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Σελίδα 10

Aνακοινώθηκε η πρόσκληση του προγράμματος 
CLLD/LEADER για επιχειρήσεις (ιδιώτες)

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δη-
μοσιεύθηκε  η πρόσκληση στο πλαίσιο του 

Τοπικού Προγράμματος του Μέτρου 19 «Τοπι-
κή ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινο-
τήτων (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 -2020. 
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. η οποία καλεί τους ενδιαφερό-
μενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλ-
λουν τις προτάσεις τους.

Αναλυτικά στις σελίδες 6-9

Δημιουργούνται Δομές Στήριξης 
Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια
Το αμέσως επόμενο διάστημα και μετά την αναμε-
νόμενη Υπουργική Απόφαση με τον καθορισμό των 
λεπτομερειών, το Επιμελητήριο Δράμας θα ξεκινήσει 
την διαδικασία ίδρυσης ΔΣΕ στον χώρο του Λαμπρια-
νίδη 40. 

Σελίδα 3

Το σχέδιο  εξωστρέφειας 
για την τριετία 2019-2021 

παρουσίασε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας στην Γενική 

Συνέλευση της  Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

Το σχέδιο προβλέπει συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας 
για  οργάνωση από την ΚΕΕΕ Επιχειρηματικών Αποστολών σε χώρες 
στόχους, σεμινάρια σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, υλοποίηση 
του μητρώου εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του ΓΕΜΗ και εκπόνηση 
μελετών ανά Περιφέρεια σύμφωνα με την πολιτική της έξυπνης 
εξειδίκευσης σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας (RIS3). 

‘‘Βιομηχανία, ανταγωνιστικότητα, 
έξυπνη εξειδίκευση στην 

Ανατολική Μακεδονία Θράκη’’
 το θέμα της συνάντησης εργασίας 
του Προέδρου του Επιμελητηρίου 
Δράμας με τον Οργανισμό Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

Στην συνάντηση με θέμα «Βιομηχανία, ανταγωνιστικότητα, έξυπνη 
εξειδίκευση στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη» συμμετείχε ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ο οποίος 
κατέθεσε μια σειρά από παρατηρήσεις και προτάσεις καθώς επίσης 
και στοιχεία από την μελέτη του Επιμελητηρίου Δράμας, που αφορά 
τους οικονομικούς δείκτες της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 

Σελίδα 3
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ιδιοκτησία 

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

εκδότης

Το διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διΟιΚηΤιΚη επιΤρΟπη

πρΟεδρΟΣ:  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

α΄ανΤιπρΟεδρΟΣ: 
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ 

Β΄ ανΤιπρΟεδρΟΣ: 
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΓενιΚΟΣ ΓραμμαΤεαΣ: 
ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΟιΚΟνΟμιΚΟΣ επΟπΤηΣ: 
ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΥπεΥΘ.Γεμη & εΞΥπηρεΤηΣη
επιΧειρηΣεΩν: 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΥπεΥΘ.ΣΥμΒΟΥΛεΥΤιΚηΣ 

ΥπΟΣΤηριΞηΣ επιΧειρηΣεΩν: 
ΡΕΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

μεΛη (Αλφαβητικά)
εμπΟριΚΟ Τμημα 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΕΣΚΙΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΚΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

εΞαΓΩΓιΚΟ Τμημα 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 
μεΤαπΟιηΤιΚΟ Τμημα

ΔΡΟΥΓΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ  

ΝΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

ΣΤΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τμημα ΥπηρεΣιΩν
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ  

ΗΛΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  
ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 

ΜΠΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 5/4/2019 και Σάβ-
βατο 6/4/2019, στην συνο-
ριακή Ευρωπεριοχή Grande 
Region (Γερμανία-Γαλλία-
Βέλγιο -Λουξεμβούργο) στο 
Saarbrucken, η συνεδρίαση 
της εκτελεστικής επιτροπής 
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συ-
νοριακών Περιοχών (AEBR), 
στην οποία συμμετείχε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας και Πρόεδρος της 
Ευρωπεριοχής Nestos Mesta 
καθώς και  Αντιπρόεδρος του 
AEBR, Στέφανος Γεωργιάδης.
 Η θεματολογία αφορούσε 

εκτός των οργανωτικών θεμά-
των, κυρίως στα εμπόδια που 
υπάρχουν και επηρεάζουν τις 
αναπτυξιακές δυνατότητες και 
τους πολίτες των συνοριακών 
περιοχών. Συζήτηση έγινε για 
το Brexit και τις οικονομικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις 
στις χώρες της  ΕΕ και την Μεγ.
Βρετανία. Παρουσιάστηκαν 
καλές πρακτικές συνεργασίας 
ανάμεσα σε φορείς που έχουν 
έδρα  συνοριακές περιοχές 
καθώς επίσης έγινε αναφορά 
στην συνεργασία ΕΕ με την Ρω-
σία, στα πλαίσια του Interreg.  
Η Ευρωπεριοχή Grande Region 

είναι η μεγαλύτερη σε έκταση 
της Ευρώπης, που περιλαμβά-
νει 4 χώρες, ενώ διακινούνται 
καθημερινά στα σύνορα για 
εργασία περισσότεροι από 200 
χιλ εργαζόμενοι και επιχειρη-
ματίες. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας  Στέφανος Γεωρ-
γιάδης, πρότεινε την ένταξη 
νέων μελών του Επιμελητηρια-
κού θεσμού  στο AEBR, η οποία 
έγινε ομόφωνα & πανηγυρικά 
αποδεκτή από την εκτελεστική 
επιτροπή. Ταυτόχρονα δημι-
ουργείτε μια ομάδα Επιμελη-
τηρίων σε διάφορες συνορια-

Στο SAARBRUCKEN  της Γερμανίας  συνεδρίασε η εκτελεστική 
επιτροπή  της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών περιοχών   

Στη  συνεδρίαση  συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και Πρόεδρος της 
Ευρωπεριοχής Nestos Mesta καθώς και Αντιπρόεδρος του AEBR, Στέφανος Γεωργιάδης

κές περιοχές της Ευρώπης, τα 
οποία αναλαμβάνουν να προ-
ωθήσουν στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ζητήματα που αφορούν 
την επιχειρηματικότητα στις 
συνοριακές περιοχές. Να επι-
σημάνουμε ότι μέλη του AEBR 
είναι θεσμοθετημένες Ευρωπε-
ριοχές, Περιφέρειες, Δήμοι & 
Επιμελητήρια.
Τέλος αποφασίσθηκε η Γενι-
κή Συνέλευση για το 2019 να 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώ-
βριο στην Δρέσδη της Γερμα-
νίας.
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι, δημοσιεύθηκε 
το ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019 του 

νόμου 4605/2019 και ειδικότερα 
το άρθρο 56 που δίνει την δυνα-
τότητα στα κατά τόπου Επιμε-
λητήρια να δημιουργούν Δομές 
Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) με 
στόχο την ενημέρωση και διευ-
κόλυνση των ενδιαφερόμενων 
για πάσης φύσεως επιχειρημα-
τικά θέματα που αφορούν την 
πραγματοποίηση και περαιτέρω 
ανάπτυξη των επενδυτικών τους 
σχεδίων. Συγκεκριμένα οι κατά 
τόπους ΔΣΕ θα συντονίζονται και 
θα εποπτεύονται από την Επιτε-

λική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων 
στην οποία θα συμμετέχουν το 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης, η Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος, η ΓΣΕΒΕΕ και η 
ΕΣΕΕ με τα κέντρα τεκμηρίωσης 
τους. Οι τομείς που θα υποστη-
ρίζουν οι ΔΣΕ αφορούν στην 
ενσωμάτωση ή ανάπτυξη και-
νοτόμων μεθόδων παραγωγής, 
στην προώθηση εξαγωγών, στην 
αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, 
στην δημιουργία συνεργατικών 
σχηματισμών. Η χρηματοδότη-
ση του προγράμματος των ΔΣΕ 
πραγματοποιείται από το εθνικό 
σκέλος του προγράμματος Δη-

μοσίων Επενδύσεων και είναι 15 
εκατ. ευρώ κατά έτος. Για την 
στελέχωση των ΔΣΕ τα Επιμε-
λητήρια μπορούν να συνάπτουν 
συμβάσεις μίσθωσης έργου κατό-
πιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στον νόμο.
Το Επιμελητήριο Δράμας επιση-
μαίνει ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό η ενίσχυση του Επιμελητη-
ριακού θεσμού με αρμοδιότητες, 
στελέχωση με επιστημονικό 
δυναμικό και χρηματοδότηση. Ο 
συγκεκριμένος Νόμος είναι ένα 
πολύ σημαντικό βήμα στην εξέ-
λιξη των φορέων μέσα στις σύγ-

χρονες απαιτήσεις της εποχής. 
Χρειάζονται όμως ακόμη περισ-
σότερα βήματα, ειδικότερα στην 
ψηφιακή μετεξέλιξη και στην 
πλήρη αυτοματοποίηση των δι-
αδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων 
και δημοσίου μέσω της Υπηρεσί-
ας Μιας Στάσης.
Το αμέσως επόμενο διάστημα και 
μετά την αναμενόμενη Υπουργική 
Απόφαση με τον καθορισμό των 
λεπτομερειών, το Επιμελητήριο 
Δράμας θα ξεκινήσει την διαδικα-
σία ίδρυσης ΔΣΕ στον χώρο του 
Λαμπριανίδη 40. 

Δημιουργούνται Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 
Απριλίου 2019 στην Θεσσαλονί-
κη η συνάντηση εργασίας φορέ-
ων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας –Θράκης με τον 
Οργανισμό Οικονομικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 
στο πλαίσιο εκπόνησης μελέτης 
με τίτλο «Περιφερειακή Πολιτική 
της Ελλάδας μετά το 2020», την 
οποία ανέθεσε το Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης σε 
συνεργασία με την υπηρεσία 
διαρθρωτικών αλλαγών της ΕΕ 
(SRSS). Στην συνάντηση με θέμα 
«Βιομηχανία, ανταγωνιστικό-
τητα, έξυπνη εξειδίκευση στην 
Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 
συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Δράμας Στέφανος 
Γεωργιάδης ο οποίος κατέθεσε 
μια σειρά από παρατηρήσεις 
και προτάσεις καθώς επίσης και 
στοιχεία από την μελέτη του Επι-
μελητηρίου Δράμας, που αφορά 
τους οικονομικούς δείκτες της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Συγκεκριμέ-
να ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας, παρουσίασε στους 
εκπροσώπους του ΟΟΣΑ μια σει-
ρά από αναπτυξιακά προβλήμα-
τα στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ που 
αφορούν στις υποδομές όπως 
ο Διευρωπαϊκός Άξονας Ε61 και 
η έλλειψη συνδυαστικών μετα-

φορών, στο καθεστώς των ΒΙΠΕ 
σε σχέση με την ΕΤΒΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
στην αδυναμία χρηματοδοτήσε-
ων από το Τραπεζικό σύστημα, 
στο καθεστώς De minimis που 
είναι ουσιαστικά ανασταλτικός 
παράγοντας σε όσες ΜμΕ θέλουν 
και μπορούν να επενδύσουν 
λόγω των ορίων που θέτει, στις 
καθυστερήσεις στην ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ 
στα περισσότερα προγράμματα 
που αφορούν μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, στην γραφειοκρατία 
και τα κριτήρια στα προγράμ-
ματα της Εργαλειοθήκης, στο 
φορολογικό σύστημα που είναι 
αποτρεπτικό στις επενδύσεις 
σε σχέση με τις όμορες χώρες 
καθώς και σε άλλα εμπόδια για 
την βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων. Για το 
ζήτημα της έξυπνης εξειδίκευσης 
και την αλυσίδα αξίας στην πολι-
τική RIS3 της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, 
εξήρε την άψογη συνεργασία 
του Επιμελητηρίου με την Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμ-
μάτων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 
και τόνισε ότι το μοντέλο απο-
κέντρωσης της διαχείρισης που 
υπάρχει σήμερα, είναι πολύ πιο 
αποτελεσματικό για την αξιοποί-
ηση των προγραμμάτων από τις 
επιχειρήσεις. Επεσήμανε όμως 

ότι χρειάζεται από την μεριά 
των επιχειρήσεων μεγαλύτερη 
προσπάθεια στην αξιοποίηση 
της καινοτομίας. Αναφέρθηκε 
επίσης στην αναγκαιότητα αλλα-
γής των σχέσεων επιχειρήσεων 
με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Περιφέρειας 
στην συνεργασία για την έρευνα, 
διότι σήμερα υπολειπόμαστε 
κατά πολύ της ΕΕ στον τομέα 
αυτό όπως είπε. Στην Βιομηχανία 
αναφέρθηκε στους στρατηγικούς 
κλάδους όπως το μάρμαρο, τον 
αγροτοδιατροφικό τομέα, τα χη-
μικά, τα πολυμερή και πλαστικά, 
το ξύλο αλλά και την υψηλή τε-
χνολογία και τα ηλεκτρονικά σχε-
τικά με την έξυπνη εξειδίκευση 
και την αναγκαιότητα περαιτέρω 
αξιοποίησης των προγραμμάτων 
της Περιφέρειας από τις επιχει-
ρήσεις. 

Κλείνοντας ο Πρόεδρος επεσή-
μανε στους συνομιλητές του 
ΟΟΣΑ ότι τα Επιμελητήρια και 
οι επιχειρήσεις, με τις μελέτες 
και τα στοιχεία που διαθέτουν 
μπορούν να τεκμηριώσουν πολύ 
καλύτερα στον διάλογο από 
οποιονδήποτε άλλο, τις αναγκαί-
ες παρεμβάσεις για την βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
κάλεσε τον ΟΟΣΑ να προσκαλεί 
τις επιχειρήσεις και τα Επιμελη-
τήρια σε τακτικότερο διάλογο. 
Τέλος ευχαρίστησε το Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης για την 
πρόσκληση και την οργάνωση 
του διαλόγου, με στόχο την με-
λέτη που πρέπει να εκπονηθεί 
από τον ΟΟΣΑ. 

‘‘Βιομηχανία, ανταγωνιστικότητα, έξυπνη εξειδίκευση 
στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη’’ το θέμα της  συνάντησης 

εργασίας του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας με τον
 Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
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Ανάμικτα συναισθήματα 
ικανοποίησης και αγανά-
κτησης προκάλεσε, στις 
εκατοντάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένων ελευθέρων 
επαγγελματιών, η διαρ-
ροή μέσω του τύπου, του 
προσχεδίου νόμου για την 
επικείμενη "ρύθμιση οφει-
λών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία".
Ικανοποίησης, γιατί γι' ακό-
μη μια φορά η κυβέρνηση, 
με τον "επανυπολογισμό 
των εισφορών", αναγνωρί-
ζει τον άδικο και παράνομο 
τρόπο με τον οποίο πάνω 
από 600.000 ασφαλισμέ-
νοι οδηγήθηκαν σε ομηρία 
οφειλών, λόγω του αντισυ-
νταγματικού τρόπου υπο-
λογισμού των εισφορών, 
ως ποσοστού σε αμάχητα 
τεκμαρτά εισοδήματα μέ-
χρι τα τέλη του 2016, κατά 
παράβαση της πάγιας νομο-
λογίας του ΣτΕ για το θέμα 
των τεκμηρίων. 
Αγανάκτησης, γιατί αντί 
της αποκατάστασης αυτής 
της αναγνωρισμένης αδικί-
ας, προτείνεται ένας νόμος 
που στην ουσία θα τιμωρεί 
όσους ανυπαίτια έγιναν 
οφειλέτες και οδηγήθηκαν 
σε οικονομική αδυναμία, 
αν έχουν την ατυχία να μην 
μπορούν να ενταχθούν στην 
ρύθμιση λόγω  οικονομικής 
αδυναμίας. Ένας νόμος που 
θα τιμωρεί όσους φτωχο-
ποιήθηκαν με ευθύνη των 
εκάστοτε κυβερνώντων.
Ικανοποίησης, γιατί για 
πρώτη φορά προτείνεται η 
αποκατάσταση της αδικίας, 
με αναδρομική εφαρμογή 
της Συνταγματικής επιτα-
γής, ώστε οι εισφορές να 

είναι ποσοστό του πραγμα-
τικού εισοδήματος.
Αγανάκτησης, γιατί αυτό 
θα αφορά μόνο όσους θα 
έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα να ενταχθούν στη 
ρύθμιση και να είναι συνε-
πείς σε αυτή  για μια δεκα-
ετία, κατά παράβαση της 
Συνταγματικής επιταγής για 
ίση μεταχείριση των πολι-
τών απέναντι στο νόμο.

Ως Ομοσπονδία Επαγγελμα-
τιών, Βιοτεχνών και Εμπό-
ρων Ν. Δράμας, το προη-
γούμενο διάστημα είχαμε 
καταθέσει τα σημαντικά 
σημεία και τις προτάσεις 
μας, ώστε η επικείμενη 
νομοθετική πρωτοβουλία 
να οδηγήσει σε επίλυση 
της χρόνιας αυτής αδικίας 
και ομηρίας σε πάνω από 
600.000 ασφαλισμένους 
που μαζί με τα μέλη των οι-
κογενειών τους ξεπερνούν 
το ενάμιση εκατομμύριο πο-
λιτών. Διαμαρτυρηθήκαμε 
για τις άδικες χρεώσεις που 
κορυφώθηκαν τα χρόνια 
της κρίσης όταν παρέμειναν 
οι τεκμαρτές εισφορές σε 
δυσθεώρητα ύψη, ενώ τα 
εισοδήματα καταρρακώθη-
καν. 
Casus Belli για όλους τους 
οφειλέτες του ΟΑΕΕ είναι η 
πρόβλεψη ότι «Η απώλεια 
της ρύθμισης οδηγεί στην 
αναβίωση της οφειλής και 
των πάσης φύσεως προ-
σαυξήσεων, πρόσθετων 
τελών και τόκων στην κα-
τάσταση που είχαν κατά 
την ημερομηνία υπαγωγής 
στη ρύθμιση και πριν από 
τον τυχόν επανυπολογισμό 
τους». 

Ο επανυπολογισμός δεν 
είναι χάρη από την Κυβέρ-
νηση στους 600.000 οφει-
λέτες. 
Είναι η οφειλόμενη απο-
κατάσταση μιας χρόνιας 
αδικίας που όλα τα μέλη 
της Κυβέρνησης εδώ και 
χρόνια, κατ' επανάληψη 
με επίσημες δηλώσεις, 
έχουν καταδικάσει, για τις 
απαράδεκτα και παράνομα 
υψηλές εισφορές μέχρι τα 
τέλη του 2016 που ήταν 
τεκμαρτές και οι οποίες κα-
τέστησαν τους επαγγελμα-
τίες σε οφειλέτες. 

Ένα τεράστιο πρόβλημα 
που ο Νόμος Κατρούγκαλου 
έλυσε. Και έρχεται τώρα 
το Υπουργείο να δηλώσει 
ότι ναι μεν θα επανορθώ-
σω την αδικία αλλά αν δεν 
μπορείς να ενταχθείς στην 
ρύθμιση ή δεν καταφέρεις 
να πληρώνεις τη ρύθμιση, 
η αδικία θα εξακολουθήσει 
να υφίσταται. Μια αυτοα-
ναιρούμενη "λογική" που 
αναγνωρίζει την αδικία 
μόνο στους έχοντες και τι-
μωρεί - καταδικάζει τους 
μη έχοντες να συνεχίζουν 
να κουβαλούν το οικονομι-
κό βάρος της αδικίας.

Ο επανυπολογισμός και η 
ρύθμιση πρέπει απαραι-
τήτως να είναι δυο διαφο-
ρετικά πράγματα. Οφείλει 
η Κυβέρνηση να δώσει τη 
δυνατότητα επανυπολογι-
σμού της οφειλής, χωρίς 
αυτό να συνδυαστεί με τη 
ρύθμιση. Και αυτό γιατί 
πραγματικά μπορεί ένα μέ-
ρος των οφειλετών να αδυ-

νατεί να ανταποκριθεί στην 
ρύθμιση. Γιατί μπορεί για 
κάποιους τα 100-200 ευρώ 
(ένα πιθανό ποσό μιας ρύθ-
μισης) να είναι χαρτζιλίκι, 
αλλά για ένα μεγάλο ποσο-
στό επαγγελματιών σήμερα 
(σε συνδυασμό με άλλες 
υποχρεώσεις όπως τρέχου-
σες εισφορές, προσωπικά 
έξοδα κλπ) είναι πολύ υψη-
λό και δεν είναι άστοχο να 
υπενθυμίσουμε ότι το ποσό 
των 200 ευρώ αντιστοιχεί 
περίπου στο 1/3 του βασι-
κού μισθού υπαλλήλου του 
ιδιωτικού τομέα.

Με απλά λόγια, θα πρέπει 
να γίνει επανυπολογισμός 
για όλους και όσοι μπο-
ρούν να ενταχθούν στην 
ρύθμιση. Στο νέο ποσό 
κεφαλαίου οφειλής που θα 
προκύψει με τον επανυπο-
λογισμό των οφειλομένων 
εισφορών, ώστε αυτές 
να είναι ποσοστό επί των 
πραγματικών εισοδημάτων, 
να υπολογιστούν τόκοι 
και προσαυξήσεις σύμφω-
να με ότι ίσχυε στα τέλη 
του 2016. Για όσους δεν 
ενταχθούν στην ρύθμιση 
να γίνει κούρεμα του νέου 
ποσού προσαυξήσεων κατά 
50%, ενώ για όσους εντα-
χθούν το κούρεμα θα πρέ-
πει να κυμαίνεται από 85% 
έως 100% ανάλογα με τον 
τρόπο αποπληρωμής. 100% 
για άμεση εξόφληση της 
νέας οφειλής με φθίνουσα 
διαβάθμιση, έως 85% για 
όσους αποπληρώσουν σε 
120 δόσεις. Ακόμη, πρέπει 
να αποσυνδεθεί η πληρωμή 
των τρεχουσών εισφορών 
με την ένταξη σε ρύθμιση ή 

Ο.Ε.Β.Ε. Δράμας: «Πρέπει να δοθεί 
η δυνατότητα 
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αποπληρωμή των δόσεων 
για όσους θα ενταχθούν κι 
αν κάποιος δεν καταφέρει 
να είναι συνεπής στις δό-
σεις να χάνει τα ευεργετή-
ματα της πρόσθετης (πέραν 
του 50%) μείωσης τόκων 
προσαυξήσεων. 

Όσοι είχαν οφειλές προς 
τον ΟΑΕΕ δεν μπορούσαν 
να απολαύσουν ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. 
Παρά το γεγονός αυτό ο 
ΟΑΕΕ καταχρηστικά τους 
χρέωνε με εισφορές περί-
θαλψης. Ζητάμε να αφαιρε-
θούν αυτές οι εισφορές από 
τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ 
καθώς ουδέποτε παρασχέ-
θηκε περίθαλψη για αυτές. 
Ομοίως και η εισφορά υπέρ 
ανέργων. Τονίζουμε ότι ο 
επανυπολογισμός αφορά 
τις εισφορές της Σύνταξης 
ενώ η παρούσα παρατήρη-
ση αφορά τις εισφορές για 
την Περίθαλψη.
Ακόμη, το επιτόκιο που 
ανακοινώθηκε είναι εξαιρε-
τικά υψηλό. Η πρόταση μας 
είναι όπως το επιτόκιο να 
είναι το ίδιο με τις οφειλές 
δημοσίου σε ιδιώτες, δηλα-
δή 2,5%.

Με δεδομένο ότι η πλειο-
ψηφία των οφειλετών είναι 
άνθρωποι που καταστρά-
φηκαν οικονομικά θα πρέ-
πει η Πολιτεία να είναι πιο 
ανεκτική και να ορίσει ως 
αιτία απώλειας της ρύθμι-
σης τις τρεις συνεχόμενες 
δόσεις και όχι τις 2 όπως 
ορίζει το προτεινόμενο νο-
μοσχέδιο.
Επιπρόσθετα, το «δώρο» 
της νέας ρύθμισης μπορεί 

να καταστεί άχρηστο για 
τον οφειλέτη γιατί μπορεί 
τελικά ο οφειλέτης να μην 
μπορεί να ανταποκριθεί στη 
ρύθμιση λόγω της υψηλής 
(για το δικό του εισόδημα) 
μηνιαίας δόσης, σε συνδυα-
σμό με τις λοιπές υποχρεώ-
σεις του. 
Η λύση είναι να μπορεί ο 
ΕΦΚΑ να προσφέρει ρύθ-
μιση με ανισόποσες δόσεις 
για τις περιπτώσεις εκείνες 
όπου το συνολικό εισόδημα 
του οφειλέτη δεν επαρκεί 
ώστε να καλύψει όλες τις 
μηνιαίες του υποχρεώσεις 
(πχ τρέχουσες εισφορές, 
άλλες οφειλές του σε Δημό-
σιο-Τράπεζες και άλλα ανα-
γκαία έξοδα). Η μέθοδος 
των ανισόποσων δόσεων 
είναι η διαφοροποίηση των 
δόσεων της ρύθμισης, με 
μικρότερο ποσό στην αρχή 
και μεγαλύτερο ποσό στο 
τέλος (ανισόποσες δόσεις) 
ώστε να διευκολυνθεί η 

ένταξη πολύ περισσότερων 
οφειλετών στη ρύθμιση.
Με απλά λόγια, αντί στην 
αρχή να καταβάλει ο οφει-
λέτης ανά μήνα το ένα εκα-
τοστό 1/100 του συνολικού 
ποσού (αν υποθέσουμε ότι 
με βάση το εισόδημα κλπ 
(ή την επιλογή του) εντάσ-
σεται στις 100 δόσεις) θα 
καταβάλει το πρώτο έτος 
ένα μικρό ποσό ανά μήνα 
και το ποσό θα αυξάνεται 
με την πάροδο του χρό-
νου.  Με τη μέθοδο αυτή 
ο οφειλέτης καταφέρνει 
να είναι ασφαλιστικά ενή-
μερος (πληρώνοντας τις 
τρέχουσες εισφορές), ενώ 
ταυτόχρονα αρχίζει να ει-
σφέρει στο ασφαλιστικό 
σύστημα πληρώνοντας τις 
οφειλές του (που σήμερα 
δεν πληρώνει). Πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι αυτοί οι 
οφειλέτες, ακόμα και μετά 
τον επανυπολογισμό, δεν 
θα καταβάλουν τίποτα στον 

ΕΦΚΑ καθώς δεν μπορούν. 

Ήρθε η στιγμή να επανορ-
θωθεί μια τεράστια αδικία 
για 600.000 ασφαλισμένους 
που μαζί με τα μέλη των 
οικογενειών τους ξεπερ-
νούν το ενάμιση εκατομ-
μύριο πολιτών. Εάν το όλο 
εγχείρημα γίνει με λάθος 
"σκεπτικό και κριτήρια", το 
αποτέλεσμα θα είναι η αδι-
κία να διατηρηθεί και στο 
μέλλον, με συνέπεια και η 
πράξη της Κυβέρνησης αυ-
τής να αποτελέσει συνέχεια 
των πράξεων προηγουμέ-
νων Κυβερνήσεων. Ήρθε 
η στιγμή των πράξεων, 
για τις οποίες σύντομα θα 
κριθεί η Κυβέρνηση, αν θα 
επανορθώσει οριστικά και 
με δίκαιο για όλους τρόπο, 
τη διαχρονική αδικία που η 
ίδια αναγνωρίζει, εισπράτ-
τοντας την ικανοποίηση 
ή αν θα συντηρήσει την 
αδικία, εισπράττοντας την 
αγανάκτηση.

της οφειλής των ασφαλισμένων χωρίς 
αυτό να συνδυαστεί με τη ρύθμιση»
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει ότι δημοσιεύθηκε  

η πρόσκληση στο πλαίσιο του 
Τοπικού Προγράμματος του Μέ-
τρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτή-
των (CLLD/LEADER)» ΠΑΑ 2014 
-2020. 
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. η 
οποία καλεί τους ενδιαφερόμε-
νους (υποψήφιους δικαιούχους) 
να υποβάλλουν τις προτάσεις 
τους.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρό-
σκλησης δύναται να χρηματοδο-
τηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρα-
κτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση 
και στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής του τοπικού πληθυσμού και 
στην ανάπτυξη της τοπικής οι-
κονομίας, για την επίτευξη των 
στόχων της εγκεκριμένης τοπικής 
στρατηγικής.
Οι δράσεις εφαρμόζονται στο 
σύνολο της περιοχής παρέμβα-
σης του τοπικού προγράμματος 
CLLD/LEADER Νομού Δράμας, 
δηλαδή στο σύνολο των Δήμων 
Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, 
Παρανεστίου, Προσοτσάνης και 
Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοι-
νότητας Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, 
εντός της Δημοτικής Κοινότητας 
Δράμας, επιτρέπεται η υλοποίηση 

Aνακοινώθηκε η πρόσκληση του προγράμματος 
CLLD/LEADER για επιχειρήσεις (ιδιώτες)

Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
πράξεων στους οικισμούς: Αμπε-
λάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρ-
χες – Τιμόθεος. 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια 
δαπάνη που διατίθεται για την 
ένταξη πράξεων με την παρούσα 
πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά 
σε 3.076.000,00 €.
► Ημερομηνία έναρξης ηλε-
κτρονικής υποβολής αίτησης 
10/04/2019, ώρα έναρξης 
13:00  
► Ημερομηνία λήξης ηλε-
κτρονικής υποβολής αίτησης 
5/7/2019, ώρα λήξης 14:00
Αναλυτική πληροφόρηση σχετι-
κά με τις προκηρυσσόμενες δρά-
σεις, την πλήρη Πρόσκληση με 

τα Παραρτήματά της και όλο το 
αναλυτικό πληροφοριακό υλικό 
σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε 
να τα βρείτε κατεβάζοντας τα 
συνημμένα αρχεία της Προκήρυ-
ξης από την ιστοσελίδα της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας Δράμας ΑΕ 
στο link https://www.aned.gr/
wp/?page_id=2322&lang=el
Πληροφορίες επίσης στα γραφεία 
της Αναπτυξιακής Δράμας 
Κωνσταντινουπόλεως 8 
Δράμα. 
Τηλ: 25210 47610 & 47611 & 
email aned@otenet.gr  
Επίσης και στο Επιμελητήριο 
Δράμας με ερωτήματα στο mail 
ccidrama@dramanet.gr . 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 40/20.03.2019 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΑΞΕΩΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕ-

ΤΡΟΥ 19, ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 (ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER 

Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) 

Έχοντας υπόψη: \
Την με αρ. πρωτ. 2/ΠΡΑΚΤ.15/04.10.2018 απόφαση της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. 
Δράμας, Το με αρ. πρωτ. 3481/23.10.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης με το οποίο δόθηκε η σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου πρόσκλησης της 
Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) προς τους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης.Το με αρ. πρωτ. 33097/20.03.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ περί τελι-
κής έγκρισης του σχεδίου πρόσκλησης της ΟΤΔ προς τους δυνητικούς δικαιούχους για 
την υποβολή αιτήσεων στήριξης
Κ Α Λ Ε Ι
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ανάλο-
γα με την επιλεξιμότητά τους σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση): 
ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Δράμας - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρημα-
τοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 
19.2 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρα-
κτήρα) στα πλαίσια των παρακάτω δράσεων:19.2.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέ-
ρωσης 
19.2.2 - Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας 
της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 19.2.3 
- Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 19.2.6 - Ανάπτυξη και βελτίωση 
βιωσιμότητας δασών
19.2.7 - Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων
Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος 
CLLD/LEADER Ν. Δράμας που είναι το σύνολο των Δήμων Δοξάτου, Κάτω Νευ-
ροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Δράμας εκτός της Δημοτικής Κοινότητας 
Δράμας. Κατ’ εξαίρεση, εντός της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, επιτρέπεται η 
υλοποίηση πράξεων στους οικισμούς: Αμπελάκια, Νέα Σεβάστεια και Ταξιάρχες - 
Τιμόθεος. Η συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη 
πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 3.076.000,00 €. 
Αναλυτικότερα, οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, μέσω των τοπικών στρα-
τηγικών, όσον αφορά σε ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.1 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.1 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το 
δασικό τομέα 

Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις 
απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα. 
Τα σχετικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργα-
στήρια και ατομική καθοδήγηση, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις ενημέρωσης. 
Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση 
γεωργικών και δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις και δάση. Τα προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, 
επίδειξης και ενημέρωσης μπορεί να αφορούν θέματα όπως η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, η δασική πυροπροστασία και η ενημέρωση των παραδασόβιων πλη-
θυσμών, η υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην 
καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του ΠΑΑ 2014-2020.  
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 
Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κα-
τάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης. 
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% για προϋπολογισμό έως 20.000,00 € [Καν. (ΕΕ) 
1407/13 de minimis] για το δασικό τομέα και Καν. (ΕΕ) 1305/2013 [Άρθρο 14] για 
γεωργικό τομέα. 
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000,00 €. 
 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.1.2 - Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών 
περιοχών 
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις 
απόκτησης δεξιοτήτων, επίδειξης και ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών. Τα 
σχετικά προγράμματα μπορούν να περιλαμβάνουν δράσεις επαγγελματικής κατάρτι-
σης και απόκτησης δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων επιμόρφω-
σης, εργαστηρίων και ατομικής καθοδήγησης, δραστηριότητες επίδειξης και δράσεις 
ενημέρωσης. Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επίδειξης μπορούν να καλύπτουν τις 
σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων, 
επίδειξης και ενημέρωσης μπορεί να αφορούν θέματα όπως ο επιχειρηματικός σχεδι-
ασμός, η εμπορία, οι τεχνολογικές εξελίξεις και εφαρμογές, οι αλυσίδες παραγωγής, 
κλπ. και σε κάθε περίπτωση να μην καλύπτονται από την εφαρμογή του Μέτρου 1 του 
ΠΑΑ 2014-2020.Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιά-
ζονται στο Παράρτημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης 
Δικαιούχοι: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που υλοποιούν δράσεις επαγγελματικής κα-
τάρτισης, απόκτησης δεξιοτήτων και επίδειξης και ενημέρωσης, προς όφελος ΜΜΕ 
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της τοπικής οικονομίας.
Ποσοστό επιχορήγησης: 100% για προϋπολογισμό έως 20.000,00 € [Καν. (ΕΕ) 
1407/13 de minimis].
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 20.000,00 €.

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.2 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗ-
ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.2 - Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυ-
πηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
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Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις από μεταποιητικές επιχειρήσεις 
οι οποίες χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη γεωργικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και 
αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά μεταποιώντας τα με τελικό προϊόν μη γεωργικό (εκτός 
παραρτήματος Ι της συνθήκης). 
Η υποδράση αφορά ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη 
μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 562.500,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.3 - Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκο-
πό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται μικρής δυναμικότητας τουριστικά καταλύ-
ματα και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού (π.χ. 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, εκθετήρια, εστίασης, 
γευσιγνωσίας, αναψυχής, καφενεία, τουριστικά αγροκτήματα, μονάδες εξυπηρέτησης 
αεραθλητισμού κ.λπ.). Ενδεικτικά, αναφέρεται η στήριξη:
Καταλυμάτων, οι λειτουργικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται 
στην ΚΥΑ 2986/2016 (ΦΕΚ Β3885/2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά.
Χώρων εστίασης, παραδοσιακών καφενείων. Μονάδων επιχειρήσεων εναλλακτικού 
τουρισμού.
Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατά-
σταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.4 - Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειρο-
τεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό 
την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στο δευτερογενή τομέα, 
με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων (π.χ. πέτρα, ξύλο, μάρμαρο, προϊόντων μετά 
την 1η μεταποίηση) αλλά και στην ικανοποίηση των αναγκών της περιοχής παρέμ-
βασης. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση μονάδων για την επεξεργασία, τη 
συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την 
κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την 
παραγωγή και το εμπόριο. Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγχρονισμό ή/και την επέ-
κταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρονισμού. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 125.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.5 - Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυ-
πηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πο-
λιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής 
στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για την κάλυψη σύγ-
χρονων συνηθειών και αναγκών στις αγροτικές περιοχές. Η δράση αφορά ενδεικτικά 
στην ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, κοινωνικής 
φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, κ.λπ. Η υποδράση αφορά μόνο εκσυγ-
χρονισμό ή/και την επέκταση ή/και τη μετεγκατάσταση μονάδων μετά εκσυγχρο-
νισμού. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 125.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.2.6 - Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών 
αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατη-
γικής
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται οι επενδύσεις στον τομέα της οικο-
τεχνίας, σύμφωνα με το Άρθρο 56§2 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει κάθε φορά) 
με βασικά στοιχεία τα εξής: 

α) Αφορούν μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας 
παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένειά του, στο χώρο της αγροτικής κα-
τοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα μεταποιημένα προϊόντα που παράγονται 
προορίζονται για άμεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδι-
κές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις) ή σε λαϊκές 
αγορές ή σε αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορί-
ου και μαζικής εστίασης της αγοράς. 
β) Αφορούν υποψήφιους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελμα-
τίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους. 
γ) Αφορούν υποψηφίους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι ή εγγράφονται στο 
σχετικό Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας, με καταγραφή των παραγωγών 
και των προϊόντων τους.
Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3 
της ΥΑ 4912/120862/2015 (ΦΕΚ Β 2468/2015).
Στο πλαίσιο της παρούσας υποδράσης ενισχύονται επίσης τα Πολυλειτουργικά Αγρο-
κτήματα, τα οποία, σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Νόμου 4235/2014 (όπως ισχύει 
κάθε φορά), είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες λειτουργούν με έμφαση στις 
παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον: 
α) καλλιεργήσιμη έκταση, 
β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και 
γ) χώρο εστίασης ή δυνατότητα εκπαίδευσης ή δυνατότητα επίδειξης και παρακολού-
θησης της παραγωγικής διαδικασίας ή οικοτεχνικής μεταποίησης. 
Μπορούν, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσ-
σουν δραστηριότητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπισης υγείας, καθώς και 
αθλητισμού. Δύναται να δημιουργούν συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες πα-
ραγωγικές μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυπο-
ποίησης, καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους 
που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Προβλέ-
πεται σχετική πιστοποίηση (κατοχύρωση σήματος). 
Δικαιούχοι: 
Σε ότι αφορά τις δράσεις οικοτεχνίας, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα (καθώς και 
τα μέλη της οικογένειάς τους) που έχουν δικαίωμα οικοτεχνικής παρασκευής μετα-
ποιημένων γεωργικών προϊόντων, δηλαδή επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και στο σχετικό Κεντρικό Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας.
Δικαιούχοι ενίσχυσης για τη δημιουργία και λειτουργία Πολυλειτουργικών Αγρο-
κτημάτων είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγ-
γεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που πληρούν 
τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών 
προσώπων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά 
πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με 
ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη. Λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και τη 
λειτουργία και πιστοποίηση των Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων περιλαμβάνονται 
στην Κ.Υ.Α. αριθ. 543/34450/ 2017 «Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα».
Ποσοστό επιχορήγησης:  50% (Καν. 1407/13) de minimis και Άρθρο 17 του Καν. 
1305/2013.  65% (Καν. 1407/13) de minimis και Άρθρο 19 του Καν. 1305/2013
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 100.000,00 €.

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.3 - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ-
ΟΧΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.1 - Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανά-
πτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυ-
πηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται ο αγροδιατροφικός τομέας και συγκεκριμένα η 
πρώτη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων της περιοχής (τα προϊόντα που απαριθ-
μούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας). Στόχος της προτεινό-
μενης υποδράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων του πρωτο-
γενούς τομέα που παράγονται στην περιοχή, μέσω της μεταποίησης και τυποποίησης 
τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της υγιεινής και της ασφάλειας τους. 
Στο πλαίσιο της υποδράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης 
και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες 
συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις: 
α) Η αίτηση στήριξης αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της 
Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ. 
β) Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων. 
γ) Η ίδρυση σφαγείων πουλερικών είναι επιλέξιμη μόνο σε ορεινές περιοχές. 
δ) Ως εκσυγχρονισμός μονάδας νοείται η αντικατάσταση ή/και η συμπλήρωση μηχα-
νολογικού εξοπλισμού όπως η επέκταση δυναμικότητας (εφόσον καλύπτεται από τις 
απαραίτητες κάθε φορά αδειοδοτήσεις) ενεργών και ανενεργών μονάδων. Κατ’ εξαί-
ρεση όσον αφορά στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λει-
τουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της παρού-



8

σας δράσης και να επαναλειτουργήσουν με την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. 
ε) Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού χωρίς αύξηση δυναμικότητας άνω του 20%, 
μονάδων παραγωγής ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών για επιχειρήσεις, οι 
μονάδες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες/εγκεκριμένες σύμφωνα με την 340668/26-
11-2008 (ΦΕΚ 2422 Β’) ΚΥΑ.
στ) Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα και 
από εκσυγχρονισμό αυτών. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 50% (Παράρτημα ΙΙ Καν. 1305/13).
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 627.500,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.3 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις στον τουριστικό τομέα που σκοπό 
έχουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρίστα και την ενίσχυση της 
θετικής του εμπειρίας. Ενδεικτικά, αναφέρεται η στήριξη:  Καταλυμάτων, οι λειτουρ-
γικές μορφές και οι κατηγορίες των οποίων προσδιορίζονται στην ΚΥΑ 2986/2016 
(ΦΕΚ Β3885/2016) όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Χώρων εστίασης, 
παραδοσιακών καφενείων. Μονάδων επιχειρήσεων εναλλακτικού τουρισμού.
Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρο-
νισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, κ.λπ. 
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14).
55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14).
Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επι-
λέξει το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την 
εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι νεοσύστατη πολύ 
μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρη-
σή της, δεν έχει προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευ-
σης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι νεοσύστα-
τη ή όχι η επιχείρηση.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 300.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.4 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς 
της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του 
εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η επιχειρηματικότητα στο δευτερογενή τομέα, 
με έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων (π.χ. πέτρα, ξύλο, μάρμαρο, προϊόντων μετά 
την 1η μεταποίηση) αλλά και στην ικανοποίηση των αναγκών της περιοχής παρέμ-
βασης. Η δράση αφορά ενδεικτικά στην ενίσχυση μονάδων για την επεξεργασία, τη 
συσκευασία και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων μετά την 1η μεταποίηση, για την 
κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων και εργαλείων, αλλά και γενικότερα για την πα-
ραγωγή και το εμπόριο. Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν 
σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, κ.λπ.  
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης:  65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14).
55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14).
Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επι-
λέξει το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την 
εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι νεοσύστατη πολύ 
μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρη-
σή της, δεν έχει προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευ-
σης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι νεοσύστα-
τη ή όχι η επιχείρηση.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 225.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.3.5 - Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, 
χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
στόχων της τοπικής στρατηγικής
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για την κάλυψη σύγ-
χρονων συνηθειών και αναγκών στις αγροτικές περιοχές. Η δράση αφορά ενδεικτικά 
στην ενίσχυση για την ανάπτυξη/εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
στους τομείς της υγείας, κοινωνικής φροντίδας, της αισθητικής, της εκπαίδευσης, της 
άθλησης, του πολιτισμού κ.λπ. Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς 

αφορούν σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις, κ.λπ.   
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης.
Δικαιούχοι: Πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.
Ποσοστό επιχορήγησης:   65% για μη εισηγμένες που λειτουργούν έως 5 έτη χωρίς 
διανομή κερδών (Άρθρο 22 Καν. 651/14). 55% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρή-
σεις (Άρθρο 14 Καν. 651/14).
Σημείωση: Στην συγκεκριμένη υποδράση ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να επι-
λέξει το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα  ενταχθεί η επένδυσή του, ήτοι είτε την 
εφαρμογή του άρθρου 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 εφόσον είναι νεοσύστατη πολύ 
μικρή ή μικρή επιχείρηση που λειτουργεί έως και πέντε έτη μετά την καταχώρη-
σή της, δεν έχει προβεί σε διανομή κερδών και δεν έχει συσταθεί μέσω συγχώνευ-
σης,  με ποσοστό ενίσχυσης 65%, είτε την εφαρμογή σε αυτήν του άρθρου 14 του 
Καν. (ΕΕ) 651/2014 με ποσοστό ενίσχυσης 55% ανεξαρτήτως εάν είναι νεοσύστα-
τη ή όχι η επιχείρηση.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 225.000,00 €.

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΩΝ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.6.2 - Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξερ-
γασία, κινητοποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
Στο πλαίσιο της υποδράσης ενισχύονται επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυ-
ναμικού ή σχετικές με την επεξεργασία, την κινητοποίηση και εμπορία που δημιουρ-
γούν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Ειδικότερα ενισχύονται επεν-
δύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες, οι οποίες εφαρμόζονται στην επεξεργασία, διακί-
νηση και εμπορία δασικών προϊόντων, αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία τους. Στις 
επενδύσεις αυτές συγκαταλέγεται κάθε επένδυση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και 
οργάνωση της επεξεργασίας και εμπορίας δασικών προϊόντων, μέχρι το στάδιο της 
βιομηχανικής μεταποίησης. Μπορεί να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, πελέκησης, σχίσης, κορμοτεμαχι-
σμού, ξήρανσης και αποθήκευσης ξυλείας, συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής 
πρώτης ύλης/υλικών για παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνεται επίσης κάθε επένδυση 
που συνεισφέρει στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης δασικών πόρων.
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ που αφορούν την παρούσα υποδράση παρουσιάζονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ_8 του αναλυτικού τεύχους της παρούσας Πρόσκλησης. 
Δικαιούχοι: Ιδιώτες διαχειριστές δασικής γης (δασοκτήμονες, δασοκαλλιεργητές, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα), Δήμοι και ενώσεις τους, Δασικοί συνεταιρισμοί καθώς 
και ΜΜΕ.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 110.000,00 €.

► ΔΡΑΣΗ: 19.2.7 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 
ΥΠΟΔΡΑΣΗ: - 19.2.7.1 Πιλοτικά έργα (εκτός γεωργικού τομέα)
Η δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών ή/και δημόσιων φορέων με σκοπό 
τον όσο το δυνατό συμμετοχικό σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης είτε ειδικών 
μορφών (οικοτουρισμός) ή όλων των μορφών και τη συνεργατική ανάπτυξη - δι-
αχείριση του προορισμού ή μικρο-προορισμών. Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση 
συνεργατικών σχημάτων για την ανάπτυξη και ορθολογικό σχεδιασμό του τουρισμού 
μέσα από πιλοτικά έργα ανάδειξης και ερμηνείας της φυσικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπάνες: 
α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου·
β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό 
έργο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση 
μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών·
γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·
δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχει-
ρηματικού σχεδίου·
ε) δραστηριότητες προώθησης.
Η κάθε πράξη που θα ενταχθεί θα πρέπει να αποτελεί πιλοτικό έργο.    
Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφα-
λής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνερ-
γασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι Δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις τους, μεμονωμένες 
ΜΜΕ ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές ενώ-
σεις κλπ. με καταστατικό σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή 
και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 165.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.7.3 - Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργά-
νωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων 
καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συν-
δέονται με τον αγροτουρισμό
Η δράση αφορά τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από διάφορους τομείς της οικο-
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νομίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό με σκοπό την ανάπτυξη ενός 
συγκεκριμένου πλαισίου προβολής - προώθησης και marketing. Στόχος είναι η αύξη-
ση της επισκεψιμότητας μέσω της προσέλκυσης νέων Ομάδων Στόχου ή την ενίσχυση 
της τουριστικής εμπειρίας. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπά-
νες: 
α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου
β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό 
έργο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση 
μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών
γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας
δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχει-
ρηματικού σχεδίου
ε) δραστηριότητες προώθησης
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη σύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα και της μεταποίη-
σης των αγροτικών προϊόντων με τον τουρισμό και ιδιαίτερα προϊόντων υψηλής αξίας 
(π.χ. οίνος).    
Δικαιούχοι: Συνεργατικά σχήματα που είτε έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την 
Εθνική Νομοθεσία είτε έχουν συνάψει συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο προσ-
διορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και έχουν θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα 
καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους και 
υπάρχει σαφής καταμερισμός των υποχρεώσεων και των ευθυνών των μελών της συ-
νεργασίας, απαρτιζόμενα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη (φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα), τα οποία (μέλη) δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων 
ή παροχής υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, είτε αποτελούν ενώσεις ή οργανώ-
σεις των ανωτέρω.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 89.000,00 €.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ: 19.2.7.4 - Κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό 
της αλλαγής κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή.
Η υποδράση αφορά την ενίσχυση πολυεπίπεδων συνεργατικών σχηματισμών, η δημι-
ουργία των οποίων θα συμβάλλει στην εφαρμογή πολιτικών μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου και του συνεπακόλουθου ανθρακικού αποτυπώματος, τόσο από ιδιώτες 
όσο και από επιχειρήσεις, μαζί με την ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
αυτό το θέμα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή δράσεων στο δασικό πε-
ριβάλλον και στην παραγωγή αποτελεσμάτων που έχουν πρακτική εφαρμογή στον 
τομέα της δασοκομίας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, θα είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση οι κάτωθι δαπά-
νες: 
α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και η εκπόνηση 
επιχειρηματικού σχεδίου·
β) η εμψύχωση της σχετικής περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό το συλλογικό 
έργο. Η εμψύχωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση 
μεταξύ μελών και τη στρατολόγηση νέων μελών·
γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·
δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση επιχει-
ρηματικού σχεδίου·
ε) δραστηριότητες προώθησης.    
Δικαιούχοι: Σχήματα συνεργασίας φορέων στα οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφα-
λής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνερ-
γασίας). Τα μέλη των συνεργασιών δύναται να είναι Δημόσιοι φορείς, ακαδημαϊκά 
και ερευνητικά ιδρύματα, ΟΤΑ Α και Β βαθμού και επιχειρήσεις τους, μεμονωμένες 
ΜΜΕ ή και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, υφιστάμενα δίκτυα και επαγγελματικές ενώ-
σεις κλπ. με καταστατικό σκοπό ή αποστολή που σχετίζεται άμεσα με την αποστολή 
και τους στόχους του συνεργατικού σχηματισμού.
Ποσοστό επιχορήγησης: 65% (Καν. 1407/13) de minimis.
Ενδεικτική συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη: 82.000,00 €.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α. Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της 
υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης 
δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000 € για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξο-
πλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.
Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα 
ανωτέρω όρια, ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης αποτελεί 
η διαθεσιμότητα των πόρων της πρόσκλησης. 
Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί 
να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν 
ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. 
β. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, είναι επιλέξιμος, κατά το μέρος που δεν είναι ανακτή-
σιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η πρόσκληση δημοσιεύεται στους ιστότοπους www.espa.gr, www.agrotikianaptixi.
gr και www.aned.gr, (ηλεκτρονική σελίδα Αναπτυξιακής Δράμας - Αναπτυξιακής 
Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ). Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων των δυνητικών 
δικαιούχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 60 ημερών από την πρώτη δημοσίευση 
της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν, μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, 
να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης σύμφωνα με τα Υποδείγματα που προσαρτώνται 
στο Παράρτημα Ι. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε 
φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ.
Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να 
έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την 
δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπλη-
ρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω 
της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης 
του. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή του/της είναι: ΑΦΜ.
Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει κωδικό χρήστη στο ΠΣΚΕ τότε 
μπορεί να κάνει χρήση του υπάρχοντος κωδικού για την υποβολή της πρότασης του.
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς στο ΠΣΚΕ, λαμβάνει μοναδικό κωδικό 
και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της 
υποβολής. 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διά-
στημα από 10/04/2019 και ώρα 13:00 έως 05/07/2019 και ώρα 14:00
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ , οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός 
προθεσμίας 5 εργασίμων ημερών και ως ώρα 14:00 να αποστείλουν στην ΟΤΔ απο-
δεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ μαζί με 
φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει: την αίτηση στήριξης έτσι όπως υποβλήθηκε και 
τυπώθηκε από το ΠΣΚΕ και όλα τα έντυπα του Παραρτήματος Ι και τα δικαιολογητι-
κά τεκμηρίωσης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ_2, «Οδηγός Επιλε-
ξιμότητας - Επιλογής», στήλη «Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης», τα οποία δύναται να 
εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής της παρούσας πρόσκλησης.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης προσκόμισης φακέλου δικαιολογητικών το επεν-
δυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.
Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου του δικαιούχου υποβάλλονται όλα τα δι-
καιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της υποβολής και με 
βάση αυτά θα γίνει η αξιολόγηση της αίτησης στήριξης.

Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας λαμβάνεται η ημε-
ρομηνία της τελευταίας οριστικοποίησης.

Επιτρέπεται η κατάθεση μόνο μίας αίτησης στήριξης ανά ΑΦΜ, ανά υποδράση, στα 
πλαίσια της ίδιας πρόσκλησης ανά ΤΠ για όλη την περίοδο 2014-2020. 
Επιτρέπεται η συμμετοχή φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια 
αιτήσεις στήριξης στα πλαίσια της ίδιας υποδράσης ανά ΤΠ, εφόσον τα ποσοστά 
συμμετοχής του στα Νομικά Πρόσωπα που καταθέτουν τις αιτήσεις στήριξης, δεν 
υπερβαίνουν αθροιστικά το 100% για την εν λόγω υποδράση για όλη την περίοδο 
2014-2020. 
Επισήμανση: δεν θεωρείται διαφορετική υποδράση, η διαφοροποίηση μεταξύ οριζό-
ντιας εφαρμογής μιας υποδράσης και εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές 
ή δικαιούχους στο ίδιο ΤΠ εφόσον το περιεχόμενο της υποδράσης είναι το ίδιο (Άρ-
θρο 3, ΚΥΑ 2635/13-09-2017, ΦΕΚ 3313/Β/20-09-2017).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συ-
μπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι ο κος 
Μανόλης Χατζόπουλος, η κα Νίκη Γεωργιάδου, ο κος Κώστας Δημούδης, τηλέφωνο: 
2521047610, e-mail: aned@otenet.gr.  

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Δράμας
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και Υπεύθυνος Εξωστρέφειας 
και Διεθνών Σχέσεων της ΚΕΕΕ,   παρουσίασε το σχέδιο εξωστρέφειας 
για το 2019-2021, στην Γενική Συνέλευση της  Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Ρόδο (12-14 Απριλίου).
Το σχέδιο προβλέπει συνεργασία με τα Επιμελητήρια της χώρας 
για  οργάνωση από την ΚΕΕΕ Επιχειρηματικών Αποστολών σε χώρες 
στόχους, σεμινάρια σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων, υλοποίηση 
του μητρώου εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του ΓΕΜΗ και εκπόνηση 
μελετών ανά Περιφέρεια σύμφωνα με την πολιτική της έξυπνης 
εξειδίκευσης σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας (RIS3). Το σχέδιο 
έγινε ομόφωνα αποδεκτό από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και 
τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, με δράσεις που ήδη έχουν καταγραφεί 
στις απαντήσεις των Επιμελητηρίων της χώρας στα ερωτηματολόγια 
που είχαν σταλεί νωρίτερα. 
Επίσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας από το βήμα της 
Γενικής Συνέλευσης ζήτησε την απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου 
νόμου για το Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο κατέθεσε προς διαβούλευση η Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, ζητώντας ταυτόχρονα την συνεργασία 
του Υπουργείου με την ΚΕΕΕ και όχι αποδοχή μονομερών ενεργειών 
και θέσεων υπηρεσιακών παραγόντων. Ζήτησε επίσης βελτίωση 
των όρων των προγραμμάτων της εργαλειοθήκης για τους κλάδους 

Το σχέδιο  εξωστρέφειας για την τριετία 2019-2021 
παρουσίασε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας 

στην Γενική Συνέλευση της  Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

του εμπορίου, εστίασης & εκπαίδευσης, ενώ αναφέρθηκε και στις 
καθυστερήσεις ανακοινώσεων των οριστικών αποτελεσμάτων γενικά 
στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

Το Επιμελητήριο Δράμας στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του 

έργου TEAWAY (Οι δρόμοι του 
Τσαγιού) συμμετείχε στις εκπαι-
δευτικές επισκέψεις που πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 29 και 30 
Μαρτίου στο Υερεβάν της Αρμε-
νίας και 1 Απριλίου στην Τυφλί-
δα της Γεωργίας. Οι εκπαιδευ-
τικές αυτές δράσεις αποτελούν 
μέρος της έρευνας που το κάθε 
Επιμελητήριο -Εταίρος στο έργο 
καλείται να ολοκληρώσει.
Αντικείμενο των εκπαιδευτικών 
αυτών επισκέψεων αποτελεί η 
παρουσίαση των καλών πρακτι-
κών στην καλλιέργεια και επε-
ξεργασία του τσαγιού στην χώρα 
φιλοξενίας τους καθώς προσδί-
δουν και σημαντική πληροφορία 
στους ερευνητές του έργου για 
την ολοκλήρωση της αντίστοιχης 
έρευνας αγοράς για το τσάι στη 
περιοχή τους.
Κατά την διάρκεια της εκπαιδευ-
τικής επίσκεψης στο Υερεβάν 
της Αρμενίας, που διοργανώθηκε 
από τον εταίρο Armenian Young 
Women’s Association, παρουσι-
άστηκαν καλές πρακτικές στον 
τομέα της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας και της αξιοποίησης 
του τσαγιού ως μοχλό ανάπτυξης 
της περιοχής. Συγκεκριμένα, πα-

ρουσιάστηκαν δύο παραδείγματα 
κοινωνικών επιχειρήσεων, η μια 
εκ των οποίων αμιγώς γυναικεία, 
μέλη της οποίας προέρχονται από 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες πλη-
θυσμού. Αντικείμενο των επιχει-
ρήσεων ήταν η παραγωγή, τυπο-
ποίηση και εμπορία αρωματικού 
τσαγιού που φύεται στα όρη της 
περιοχής. Των παρουσιάσεων 
ηγήθηκε αυτή του εκπροσώπου 
της Παγκόσμιας Τράπεζας ως 
φορέας υποστήριξης της γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας στον 
αγρο-διατροφικό τομέας και ιδι-
αίτερα στην αξιοποίηση των αρω-
ματικών φυτών. Οι παρουσιάσεις 
συνοδεύτηκαν και με επίσκεψη 
σε παραδοσιακά tea houses για 
να εξοικειωθούν με τις ποικιλίες 
τσαγιού της περιοχής αλλά και 
τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής 
και τυποποίησης τους. Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψης στο Υερε-
βαν έλαβε χώρα και η δεύτερη δι-
αχειριστική συνάντηση των εταί-
ρων του προγράμματος με σκοπό 
να επιλυθούν θέματα κατά την 
υλοποίηση του έργου αλλά και 
να επικαιροποιήθει το χρονοδιά-
γραμμα των δράσεων του έργου 
που θα επακολουθήσουν.     
Την εκπαιδευτική συνάντηση του 
Υερεβάν ακολούθησε αυτή της 

Τυφλίδας. Στο πλαίσιο της συ-
νάντησης αυτής, οι εταίροι του 
έργου είχαν την δυνατότητα να 
επισκεφθούν: νεοσύστατο εργο-
στάσιο παραγωγής και τυποποί-

ησης μαύρου, πράσινου και λευ-
κού τσαγιού, στην ενδοχώρα της 
Γεωργίας και συγκεκριμένα στην 
περιοχή Gori. 

Οι δρόμοι του Τσαγιού
Το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου oι δρόμοι 

του Τσαγιού συμμετείχε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν 
στο Υερεβάν της Αρμενίας και Τυφλίδα της Γεωργίας
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Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην Αθήνα, 
στο Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, η ενημερωτική συ-
νάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας και εκπρο-
σώπου ΚΕΕΕ κ. Στέφανου Γεωργιάδη με τον Ειδικό Γραμματέα 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση για το θέμα 
της ρύθμισης των 120 δόσεων και κυρίως την ρύθμιση που 
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των εμπόρων και 
επιχειρηματιών, που έχουν δάνειο ληξιπρόθεσμο στις Τράπε-
ζες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, η ένταξη των επιχειρηματιών 
στην ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, θα αφορά δυστυχώς 
με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) και συμφώνησε η κυβέρνηση, μόνο 30.000 
επιχειρηματίες, από τις 600.000 στο σύνολο των δανείων που 
έχουν εγγύηση την πρώτη κατοικία. 
Τα κριτήρια όπως πληροφορηθήκαμε που έχουν τεθεί, εί-
ναι το ύψος αξίας της κατοικίας να μην είναι μεγαλύτερο 
από 175.000 ευρώ, το υπόλοιπο δανείων ανά Τράπεζα μέχρι 
100.000 ευρώ, το υπόλοιπο καταθέσεων μέχρι 15.000 ευρώ 
κατά την ημερομηνία της αίτησης και η υπόλοιπη περιουσία 
του οφειλέτη να μην ξεπερνά τα 80.000 ευρώ μαζί με αυτήν 
της συζύγου συνολικά, εφό-
σον ο οφειλέτης είναι έγγα-
μος. Το δάνειο που θα ρυθμι-
στεί αρκεί να είναι «κόκκινο» 
μέχρι την 31/12/2018. Η 
υποβολή των αιτήσεων ανα-
μένεται να αρχίσει τον Ιούνιο 
και να λήξει 31/12/2019. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας κ. Στέφανος 
Γεωργιάδης εξέφρασε την 
δυσαρέσκεια του για τα κρι-
τήρια που έχουν τεθεί, διότι 
βάζει για ακόμη μια φορά 
τον μικρομεσαίο επιχειρημα-
τία σε πολίτη δεύτερης κα-
τηγορίας σε σύγκριση με την 
ρύθμιση που αφορά ιδιώτες 
που δεν έχουν επιχειρημα-
τική ιδιότητα. Ταυτόχρονα 
εκτίμησε ότι ελάχιστος αριθ-
μός, θα αξιοποιήσει την ρύθ-
μιση, λόγω των κριτηρίων 
οδηγώντας με μαθηματική 
ακρίβεια σε καταστροφή 
και απώλεια ακόμη και της 
πρώτης κατοικίας χιλιάδων 
μικρομεσαίων εμπόρων, βιο-
τεχνών, επαγγελματιών. 
Το Επιμελητήριο Δράμας και 

ο Πρόεδρος, γνωρίζοντας ότι η ΕΕ και η ΕΚΤ μεθοδεύει οδηγία 
για τα «δικαιώματα των Τραπεζών» από το 2020 και μετά, την 
οποία θα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη, 
καλεί το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά να αντιδράσει 
και να αρνηθεί. Ελπίζει δε ότι το πολιτικό σύστημα θα αντι-
ληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης και δεν θα επιτρέψει 
κατάσχεση της πρώτης κατοικίας, διότι όσοι δεν ρυθμίσουν 
και σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία δυστυχώς θα 
χάσουν τα σπίτια τους. 
Για ακόμη μια φορά δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες κατάρ-
ρευσης των προσδοκιών και των μεγαλόστομων εξαγγελιών. 
Εξάλλου η αλήθεια θα φανεί άμεσα, λόγω των κριτηρίων που 
επεβλήθησαν από την ΕΚΤ και συμφωνήθηκαν από την κυβέρ-
νηση. 

Στέφανος Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Συνάντηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας 
με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Φώτη Κουρμούση που αφορά τη ρύθμιση 
για την προστασία της πρώτης κατοικίας

 των εμπόρων και επιχειρηματιών, 
που έχουν δάνειο ληξιπρόθεσμο στις Τράπεζες



12

Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

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

  O nl i ne  e -s ho p   

  Εύκο λ η  δ ι αδ ικ α σ ί α  

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

  Πρ ο βο λ ή  σ το  P o r t a l  

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

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

7  ημ έρ ες  τ ην  ε βδο μ ά δ α  

  Πρ ο νο μ ι α κές  τ ιμ ές  AC S  

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

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

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

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

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

 Δ ι α ρκ ής  Υ πο σ τ ή ρι ξ η  

 Τ εχνο λο γ ί α  Αι χμ ής   

Το πακέτο υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει: 
 

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

 

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

 

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

 

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

Πληροφορίες 

   

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

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες 
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