίστοιχο ψήφισμα εξέδωσε και το 
Επιμελητήριο Δράμας όπως και τα άλλα 
Επιμελητήρια της χώρας.
Η συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου λόγω 
των σοβαρών ζητημάτων και της μεγάλης 
διάρκειας της δεν μπόρεσε να ολοκληρω-
θεί και αποφασίσθηκε η συνέχιση της την 
21η Δεκεμβρίου.  

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 
ΚΕΕΕ στην Αθήνα 21-12-2012 

Στην επαναληπτική συνεδρίαση της Γε-
νικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ στο ΕΒΕ 
Αθηνών, εκτός της ψήφισης του προϋπο-
λογισμού τέθηκε το θέμα της προσφυγής 
της Κεντρικής Ένωσης για την αντισυ-
νταγματικότητα της διάταξης του πολυ-
νομοσχεδίου για την επιβολή έκτακτης 
εισφοράς στις επιχειρήσεις παραγωγής 
ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Η πρό-
ταση υιοθετήθηκε ομόφωνα και ξεκίνησε 
ήδη η διαδικασία προσφυγής κατά της 
διάταξης του νόμου. Επίσης ψηφίσθηκε 
και ο προϋπολογισμός για το 2013. 

Έκτακτη Σύσκεψη 24 Επιμελητηρίων 
της χώρας σχετικά με τις οφειλές των 
επιχειρήσεων στις Τράπεζες από δά-
νεια με τις εγγυήσεις του δημοσίου.
Αθήνα ΕΒΕΑ 

Την έκτακτη σύσκεψη  την αιτήθηκαν 

από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδας, τα Επιμελητήρια Καβάλας και 
Δράμας, η οποία και πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΒΕ Αθηνών. 
Συμμετείχαν οι Πρόεδροι και εκπρόσω-
ποι διοικήσεων Επιμελητηρίων των 24 
Νομών των οποίων επιχειρήσεις μέλη 
τους είχαν ενταχθεί στο παρελθόν σε κί-
νητρα εγγυοδοσίας του δημοσίου. Στην 
συνεδρίαση προήδρευσε ο Πρόεδρος της 
ΚΕΕΕ κ. Κων/νος Μίχαλος με σύσσωμη 
την Διοικούσα επιτροπή. Στην συνε-
δρίαση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας και εκπρόσωπος της ΚΕΕΕ στο 
συμβούλιο εγγυοδοσίας της Διεύθυνση 
25 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
(Υπουργείο Οικονομικών) ενημέρωσε 
τους συναδέλφους Προέδρους για το 
θέμα των αιτημάτων των επιχειρήσεων 
προς το Υπουργείο (Δ25) και τις μέχρι 
τώρα εξελίξεις όσον αφορά τις προθέ-
σεις του Υπουργείου για την αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου εγγυοδοσίας του 
Δημοσίου. Τονίσθηκε ότι το συμβούλιο 
έχει να λειτουργήσει από το καλοκαίρι 
του 2012, με αποτέλεσμα να μην έχουν 
εξεταστεί αιτήματα επιχειρήσεων. Αυτό 
έχει προκαλέσει σοβαρά ζητήματα βιω-
σιμότητας τους, εξαιτίας των απαιτήσεων 
των Τραπεζών. Μετά από συζήτηση και 
τοποθετήσεις των Προέδρων των Επι-
μελητηρίων αποφασίσθηκε να ζητηθεί 
συνάντηση το ταχύτερο με τον Πρωθυ-
πουργό, διότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμο. Αποφασίσθηκε επίσης στην 
συνάντηση, εφόσον πραγματοποιη-
θεί, να συμμετέχουν ως επιτροπή μαζί 
με τον Πρόεδρο της ΚΕΕΕ  Κων/νο Μί-
χαλο, οι Πρόεδροι Καβάλας Άγγελος. 
Τσατσούλης, Κιλκίς Παύλος Τονικίδης, 
Ηλείας Κων/νος Νικολούτσος και Δρά-
μας Στέφανος Γεωργιάδης.     

Με τεκμηριωμένες προτάσεις η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Δράμας 
στις Γενικές Συνέλευσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας

Αντιπρόσωποι στην ΚΕΕΕ
Στέφανος Γεωργιάδης  Πρόεδρος 

Επιμελητηρίου Δράμας
Γαβριήλ Καμπουρίδης  Οικονομικός 

Επόπτης Επιμελητηρίου Δράμας
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Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου 
Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανά-
πτυξης για την παροχή δανείων κεφαλαί-
ου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου 
4 %) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
την άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου 
Εγγυοδοσίας ανακοίνωσε, σε συνέντευ-
ξη Τύπου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ. Γιώργος 
Γεροντούκος. 
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προ-
γραμματισμού για το 2013 και μετά την 
πρόσφατη συνεδρίαση της Επενδυτικής 
Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικό-
τητας, η ΕΤΕΑΝ ανακοινώνει την μορφή 
και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των 
Ταμείων που εντάσσονται στο ΤΕΠΙΧ. 
Συγκεκριμένα: 
1. Δημιουργήθηκε το Ταμείο Δανειο-
δοτήσεων επιχειρηματικής ανάπτυ-
ξης για την επιχειρηματική επανεκκίνηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την 
αξιοποίηση-ανακατανομή αδιάθετων κοι-
νοτικών κονδυλίων που ήταν «παρκαρι-
σμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
(170 εκατ. Ευρώ) και το Ταμείο Εγγυοδο-
σίας του ΤΕΠΙΧ (50 εκατ. Ευρώ). Προ-
ηγουμένως εγκρίθηκε η Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, προκειμένου να 
επιτραπεί η χρηματοδότηση κεφαλαίων 
κίνησης, ενώ οριστικοποιήθηκε και το 
κανονιστικό μέρος της λειτουργίας του 
νέου Ταμείου. 
Επιπλέον, μειώθηκε η σχέση συνεπέν-
δυσης έτσι ώστε για κάθε 1 Ευρώ που 
θα συνεισφέρει ατόκως η ΕΤΕΑΝ στο 
Ταμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες θα συ-
νεισφέρουν άλλο 1 Ευρώ (συντελεστής 
μόχλευσης 1:1). Κατά συνέπεια: 
-η συνολική ρευστότητα που θα 
διοχετευτεί στην αγορά υπό μορφή 
δανείων κεφαλαίου κινήσεως 4ετούς 
διάρκειας ανέρχεται σε ευρώ 450 
εκατ. (ευρώ 225 εκατ. από το Ταμείο 
και ευρώ 225 εκατ από τις τράπεζες) 
-Το ύψος των δανείων θα φθάνει 
μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών 
του προηγούμενου ή το 50% των 
παραγγελιών του τρέχοντος έτους και 
το επιτόκιο τους, λόγω της σχέσης 
συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομέ-
νων υπόψη των σημερινών συνθη-
κών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν 
θα υπερβαίνει το 4,5 %, (προ λοιπών 
επιβαρύνσεων). 
Οι ανωτέρω όροι έχουν συμφωνηθεί με-
ταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών και είναι ήδη 
ενσωματωμένοι στο κανονιστικό πλαίσιο 
του Ταμείου, με προφανές όφελος για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξα-
σφαλίζουν με τον τρόπο αυτό ευνοϊκούς 
και διαφανείς όρους χρηματοδότησης, 
που αποτελούν απαραίτητες συνθήκες 
για την επιχειρηματική συνέχεια και ανά-
πτυξή τους. 
2. ενεργοποιείται το Ταμείο εγγυοδο-
σίας στο πλαίσιο του ΤεΠίχ, το οποίο 
αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής 
εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια 
κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταβολών για λήψη επιχορηγή-
σεων). Τα διαθέσιμα του Ταμείου από 
πόρους της ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε Ευρώ 
100 εκατ. Τα συνολικά δανειακά κεφά-
λαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο 
εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι 
θα ανέλθουν σε Ευρώ 350 εκατ. περί-
που. Οι συμβάσεις με τις συμμετέχουσες 
τράπεζες είναι ήδη υπογεγραμμένες, 
ενώ είναι σε διαβούλευση η δυνατότητα 
περαιτέρω μεταφοράς Ευρώ 50 εκατ. 

στο Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρημα-
τικής Ανάπτυξης.  
3. συνεχίζεται με νέους όρους η 
λειτουργία των πέντε Ταμείων Δα-
νειοδοτήσεων του ΤεΠίχ για τη χρη-
ματοδότηση επενδύσεων συνολικού 
ύψους ευρώ 315 εκατ. (εκ των οποίων 
Ευρώ 130 εκατ από κοινοτικούς πόρους 
και Ευρώ 185 εκατ. από τις τράπεζες). 
Πρόκειται για τις πέντε συγκεκριμένες 
Δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη 
σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη 
γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, 
την εξωστρέφεια, την καινοτομία, και τον 
τουρισμό - πράσινη οικονομία. 
Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια 
μπορούν πλέον με βάση την σχετική 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, να 
κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση 
δαπανών κεφαλαίου κινήσεως. 
Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου 
μπορούν επίσης να επωφεληθούν και 
επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που 
έχουν υπαχθεί στον προηγούμενο Ανα-
πτυξιακό Νόμο (Ν3299/2004) για το 
μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει 
υλοποιηθεί. 
Επίσης, λόγω της δυνατότητας μεταβο-
λής στην σχέση συνεπένδυσης των κε-
φαλαίων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και Τραπεζών( 
1:1 από 1:2), το σταθερό επιτόκιο των 
επενδυτικών δανείων που χορηγούνται 
για τις συγκεκριμένες δράσεις δεν υπερ-
βαίνει το 4%, συμπεριλαμβανομένων 
των επιβαρύνσεων. 
Οι εκτιμήσεις των τραπεζών που έχουν 
αναλάβει κατ’αποκλειστικότητα τις πέντε 
δράσεις του Ταμείου είναι θετικές για την 
απορρόφηση των κεφαλαίων σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. 
4. όι λοιπές δραστηριότητες του εΤε-
αν, περιλαμβάνουν: 
α. Το πρόγραμμα εγγυοδοσίας για 
την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
ύψους ευρώ 90 εκατ. ευρώ που έχει 
ενεργοποιηθεί από τον περασμένο 
νοέμβριο. Μέσω του προγράμματος 
προϋπολογισμού Ευρώ 45 εκατ. από 
τα ίδια κεφάλαιά της, η ΕΤΕΑΝ εγγυάται 
για 2 χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος 
ανά μικρομεσαία επιχείρηση το 50% των 
εγγυητικών επιστολών που θα εκδώσει η 
συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προ-
μηθευτών της επιχείρησης για την παρο-
χή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή. 
Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επι-
στολών που καλύπτονται από την εγγύη-
ση της ΕΤΕΑΝ ανά πάσα χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια των 2 ετών συμφω-
νείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης 
ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε 
πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν 
υπερβαίνει τα Ευρώ 150.000 ανά επιχεί-
ρηση. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύ-
πτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές 
επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και 
προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από 
φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προ-
γραμμάτων. 
Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κό-
στους εργαλείο για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, δεδομένου ότι για ένα 
χρονικό διάστημα 2 ετών μπορεί να υπο-
καθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της 
επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές 
της. Σημειώνεται ότι όσο συχνότερη είναι 
η ανακύκλωση των τραπεζικών εγγυη-
τικών επιστολών που καλύπτονται από 
την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ, τόσο οικονομι-
κότερη γίνεται η χρήση του εργαλείου για 
την μικρομεσαία επιχείρηση. 

Το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερη αποδοχή 
(11 συνεργαζόμενες τράπεζες) και αυξα-
νόμενη απήχηση, λόγω της εξοικονόμη-
σης πολύτιμης ρευστότητας που άλλως 
δεσμεύεται στην χρηματοδότηση των 
προμηθευτών
β. Το Ταμείο εγγυοδοσίας εναΛίό 
που ανασχεδιάστηκε πρόσφατα και 
μετά την επαναπροκήρυξή του τον 
Δεκέμβριο, δραστηριοποιείται στην εγγύ-
ηση δανείων για υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Αλιεία(ΕΠΑΛ). Επί 
του παρόντος, για τη λειτουργία του Τα-
μείου έχουν συμβληθεί 2 Τράπεζες τοπι-
κής εμβέλειας (συνεταιριστικές). Ωστόσο, 
αναμένεται αύξηση του ενδιαφέροντος 
εκ μέρους των Τραπεζών με την αύξηση 
της αναγνωρισιμότητάς του μετά την 
υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο 
ΕΠΑΛ. 
γ. Το Ταμείο «εξοικονομώ Κατ’οικον», 
συνεχίζει τη δράση του στην παροχή 
άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων 
προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, 
διαμερισμάτων και πολυκατοικιών απο-
κλειστικά στην ελληνική επικράτεια. 
Στη δράση του Ταμείου έχουν ήδη υπα-
χθεί περισσότερες από 20.000 κατοικίες 
επί συνόλου 25.000 αιτήσεων που πλη-
ρούν τις κατ’αρχήν προϋποθέσεις επιλε-
ξιμότητας, ενώ η ροή των εισερχόμενων 
αιτήσεων από τις (4) συνεργαζόμενες 
τράπεζες βαίνει αυξανόμενη ειδικά μετά 
τις προσαρμογές στο επίπεδο διαδικασι-
ών που υλοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμη-
νο του 2012. 
Εντούτοις και με σκοπό την περαιτέρω 
βελτίωση της αποδόσεως του προγράμ-
ματος, η ΕΤΕΑΝ ως διαχειριστής, με τη 
συναίνεση του αρμόδιου Υπουργείου 
ΥΠΕΚΑ, προχωρά σε βελτιώσεις όπως: 
-  μείωση των δικαιολογητικών, κυρίως 
των υπευθύνων δηλώσεων ( Υ/Δ) που 
υποβάλλονται από τους διάφορους 
εμπλεκόμενους στην εκτέλεση των επι-
μέρους έργων.  
-  περιορισμός κατά 1 μήνα περίπου του 
χρόνου ένταξης στο Πρόγραμμα, μέσω 
της κατάργησης ενδιάμεσων σταδίων 
ελέγχων και τακτικότερης σύγκλησης της 
Επιτροπής υπαγωγής  
-  σχεδιασμός ξεχωριστού Προγράμμα-
τος για τις πολλαπλές οριζόντιες ιδιοκτη-
σίες (πολυκατοικίες)  
-  αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογι-
σμού για επιμέρους κατηγορίες κατοικι-
ών και υπό προϋποθέσεις 

Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από 
το αρμόδιο Υπουργείο μόλις ολοκληρω-
θούν οι απαραίτητες μελέτες. 
δ. Στις αρχές Δεκεμβρίου επίσης θεσμο-
θετήθηκε από την Πολιτεία η δυνατότη-
τα επιμήκυνσης μέχρι τον μάιο του 
2014 της διάρκειας αποπληρωμής 
των δανείων που χορηγήθηκαν με 
την εγγύηση του προκατόχου της 
εΤεαν, ΤεμΠμε, και τα οποία, λόγω 
της κρίσης και της συνακόλουθης 
αδυναμίας των επιχειρήσεων να αντα-
ποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, πα-
ρουσιάζουν σήμερα καθυστέρηση στην 
εξυπηρέτησή τους. 
Η παράταση της λήξεως των υποχρεώ-
σεων, πραγματοποιείται με αίτημα που 
υποβάλλεται από την επιχείρηση προς 
την τράπεζα που τηρούνται οι οφειλές 
και εφόσον συμφωνηθούν οι ειδικότεροι 
όροι μεταξύ αιτούντος και τραπέζης, κοι-
νοποιείται στην ΕΤΕΑΝ προκειμένου να 

γίνει και η ανάλογη επιμήκυνση στη δι-
άρκεια ισχύος της εγγυήσεώς της. Πρό-
κειται στην ουσία για ένα σχήμα τακτο-
ποίησης των ταμειακών εκκρεμοτήτων 
της επιχειρήσεως, το οποίο, λειτουργεί :
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- για την επιχείρηση, σαν αποκατάσταση 
του προβλήματος ρευστότητος καθώς 
και για επιχειρηματικό σχεδιασμό και 
ανάπτυξη 
-για την ΕΤΕΑΝ ως μέτρο προώθησης 
των υπολοίπων ανωτέρω δράσεών 
της που στοχεύουν στην κάλυψη των 
αναγκών που προκύπτουν από το νέο 
επιχειρηματικό σχεδιασμό. 
5. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερ-
θεί ότι πλέον όλα τα προγράμματα 
της εΤεαν απευθύνονται σε όλες τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή σε 
όλους τους κλάδους και όλη την Επικρά-
τεια, ενώ μετά την αλλαγή του μοντέλου 
συνεργασίας με τις τράπεζες, υπάρχει 
δυνατότητα συμμετοχής όλων των τρα-
πεζών σε αυτά. Συγκεκριμένα, αντί για 
την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού 
με καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από την πλευρά των 
τραπεζών, καθιερώθηκε σύμβαση προ-
σχωρήσεως σε οποιαδήποτε στιγμή 
κατά τη διάρκεια ζωής ενός Ταμείου ή 
προγράμματος. Η ρύθμιση αυτή επιτρέ-
πει στους επιχειρηματίες να διεκδική-
σουν από κοινού με την τράπεζα με την 
οποία συνεργάζονται τη συμμετοχή τους 
στα προγράμματα της ΕΤΕΑΝ, ενώ με 
το προηγούμενο καθεστώς αναγκάζο-
νταν πολλές φορές να απευθυνθούν σε 
τράπεζες με τις οποίες δεν είχαν συναλ-
λαγές, προκειμένου να αξιοποιήσουν το 
πρόγραμμα που επιθυμούσαν. 
Η ΕΤΕΑΝ, σύμφωνα με τον επιχειρησι-
ακό της προγραμματισμό για το 2013, 
δρομολογεί όλες τις ενέργειες που της 
αναλογούν για την ενίσχυση της ρευ-
στότητος στην αγορά των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. 
Ωστόσο, καθοριστικοί παράγοντες για 
την επιτυχία αυτού του προγραμματι-
σμού είναι: 
•η κινητοποίηση των τραπεζών, μέσω 
των οποίων διοχετεύονται τα προϊόντα 
της ΕΤΕΑΝ, τα οποία έχουν πλέον την 
ευελιξία που απαιτείται από τις περιστά-
σεις. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι 
η ΕΤΕΑΝ προχώρησε στα τέλη του 2012 
στην συνολική εξόφληση όλων των μέχρι 
31/10/12 οικονομικών της υποχρεώσεων 
προς τις τράπεζες, γεγονός που, σε συν-
δυασμό με τον ανασχεδιασμό των προϊ-
όντων της, την καθιστά αξιόπιστο εταίρο- 
συνεργάτη για το τραπεζικό σύστημα, 
και 
•η ανόρθωση της επιχειρηματικής εμπι-
στοσύνης στην αγορά, η οποία έχει 
κλονισθεί ουσιαστικά από την φθίνουσα 
πορεία των οικονομικών προοπτικών 
την τελευταία τριετία. 
Με την πεποίθηση ότι και για τους δύο 
αυτούς παράγοντες επιτυχίας, όλοι, 
συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕΑΝ, 
εργάζονται για την εξασφάλισή τους, πι-
στεύουμε ότι το 2013 θα αποτελέσει έτος 
αναφοράς για την επαναφορά της ελλη-
νικής οικονομίας σε αναπτυξιακή πορεία.
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