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Το Επιμελητήριο Δράμας λειτουργεί το νέο 
του Portal το οποίο ήδη «τρέχει» παρέχο-
ντας σε όλα τα μέλη ΔΩΡΕΑΝ τη δυνατότητα 

να αξιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες.
Μπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες σας στον επιχειρηματικό οδηγό, να 
αναζητήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, να 
ενημερωθείτε., να καταχωρήσετε την προσφορά 
εργασίας σας, να καταθέσετε τις απόψεις σας και 
πολλά άλλα.
Στο νέο μας Portal λειτουργεί e-shop με πλήρες 
σύστημα ηλεκτρονικών παραγγελιών προσαρμο-
σμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
Μπορείτε έτσι να προσθέσετε πελάτες λιανικής 
σε όλη την Ελλάδα (σύντομα και στο εξωτερικό) 
εύκολα και απλά..
Χρησιμοποιείστε ΔΩΡΕΑΝ τις νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Δράμας και ανοίξτε 
ένα νέο παράθυρο για τα προϊόντα και την επιχεί-
ρησή σας.

dramanet.gr 
Χρησιμοποιείστε καθημερινά το νέο Portal του 

Επιμελητηρίου Δράμας με τις δεκάδες καινοτόμες 
ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες για τα μέλη μας

Επιχειρήστε
χωρίς σύνορα

Ρύθμιση οφειλών σε 
48 μηνιαίες  δόσεις

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο  
του υπουργείου Οικονομικών
 για τις ρυθμίσεις χρεών προς

 το Δημόσιο που έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012
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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

Συντακτική 
επιτροπή

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

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

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

εΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

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

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

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

Με σημαντικά θέματα 
πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα την Παρασκευή 19 
και Σάββατο 20 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Από το Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχαν ο Πρόε-
δρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης και ο Πρόεδρος του 
τμήματος Υπηρεσιών και μέλος ΔΣ κ. Κοσμάς Ευθυμι-
άδης. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η αναγκαιότητα 
μείωσης των έμμεσων και άμεσων φόρων, η μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών, το Γενικό εμπορικό Μη-
τρώο, οι αδειοδοτήσεις λειτουργίας επιχειρήσεων από 
τα Επιμελητήρια καθώς επίσης και της υιοθέτησης 
από τα Υπουργεία των προτάσεων για την πάταξη του 
παραεμπορίου.
Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στην αναγκαιότητα 
λήψης άμεσων αποφάσεων από την Κυβέρνηση για 
ρεαλιστική αντιμετώπιση των οφειλών σε δημόσιο, 
ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες και όχι με τον τρόπο 
που σήμερα αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα.  
Επίσης έγινε εισήγηση από τον Πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Ξάνθης για τις εταιρείες που εισπράττουν 
πνευματικά δικαιώματα από τα καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για την απώλεια του 
Προέδρου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιά και επίτιμου Προέδρου της ΚΕΕΕ κ. Γεώργιου 
Κασσιμάτη.

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη του ότι 
στην τροπολογία με αριθμό 
478/19-4-2013 που κατα-
τέθηκε στην Βουλή από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα και ψηφίσθηκε 
στις 25 Απριλίου 2013 από 
την κυβερνητική πλειο-
ψηφία της τρικομματικής 
κυβέρνησης, περιλαμβά-
νονται τα αντίθετα από τα 
συμφωνηθέντα σχετικά με 
το πλαίσιο εγγυήσεων του 
δημοσίου, επαναφέροντας 
τα με τον χειρότερο τρόπο. 

Αθέτηση της συμφωνίας

Η αθέτηση της συμφωνίας 
από τον κ. Αναπληρωτή 
Υπουργό και η μονομερής 
ενέργεια του, μετά από την 
απόσυρση των άρθρων 
42 και 22 σε προηγούμενο 

H τροπολογία Σταϊκούρα αποτελεί εμπαιγμό
 του επιχειρηματικού κόσμου

Περιλαμβάνονται τα αντίθετα από τα συμφωνηθέντα σχετικά 
με το πλαίσιο εγγυήσεων του δημοσίου, επαναφέροντας τα με τον χειρότερο τρόπο 

νομοσχέδιο, για την λει-
τουργία τριμερούς επιτρο-
πής (Δημόσιο, Τράπεζες, 
Επιχειρηματικοί φορείς), 
η οποία και θα εξέταζε το 
θεσμικό πλαίσιο για την 
αντιμετώπιση του προ-
βλήματος, προκάλεσε την 
αγανάκτηση εκατοντάδων 
επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας ΑΜ-Θ καθώς και 
χιλιάδων στο σύνολο των 
24 Νομών της χώρας. 
Επίσης η ψήφιση της 
τροπολογίας 478 από τους 
εταίρους της τρικομματικής  
ΠΑΣΟΚ και την ΔΗΜΑΡ 
μέσα σε λίγες ημέρες από 
τότε που ζητήσανε την 
απόσυρση των άρθρων 42 
και 22, αποτελεί ουσιαστικά 
εμπαιγμό του επιχειρηματι-
κού κόσμου. 

Ψηφίσθηκε η ανάκτηση 
των κρατικών ενισχύ-

σεων δημιουργώντας 
τεράστιο ζήτημα στις 
επιχειρήσεις της  Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ

Επιπλέον στο πολυνομο-
σχέδιο ψηφίσθηκε και η 
ανάκτηση των κρατικών 
ενισχύσεων δημιουργώντας 
τεράστιο ζήτημα τόσο στην 
Περιφέρεια ΑΜ-Θ όσο και 
σε πολλές ακόμη περιοχές 
της Ελλάδας. 
Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει ότι η εξέλι-
ξη αυτή θα έχει τραγικές 
συνέπειες στην περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης.
Για τον λόγο αυτό έχουν 
προγραμματισθεί συναντή-
σεις Φορέων για την άμεση 
λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τις επικείμενες αντιδρά-
σεις μας. 
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι την Παρασκευή 19 
Απριλίου 2013 πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα συνάντηση της 
επιτροπής για τις ΑΠΕ με τον 
πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κ. Κουβέλη 
καθώς επίσης και με τον αρμόδιο 
για θέματα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ 
κ. Μανιάτη. Προηγήθηκε μια 
εβδομάδα πριν η συνάντηση Επι-
μελητηρίων και συλλόγων παρα-
γωγών Φωτοβολταϊκών από την 
Βόρεια Ελλάδα στο επαγγελμα-
τικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
όπου αποφασίσθηκε η σύσταση 
της επιτροπής και οι δράσεις για 
την απόσυρση του νομοσχεδίου. 
Στην επιτροπή συμμετέχει από το 
επιμελητήριο Δράμας ο Γενικός 
Γραμματέας κ. Ζήσης Ποιμενίδης.
Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης ενημέρωσε τους βου-
λευτές για το ζήτημα και ζήτησε 
την καταψήφιση του, εφόσον δεν 
ενταχθούν ή δεν γίνουν αποδε-
κτές οι προτάσεις των φορέων. 
Το νομοσχέδιο « ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕ-
ΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ» το οποίο κατατίθεται προς 
ψήφιση για ακόμη μια φορά αντι-
βαίνει την λογική που ορίζει την 
ουσιαστική και εμπεριστατωμένη 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
και μάλιστα για ακόμη μια φορά 
αποτελεί ευθεία επίθεση κατά των 
παραγωγών ενέργειας. 
Μέχρι σήμερα υπήρχε μία 
προκλητική προνομιακή αντιμε-
τώπιση με πολιτικές και νόμους 
του Υπουργείου για προμηθευτές 
ενέργειας και τους ηλεκτροπαρα-
γωγούς με συμβατικά καύσιμα 
(ΜΑΜΚ, ΑΔΙ, ΟΤΣ, κ.α.) αγνο-
ώντας όλες  τις  επιστημονικές 
μελέτες (ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο 
Κρήτης) που  επεσήμαιναν τις 
στρεβλώσεις. 
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις 
των Επιμελητήριων και Συλλόγων 
επί του επίμαχου Ν/Σ όπως αυτές 
κατατέθηκαν στους αρμοδίους 
είναι οι κάτωθι:
    ΑΡΘΡΟ 1:
   Με  την παραγρ.6 εξετάζονται 
κατά προτεραιότητα αιτήσεις για 
χορήγηση προσφορών σύνδεσης 
φωτοβολταϊκών (περιπτώσεις δ’ 
,ε’, του πίνακα τιμολόγησης) που 
κατατίθενται έως τις 30.06.2013, 
ενώ με το άρθρο 9 παραγ.3 και 4 

αναστέλλεται έως 31.12.2013 η 
υπογραφή  συμβάσεων σύνδεσης 
και πώλησης. Υπάρχει ασυμβατό-
τητα των ανωτέρω άρθρων
    ΑΡΘΡΟ 8:
    Με  την παραγρ. 2 , αντικαθί-
σταται η ΟΤΣ που ήταν η βάση 
υπολογισμού για τα έσοδα του 
λογαριασμού των ΑΠΕ από τον 
ΗΕΠ και την Εκκαθάριση  Αποκλί-
σεων  με το συνολικό μεταβλητό 
κόστος των συμβατικών σταθ-
μών.
   Προτείνουμε:
• η  ΟΤΣ  να  αντικαταστα-
θεί από το πλήρες κόστος των 
συμβατικών σταθμών που θα πε-
ριλαμβάνει και τα ΑΔΙ, ειδάλλως  
με  τα σημερινά δεδομένα θα 
δημιουργείται ένα έλλειμμα στον 
λογαριασμό των ΑΠΕ της τάξης 
των 100 εκ. ευρώ το χρόνο. 
• Όπως έχουν αποδείξει 
όλες οι παραπάνω μελέτες και 
η διαχρονική εξέλιξη της ΟΤΣ, η 
αιτία του συνεχώς αυξανόμενου  
ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ  ήταν η  
έως σήμερα στρέβλωση της ΟΤΣ 
που όσο μεγάλωνε η διείσδυση 
των ΑΠΕ τόσο μειωνόταν και 
αύξανε το έλλειμμα. Συνεπώς 
πρέπει οι προμηθευτές ενέργειας 
και οι συμβατικοί παραγωγοί που 
επωφελήθηκαν από τη στρέ-
βλωση της ΟΤΣ και ευθύνονται 
για το μέχρι σήμερα έλλειμμα να 
αναλάβουν σε  εύλογο  χρόνο να 
καλύψουν το σωρευτικό έλλειμμα  
του ΛΑΓΗΕ.
ΑΡΘΡΟ 9:
    Στην παραγρ. 1 πρέπει  να  λη-
φθεί  πρόνοια για την επιστροφή 
ολόκληρης της εγγυητικής επιστο-
λής σε  όσους επενδυτές υλοποί-
ησαν εγκαίρως  φωτοβολταϊκό 
σταθμό μικρότερης ισχύος από 
την προβλεπόμενη στη σύμβαση 
σύνδεσης.
  Στην παραγρ. 4, πρέπει να δοθεί 
η δυνατότητα σύναψης σύμβα-
σης πώλησης εντός  δύο μηνών 

από τη ψήφιση 
του νόμου σε 
όσους έχουν 
υπογράψει 
σύμβαση 
σύνδεσης και 
έχουν πληρώ-
σει τους όρους 
σύνδεσης , 
δεδομένου ότι 
έχουν σχεδόν 
υλοποιήσει το 

έργο τους.
  Παράγρ. 8 :
     Η  επιβαλλόμενη  εξοντωτική 
έκτακτη εισφορά επί του τζίρου 
των φ/β (37% και 40%)  που 
συνδέθηκαν μετά την ψήφιση του 
Ν.4093/12 συνεχίζει  όπως και 
η προηγούμενη  να μεταφέρει  
ευθύνες και υποχρεώσεις στις 
πλάτες αυτών που εμπιστεύθη-
καν την πολιτεία και τους υφιστά-
μενους νόμους και επένδυσαν 
στη χώρα σε περίοδο κρίσης. 
Είναι ,όπως αποδείχθηκε και η 
προηγούμενη  αναποτελεσμα-
τική, άδικη, οριζόντια χωρίς να 
λαμβάνει υπ’ όψη το μέγεθος της 
μονάδος και τις εξ αυτού οικονο-
μίες κλίμακας (μικρότερο αναλογι-
κό κόστος κατασκευής, μικρότερο 
συνήθως επιτόκιο δανεισμού, 
κ.ά.), επιβάλλεται αναδρομικά επί 
υπογεγραμμένων συμβάσεων και 
παραβιάζει τις αρχές του εθνικού 
και ενωσιακού δικαίου.
  Την  ίδια  στιγμή παραμένουν 
στο απυρόβλητο  τα  φ/β του ειδι-
κού προγράμματος (οικιακά) που 
αποτελούν πλέον του 20 % της 
εγκατεστημένης ισχύος των φ/β 
και δεν πληρώνουν ούτε εισφορά 
ούτε φόρο εισοδήματος.
 ΑΡΘΡΟ 11:
   Θεωρούμε  επαρκές  το υφιστά-
μενο νομοθετικό πλαίσιο και δεν 
συμφωνούμε με την πρόβλεψη 
του συγκεκριμένου άρθρου να 
υπάρχει η δυνατότητα με Υπουρ-
γική απόφαση μετά τη σύμφωνη 
γνώμη της ΡΑΕ να μεταβάλλονται 
οι  τιμές της πωλούμενης ενέργει-
ας από ΑΠΕ. 
    Η  οποιαδήποτε αλλαγή κατη-
γοριών και μεταβολή των τιμών 
αποζημίωσης της ενέργειας από 
σταθμούς ΑΠΕ πρέπει να εγκρί-
νεται από τη Βουλή.
  ΑΡΘΡΟ 22:
  Παράγραφος 10:
Να  αποσυρθεί γιατί δεν κατανοεί-

ται η σκοπιμότητα της
  Παράγραφος 12 και 13:
   Να  αποσυρθούν,  γιατί καταρ-
γούν την προβλεπόμενη αναθεώ-
ρηση των τιμών πώλησης ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και θα οδηγήσουν 
στην προοδευτική απαξίωση της 
απόδοσης των επενδύσεων.
  Παράγραφος 15:
  Να αποσυρθεί , γιατί απαλλάσ-
σει αυθαίρετα, φωτογραφικά και 
χαριστικά ,χωρίς καμία τεκμηρί-
ωση  από την εισφορά του 10% 
του Ν.4093/12 που επιβλήθηκε 
στις υπόλοιπες ΑΠΕ , τις μονάδες 
ΣΗΘΥΑ που χρησιμοποιούν την 
θερμική ενέργεια για τηλεθέρμαν-
ση πόλεων
 Επίσης να καταργηθεί και η 
εξαίρεση από την έκτακτη εισφο-
ρά του Ν.4093/12 των μονάδων 
ΣΗΘΥΑ που ασχολούνται με την 
παραγωγή αγροτικών προϊόντων 
που θεσπίστηκε με το άρθρο 27 
του Ν.4123/2013.
  Οι  παραπάνω  εξαιρέσεις 
εξυπηρετούν συγκεκριμένα 
συμφέροντα και  επιβαρύνουν 
τον λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ και 
πρέπει να καταργηθούν.
Στο  σχέδιο νόμου πρέπει να 
συμπεριληφθούν και οι παρα-
κάτω προτάσεις που θα ανα-
κουφίσουν τους παραγωγούς 
από φ/β που βρίσκονται στα 
όρια χρεοκοπίας :
1.   Να  ενοποιηθούν οι λογαρια-
σμοί του που πληρώνουν τους 
παραγωγούς ενέργειας ώστε να 
επιβαρυνθούν όλοι το υφιστάμενο 
ταμειακό έλλειμμα και να μειω-
θεί η καθυστέρηση πληρωμών 
των φ/β που υπερβαίνει τις 150 
ημέρες.
2.   Να  κληθούν και οι δανειο-
δοτούσες τράπεζες που συμπε-
ριφέρθηκαν ληστρικά  στους 
παραγωγούς από φ/β  να συν-
δράμουν στην ταμειακή στενότητα 
και να απομειώσουν τα επιτόκια 
των δανείων και να επιμηκύνουν 
την περίοδο αποπληρωμής των 
δανείων.
Ενημερώνουμε ότι η διαδικασία 
δράσεων μας εξελίσσεται τόσο 
από την επιτροπή όσο και από 
τα Επιμελητήρια. Η μέχρι σήμερα 
συλλογική δράση των φορέων για 
το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί 
τεράστιο θετικό βήμα απέναντι 
σε πολιτικές που αντιβαίνουν την 
λογική. 

Η   επιτροπή για τις ΑΠΕ  συναντήθηκε  με τον πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ Φώτη  Κουβέλη 
και τον αρμόδιο για θέματα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη

Τα Επιμελητήρια  και οι σύλλογοι  παραγωγών Φωτοβολταικών 
καταθέσαν προτάσεις και παρατηρήσεις επί του επίμαχου Ν/Σ
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
απέστειλε επιστολή προς τον 

Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο 
του ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατικής Αριστεράς  σχετικά 
με τον αριθμό των δόσεων για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές καθώς 
και τις εισφορές στα ασφαλιστικά 
ταμεία.
Στην επιστολή 
αναφέρονται τα εξής:
Δράμα 24 Απριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 4221
Προς 
- τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
κύριο Αντώνιο Σαμαρά
- τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κύριο 
Ευάγγελο Βενιζέλο 
- τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ κύριο 
Φώτη Κουβέλη
κοινοποίηση:
- Υπουργό Οικονομικών κύριο 
Ιωάννη Στουρνάρα
- Πρόεδρο ΚΕΕΕ κύριο Κων/νο 
Μίχαλο
- Επιμελητήρια χώρας
- Εμπορικό Σύλλογο Δράμας
- ΟΕΒΕ Δράμας 
Σας αποστέλλουμε την παρούσα 
επιστολή με θέμα τον αριθμό των 
δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές καθώς και για τις εισφο-
ρές στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η απόφαση που λάβατε σε συ-
νεργασία με την τρόικα  δεν καλύ-
πτει όλους τους οφειλέτες και το 
χειρότερο είναι ότι έστω και στις 
48 δόσεις δεν περιλαμβάνονται οι 
οφειλές που έχουν προκύψει ή θα 
προκύψουν για το έτος 2013. Δεν 
περιλαμβάνονται στην ρύθμιση 

και οι οφειλές του ΦΑΠ των ετών 
2011 – 2012 καθώς και το χαρά-
τσι της ΔΕΗ, που θα ρυθμίζονται 

με βάση την πάγια ρύθμιση των 
12 δόσεων.
Σας επισημαίνουμε ότι η εξαίρεση 
των οφειλών που προαναφέραμε 
από την ρύθμιση των 48 δόσεων, 
αποτελεί αδικία για τους φορο-
λογούμενους, διότι η κατάσταση 
οδηγεί στην αντικειμενική αδυνα-

μία πληρωμών.
Ζητούμε 
1) Στην ρύθμιση των  48 δόσεων 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛHΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Για τον αριθμό των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές  και τις εισφορές στα ασφαλιστικά

να συμπεριληφθούν οι φορο-
λογικές υποχρεώσεις του 2013 
καθώς και ο ΦΑΠ 2011-2012 που 
θα βεβαιωθεί και προβλέπεται να 
εισπραχθεί κατά το 2013. Αυτό 
διότι όσοι ενταχθούν σε ρύθμιση 
48 δόσεων κινδυνεύουν να την 
απωλέσουν, αν δεν μπορέσουν 
να ανταποκριθούν σε μεταγενέ-
στερους βεβαιωμένους φόρους 
(ΦΑΠ 2011-2013). 
2) Να τροποποιηθεί η διάταξη και 
να αποδεσμευθεί η ρύθμιση νέας 
αρχής στους συνεπείς φορολο-
γούμενους, οι οποίοι πληρώνουν 
κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης, 
από τους μεταγενέστερους βε-
βαιωμένους φόρους ώστε να μην 
χάνεται η ρύθμιση.
Πάγια θέση μας είναι, οι ρυθμί-
σεις να είναι ευέλικτες και ρεαλι-
στικές, λαμβάνοντας υπ’ όψη την 
ικανότητα των οφειλετών για την 
αποπληρωμή των δόσεων. Οτι-
δήποτε άλλο χάνει τον διπλό στό-
χο δηλαδή αυτού της είσπραξης 
εσόδων από το κράτος και αυτού 
της ανακούφισης των οφειλετών.

Με εκτίμηση,
Στέφανος Α. Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

“Η απόφαση που λάβατε σε συνεργασία με την τρόικα  δεν 
καλύπτει όλους τους οφειλέτες και το χειρότερο είναι ότι 
έστω και στις 48 δόσεις δεν περιλαμβάνονται οι οφειλές 
που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν για το έτος 2013” 

αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας 
προς τους τρεις κυβερνητικούς εταίρους 

Σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας παρου-
σιάστηκε το πακέτο εργασιών Νο 4 του προγράμματος APP4INNO που υλοποιεί το Επιμελητήριο 

Δράμας.  Το νέο πρόγραμμα “App4Inno –Καθιέρωση και Προώθηση Νέων Προσεγγίσεων και Εργαλείων 
για την Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του Πρωτογενή τομέα στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη” που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του SEE για το Επιμελητήριο Δράμας και υλοποιείται με ταχύς 
ρυθμούς με τη συμμετοχή επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και πώληση προϊόντων του πρωτογε-
νούς τομέα, καθώς επίσης και τη συμμετοχή καταναλωτών από την περιοχή της Δράμας
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση κοινών μεθόδων και αποτελεσματικών εργαλείων 
για την ενθάρρυνση των νέων τεχνικών για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον πρωτο-
γενή τομέα στις χώρες την Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα βοηθή-
σει τις ΜΜΕ να ερευνήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία σαν ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της ανταγωνι-
στικότητάς τους στις διεθνείς αγορές. 
Η εκδήλωση που έγινε τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2013 περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
που έγιναν στο Πακέτο Εργασίας Νο 4. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασιών περιλαμβάνει 2 υποέργα. Το 
πρώτο είναι η εκπαίδευση του προσωπικού του Επιμελητηρίου Δράμας ώστε να μπορεί να χειρίζεται 
τη σύγχρονη πλατφόρμα καταγραφής και επεξεργασίας της βάσης δεδομένων του προγράμματος. Το 
δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει δράσεις ηλεκτρονικής ενημέρωσης και δικτύωσης της διακρατικής σύ-
μπραξης των εταίρων που υλοποιούν το πρόγραμμα. Θα πρέπει να τονιστεί πως το APP4INNO ανήκει 
στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και απαιτείται μια 
διακρατική σύμπραξη εταίρων από διάφορες χώρες για την υλοποίηση του έργου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν επιχειρηματίες και καταναλωτές της περιοχής της Δράμας.

Παρουσίαση του Πακέτου Εργασίας Νο 4 του προγράμματος
Εδαφικής Συνεργασίας Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη SEE “APP4INNO”
Υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς με τη συμμετοχή επιχειρήσεων μεταποίησης, 
εμπορίας και πώληση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα
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Το Επιμελητήριο Δράμας στο 
πλαίσιο της μακρόχρονης και 

ευδόκιμης συνεργασίας με τα δύο 
Επιμελητήρια του Ουζούνκιοπρου 
(Μακρά Γέφυρα) της Ανατολικής 
Θράκης στην Τουρκία υποδέχθη-
κε το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 
μια πολυμελή αντιπροσωπία 
Τούρκων επιχειρηματιών που 
επισκέφθηκαν την πόλη μας για 
να ενημερωθούν για τις οικονο-
μικές δυνατότητες συνεργασίας 
μεταξύ Ελληνικών και Τουρκικών 
επιχειρήσεων. 
Την Τουρκική αποστολή συνο-
δεύει ο Δήμαρχος του Ουζούν-
κιοπρου  και το έπαρχος της 
περιοχής.

Η συνάντηση των Ελλήνων και 

Τούρκων επιχειρηματιών έγινε 
στο Επιμελητήριο Δράμας και 
όπως φάνηκε υπήρχε μεγάλο εν-
διαφέρον για συνεργασία κυρίως 
στον αγροτικό τομέα ο οποίος 
είναι ο κύριος οικονομικός κλάδος 
της περιοχής που βρίσκεται στην 
Ανατολική Θράκη κοντά στον 
ποταμό Έβρο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Δράμας υποδέχθηκε την 

Mετά από πρόσκληση 
του Επιμελητηρίου και 

της Περιφέρειας του Ου-
ζουνκιουπρού αποστο-
λή από το Επιμελητήριο 
Δράμας θα παραβρεθεί 
το Σάββατο 11 Μαΐου 
2013 στα εγκαίνια του 

ανακαινισμένου κτιρίου 
της παλαιάς εκκλησίας 

του Αγίου Ιωάννου
 στην πόλη του

 Ουζούνκιοπρου. 
Τον αγιασμό θα τελέ-
σουν ο Οικουμενικός 

Πατριάρχης κκ. Βαρθο-
λομαίος και ο Μητρο-
πολίτης Διδυμοτείχου 

παρουσία της Προξένου  
του Ελληνικού Προξε-

νείου και πλήθος επίση-
μων καλεσμένων.

Το Επιμελητήριο Δράμας υποδέχθηκε 
αντιπροσωπία Τούρκων επιχειρηματιών

από το Ουζούνκιοπρου 
(Μακρά Γέφυρα) της Τουρκίας

αποστολή και αναφέρθηκε στην 
μακροχρόνια συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ των δύο περιο-
χών δεδομένου ότι η επίσκεψη 
των Τούρκων επιχειρηματιών 
δεν ήταν η πρώτη που έχει γίνει 
στη Δράμα ενώ αντίστοιχα και το 
Επιμελητήριο Δράμας έχει στο 
παρελθόν διοργανώσει επιχει-
ρηματικές αποστολές προς την 
Τουρκική πόλη. Ο κ. Γεωργιάδης 
έκανε μια εκτενή αναφορά για την 
οικονομική δυναμική της περιο-
χής της Δράμας τονίζοντας πως 
οι Δραμινοί παραγωγοί προ-
σφέρουν θαυμάσια προϊόντα τα 
οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για την τουρκική αγορά. Επίσης 
ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για τις 
ευκαιρίες που προσφέρονται για 

νέες επενδύσεις στην περιοχή της 
Δράμας.

Αντιλέγοντας, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ανταλλαγής Εμπο-
ρευμάτων του Ουζούνκιοπρου κ. 
Ραχμί Ερέν ευχαρίστησε τον κ. 
Γεωργιάδη για τη θερμή υποδοχή 
και φιλοξενία της πολυπληθούς 
αποστολής από το Ουζούνκιο-
πρου κι αναφέρθηκε και ο ίδιος 
στην στενή συνεργασία των δύο 

φορέων και παρουσίασε του 
επιχειρηματίες που συμμετείχαν 
στην αποστολή.  Στη συνέχεια μί-
λησε ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
του Ουζούνκιοπρου κ. Ιμπραήμ 
Ακαλίν ο οποίος αναφέρθηκε 
στην οικονομική δυναμική της 
περιοχής του Ουζούνκιοπρου. 

Το Ουζούνκιοπρου το 1924 είχε 
έναν πληθυσμό 15000 Ελλήνων 
και 3000 Τούρκων. Με την ανταλ-
λαγή των πληθυσμών οι Ελληνες 
πέρασαν στην Δυτική Θράκη ενώ 
ένα μέρος του Τουρκικού πλη-
θυσμού της πόλης προέρχεται 
από την περιοχή της Δράμας. 
Στην πόλη σώζεται σε πολύ καλή 
κατάσταση η εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννου η οποία ανακαινίζεται 
με μεγάλη προσοχή με χρημα-
τοδότηση από τα Επιμελητήρια 
του Ουζούνκιοπρου. Οι Τούρκοι 
αξιωματούχοι ανέφεραν πως το 
Σάββατο 11 Μαίου 2013 θα γί-
νουν τα εγκαίνια του ανακαινισμέ-
νου κτιρίου παρουσία του Πατρι-
άρχη κ. κ. Βαρθολομαίου και πως 
οι επιχειρηματίες και ο λαός της 
Δράμας είναι ευπρόσδεκτοι να 
παραβρεθούν στην εκδήλωση.

Η χαρακτηριστική πέτρινη γέφυρα στο Ουζουνκιουπρού με μήκος 1329 μέτρα 
κατασκευάστηκε μεταξύ του 1426-1443 από όπου και το όνομα της ομώνυμης πόλης

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Γεωργιάδης ανέφερε 
πως μια τέτοια εκδήλωση είναι 
σημαντική και για τους δύο λαούς 
και πως τιμάει τον πολιτισμό 
μας και πως θα οργανωθεί μια 
αποστολή από το Επιμελητήριο 
Δράμας για να παραβρεθεί στα 
εγκαίνια του ανακαινισμένου 
κτιρίου της παλαιάς εκκλησίας 
του Αγίου Ιωάννου στην πόλη του 
Ουζούνκιοπρου (Μακρά Γέφυρα) 
της Ανατολικής Θράκης. 
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Η «Συν-Εργασία» 
είναι μια σύγχρο-

νη μορφή εργασιακής 
εξυπηρέτησης που με 
ταχείς ρυθμούς ανα-
πτύσσεται σε όλο τον 
κόσμο, στην Ευρωπα-
ϊκή Ενωση καθώς και 
στη χώρα μας. Ηδη 
τα πρώτα γραφεία 
«συν-εργασίας» έχουν 
ιδρυθεί στην Αθήνα, 
την Πάτρα και τα Ιω-
άννινα. Η πρακτική 
της «συν-εργασίας» 
είναι απλή. Υπάρχουν 
άτομα που θέλουν να 
εργαστούν αλλά δεν 
έχουν τον κατάλληλο 
χώρο. Επισκέπτονται 
μια πόλη για εργα-
σία και  πηγαίνουν 
στους χώρους που 
προσφέρουν υπηρε-
σίες «συν-εργασίας» 
για να δουλέψουν και 
να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες τους.

Οι χώροι προσφο-
ράς υπηρεσιών «συν-
εργασίας» είναι ευρύ-
χωρα γραφεία, με όλες 
τις ανέσεις, πχ. γραφείο 
εργασίας, φωτισμός, 
κλιματισμός, διαδίκτυο, 
κλπ. καθώς επίσης και 
χώροι για άλλες ανά-
γκες όπως μικρά σαλό-
νια για κοινωνική δικτύ-
ωση, κουζίνες για καφέ 
και κολατσιό κλπ. Ο 
επισκέπτης στην πόλη, 
πηγαίνει στους χώρους 
αυτούς και για ένα μι-
κρό ποσό «νοικιάζει» 
το χώρο εργασίας του 
και δουλεύει εκεί χωρίς 

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» - ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ»
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι 
η προώθηση της σύγχρονης μορφής 
εργασίας που υλοποιείται μέσα από

 το σύστημα  «συν-εργασία»

προβλήματα περίσπα-
σης ενώ απολαμβάνει 
όλες τις άλλες υπηρεσί-
ες που προσφέρονται 
από το χώρο. 

Το Επιμελητήριο Δρά-
μας συμμετέχει ως εταί-
ρος στο πρόγραμμα 
«Δια βίου Μάθηση» στο 
πλαίσιο του «Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι». Το αντικεί-
μενο του προγράμματος 
είναι η προώθηση της 
σύγχρονης μορφής ερ-
γασίας που υλοποιείται 
μέσα από το σύστημα  
«συν-εργασία».

Οι εταίροι του  
προγράμματος

Οι εταίροι του προγράμ-
ματος προέρχονται από 
την Ιταλία, την Ισπανία, 

την Ουγγαρία, την Πο-
λωνία, τη Ρουμανία, τη 
Βουλγαρία, τη Λιθου-
ανία, τη Λετονία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο, κα-
θώς επίσης και από τη 
γειτονική Τουρκία όπου 
η συνεργασία γίνεται με 
«Δημοτικό Εκπαιδευτι-
κό Κέντρο» της πόλης 
Ουργκούπ (Προκόπι) 
της Καππαδοκίας κα-
θώς και με το Επιμελη-
τήριο Μηχανολόγων της 
πόλης Εσκίσεχιρ. 

Θα πρέπει να τονιστεί 
πως το πρόγραμμα χρη-
ματοδοτείται κατά 85% 
από κοινοτικούς πόρους 
ενώ το υπόλοιπο 15% 
είναι εθνική συμμετοχή 
της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα. Ο φορέας που 
επιβλέπει τις δραστηρι-

ότητες και την υλοποίη-
ση της δράσης είναι το 
Ιδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών. 

Στελέχη του 
Επιμελητηρίου
 Δράμας
 συμμετείχαν
 στις εργασίες 
που έγιναν 
στο Κόβεντρυ
 του Η.Β

Για τις ανάγκες του προ-
γράμματος στελέχη του 
Επιμελητηρίου Δράμας 
συμμετείχαν στις εργα-
σίες που έγιναν στο Κό-
βεντρυ του Η.Β.. Η συ-
νάντηση διοργανώθηκε 
από το Τεχνολογικό Κέ-
ντρο του Πανεπιστημίου 
του Κόβεντρυ  ΚΑΙ είχε 
ως κύριο αντικείμενο 

να εξετάσει τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να 
προβληθεί και να δια-
φημιστεί ένα γραφείο 
«συν-εργασίας». Κάθε 
ένας από τους εταίρους 
έχει ένα αντικείμενο που 
πρέπει να μελετήσει, να 
καταγράψει και να το 
παρουσιάσει. Ετσι, στο 
τέλος του προγράμμα-
τος θα υπάρξει ένα εγ-
χειρίδιο για την εύρυθμη 
οργάνωση ενός γραφεί-
ου «συν-εργασίας»
 
Το Τεχνολογικό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου του 
Κόβεντρυ είναι ένα ιδι-
αίτερα αναπτυγμένο 
και ενδιαφέρον κέντρο 
έρευνας και υποστήρι-
ξης της επιχειρηματι-
κότητας και προσφέρει 
σημαντικές υπηρεσίες 
στην ανάπτυξη της οι-
κονομίας της περιοχής 
των Μίντλαντς του Η.Β. 
όπου βρίσκεται το Κό-
βεντρυ. Στο Τεχνολογικό 
Κέντρο εργάζεται ο Κύ-
πριος Γεώργιος Κων-
σταντίνου και η Ελληνί-
δα κ. Ελένη Ανοϋρκάκη 
με τους οποίους τα στε-
λέχη του Επιμελητηρίου 
Δράμας είχαν ιδιαίτερη 
συνεργασία. Στο πλαί-
σιο της διοργάνωσης 
της εκδήλωσης οι συμ-
μετέχοντες επισκέφθη-
καν την κοντινή πόλη 
Στράτφορτ απόν Εϊβον 
που είναι η γενέτειρα 
πόλη του Σαίξπηρ. 
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Σύμφωνα με τη νέα 
ρύθμιση του Υπουρ-

γείου Οικονομικών προ-
βλέπονται τα εξής:

1.  Οι μηνιαίες δόσεις των 
ρυθμίσεων ανέρχονται 
στις 48 και θα είναι ισόπο-
σες, εκτός της τελευταίας.
2.  Οι μηνιαίες δόσεις 
καθορίζονται ως ποσοστό 
της συνολικής κεφαλαιο-
ποιημένης οφειλής έως τις 
31.12.2012. Οφειλέτες με 
χρέη που δημιουργήθηκαν 
το 2013 μπορούν να υπα-
χθούν στην πάγια ρύθμιση 
των 12 δόσεων.
3.  Φυσικά πρόσωπα 
(μισθωτοί και συνταξιού-
χοι) με χρέη έως 5.000 
μπορούν να ρυθμίσουν 
τα χρέη τους σε περισσό-
τερες από 48 δόσεις με 
ελάχιστο ποσό τα 20 - 25 
ευρώ. Αυτή η δυνατότητα 
θα υπάρχει σε πολύ πιο 
αυστηρό και πολύ πιο δύ-
σκολο βαθμό και για ποσά 
άνω των 5.000 ευρώ και 
μέχρι 10.000 ευρώ εάν 
είναι αποδεδειγμένη η 
δυσχέρεια του φυσικού 
προσώπου. Επίσης ως 
φυσικά πρόσωπα θα 
αντιμετωπίζονται οι επιτη-
δευματίες με οφειλές στο 
Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά 
Ταμεία και έχουν προχω-
ρήσει σε παύση εργασιών. 
Πάντως, οι μικροοφειλέτες 
που θα καταβάλλουν τα 
χρέη τους σε περισσό-
τερες από 48 δόσεις δεν 
θα έχουν το μπόνους της 
μείωσης των προσαυξή-
σεων.
4.  Επιχειρήσεις και αυτο-
απασχολούμενοι μπορούν 
να πληρώσουν τα χρέη 
τους σε 48 δόσεις ανεξαρ-
τήτως οφειλής. Δηλαδή, 
οι αυτοαπασχολούμενοι 
ακόμα και αν έχουν χρέη 
κάτω των 5.000 ευρώ θα 
τα καταβάλουν σε 48 κατ’ 
ανώτατο όριο δόσεις.
5.  Επιχειρήσεις και φυσι-
κά πρόσωπα με οφειλές 
άνω των 75.000 θα εντάσ-
σονται στη ρύθμιση μόνο 
εάν υπογράψει λογιστής 
για την ειλικρίνεια των 

Ρύθμιση οφειλών σε 48 μηνιαίες  δόσεις
Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο  του υπουργείου Οικονομικών για τις ρυθμίσεις 

χρεών προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012

Αυστηροί οι όροι Υπαγωγής 
Οι  όροι υπαγωγής και παραμονής στη ρύθμιση είναι πάρα πολύ αυστηροί. Η εφορία θα ζητά από τους 

οφειλέτες την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων που θα αποδεικνύουν την οικονομική αδυναμία 
τους αλλά και τη δυνατότητά τους να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις μηνιαίες δόσεις, ενώ θα 

απαιτούν την υποβολή όλων των  φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, την εμπρόθεσμη 
υποβολή όλων των επόμενων φορολογικών δηλώσεων καθώς και την εμπρόθεσμη εξόφληση όλων των 

νέων οφειλών που βεβαιώνονται από το 2013 και μετά. 

οικονομικών στοιχείων. Σε 
διαφορετική περίπτωση 
το Δημόσιο θα απορρίπτει 
την αίτηση και θα ενερ-
γοποιεί τις διαδικασίες 
αναγκαστικής είσπραξης 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 
Οι λογιστές θα πρέπει να 
βεβαιώνουν την περιουσι-
ακή κατάσταση του υπό-
χρεου και να υπογράφουν 
γενικότερα για τα στοιχεία 
που παρουσιάζουν οι 
υπόχρεοι.
6.  Μείωση των προσαυ-
ξήσεων για όλους τους 
οφειλέτες (πλην μικρο-
οφειλετών). Οι μειώσεις 
θα ξεκινούν από 20% για 
όσους καταβάλλουν τα 
χρέη τους σε 48 δόσεις 
και θα κλιμακώνονται έως 
το 50% για όσους πληρώ-
σουν τα χρέη τους σε μία 
δόση.
7.  Και για τις δύο ρυθμί-
σεις το επιτόκιο υπερη-
μερίας θα ανέλθει σε 8 
ποσοστιαίες μονάδες συν 
το επιτόκιο της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας, 
δηλαδή περίπου στο 

8,75%.
8.  Οφειλέτες με χρέη άνω 
των 300.000 θα πρέπει να 
προσκομίζουν εμπράγμα-
τες εξασφαλίσεις. Δηλαδή 
θα πρέπει να προσημειώ-
νουν τα ακίνητά τους, ή να 
έχουν τραπεζικές εγγυητι-
κές επιστολές.
9.  Δεν εντάσσονται στη 
ρύθμιση των 48 δόσε-
ων όσοι έχουν υπαχθεί 
σε άλλες ρυθμίσεις και 
πληρώνουν κανονικά τις 
δόσεις τους.
10.  Σχεδιάζεται η αύξηση 
του ορίου χρέους προς 
την εφορία πάνω από το 
οποίο ασκείται ποινική 
δίωξη με τη διαδικασία του 
αυτοφώρου στον οφειλέ-
τη. Το σημερινό όριο είναι 
5.000 ευρώ και εξετάζεται 
η αύξησή του στα 10.000 
ευρώ.

Τι προβλέπεται
για τη ρύθμιση χρεών 

προς τα 
Ασφαλιστικά ταμεία

Τα χρέη προς τα ασφα-
λιστικά ταμεία, κεφαλαι-

οποιούνται όλα μέχρι 
31/12/2012 με έκπτωση 
στις προσαυξήσεις. Έως 
5.000, οι δόσεις καθορίζο-
νται με βάση την οικο-
νομική δυνατότητα. Άνω 
των 5.000 ευρώ τα χρέη 
ρυθμίζονται σε 48 δόσεις 
και θα πρέπει να εξοφλη-
θούν έως 30/6/2017.
Για δόσεις  περισσότερες 
των 48  πρέπει να αποδει-
χθεί η αδυναμία ανταπό-
κρισης του οφειλέτη.
Το ελάχιστο ποσό κάθε 
δόσης για την αποπλη-
ρωμή των χρεών προς 
τα ταμεία ορίζεται στα 50 
ευρώ.
Με διάταξη του νομοσχε-
δίου το υπουργείο Οικονο-
μικών θέτει τις προϋποθέ-
σεις για το ποιες οφειλές 
είναι ανεπίδεκτες είσπρα-
ξης και υπό ποιους όρους 
θα διαγράφονται.
Ως ανεπίδεκτες είσπρα-
ξης θα χαρακτηρίζονται οι 
οφειλές εφόσον:
- Έχουν  ολοκληρωθεί οι 
έρευνες και δεν διαπιστώ-
θηκε η ύπαρξη περιουσια-

κών στοιχείων του οφειλέ-
τη και των συνυπόχρεων 
ή απαιτήσεων αυτών ένα-
ντι τρίτων ή διαπιστώθηκε 
εκποίηση των περιουσια-
κών τους στοιχείων που 
δεν υπόκειται σε ακύρωση 
και ειδικότερα διαπιστώ-
θηκε η ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών, 
ακινήτων ή απαιτήσεων 
του οφειλέτη.
- Έχει υποβληθεί αίτηση 
ποινικής δίωξης, εφόσον 
πρόκειται για συνολική 
βασική οφειλή άνω των 
10.000 ευρώ ή δεν είναι 
δυνατή η υποβολή της.
- Έχει πραγματοποιηθεί 
έλεγχος από ειδικά οριζό-
μενο ελεγκτή της αρμόδι-
ας φορολογικής ή τελω-
νειακής αρχής, ο οποίος 
πιστοποιεί ότι συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις των προ-
ηγούμενων περιπτώσεων 
και ότι είναι αντικειμενικά 
αδύνατη η είσπραξη των 
οφειλών.


