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Aναλυτικά στις σελίδες 9,10,11,12

Σελίδα 8
Σελίδα 5

Ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία

Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Παραδείγματα 

Δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της

 Κυβερνήσεως ο νόμος 
που αφορά στη ρύθμιση 
οφειλών προς εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία και 
ΟΤΑ σε έως 120 δόσεις

Εγκρίθηκε το έργο 
της Ενεργειακής αναβάθμισης 

του Επιμελητηρίου Δράμας

Ένταξη της Πράξης 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ» στον Άξονα 

Προτεραιότητας 
«Βελτίωση της ελκυστι-
κότητας της Περιφέρειας 
ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατό-

μων» του Ε.Π.
 «Ανατολική Μακεδονία 

Θράκη»

Απαραίτητη 
η συμμετοχή 

των Επιμελητηρίων 
στις ομάδες
 σχεδιασμού 

του νέου ΕΣΠΑ 
2021-2027

της  Περιφέρειας
 Ανατολικής 

Μακεδονίας & Θράκης
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DRAMA CHAMBER

μηνιαια εΚδΟΣη

Επιμελητήριο Δράμας
Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα 66 100 
Τηλ.: 25210.22392, 25210.22750 – FAX: 25210. 25835 
e-mail: ccidrama@dramanet.gr – www.dramanet.gr

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 Τε-
τάρτη 15 Μαΐου 2019 στο 
Συνεδριακό Κέντρο του Επι-
μελητηρίου Δράμας, η ενημε-
ρωτική εκδήλωση που διοργά-
νωσαν τα Επιμελητήρια της 
ΑΜ-Θ και η Συνεταιριστική 
Τράπεζα Δράμας σε συνεργα-
σία με τον Οργανισμό Ασφά-
λισης Εξαγωγικών Πιστώσε-
ων (ΟΑΕΠ). 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
αφορούσε τα διαθέσιμα εργα-
λεία ενίσχυσης της εξωστρέ-
φειας καθώς και την χρημα-
τοδότηση των εξαγωγών. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιά-
δης ο οποίος ήταν και συντο-
νιστής της εκδήλωσης, ο Πρό-
εδρος του Επιμελητηρίου Κα-
βάλας κ. Μάρκος Δέμπας και ο 
Οικονομικός Επόπτης του Επι-
μελητηρίου Ξάνθης κ. Σπύρος 
Κάλφας καθώς και ο Πρόεδρος 
της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Δράμας κ. Χαρ. Αλεξανδρίδης.   

Ομιλητές ήταν:  η κα Ελένη 
Σταθάτου, Πρόεδρος του ΟΑΕΠ 
η οποία παρουσίασε τον ορ-
γανισμό και τον ρόλο του για 
την στήριξη  των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
ο κ Κώστας Παπαπαναγιώτου 
αναπληρωτής Γενικός Διευθυ-
ντής ΟΑΕΠ ο οποίος παρουσί-
ασε τα εργαλεία και τις δυνα-
τότητες χρηματοδότησης και 
ασφάλισης των εξαγωγών.     

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 
εξαγωγικές επιχειρήσεις από 

της ΠΕ Δράμας, Καβάλας, 
Ξάνθης Ροδόπης & Έβρου, οι 
οποίες υπέβαλαν συμμετείχαν 
στην συζήτηση και υπέβαλαν 
ερωτήσεις, σχετικά με το πρό-
γραμμα και τα εργαλεία του 
ΟΑΕΠ. 
Ενημερωτικά τα στελέχη του 
ΟΑΕΠ επισκέφθηκαν το διήμε-
ρο 15 και 16 Μαΐου εξαγωγι-

Εκδήλωση με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών
 Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια ΑΜ-Θ 

και την Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας

κές επιχειρήσεις της περιοχής 
της Δράμας, ερχόμενοι έτσι σε 
άμεση και εξειδικευμένη επα-
φή, με στελέχη των επιχειρή-
σεων για την διερεύνηση συ-
νεργασίας.                
                                                            

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας 
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Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου ενεργώντας ως 
Αναθέτουσα Αρχή υλοποιεί την πράξη 
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και 
Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλί-
ου» η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, 
Καινοτομία 2014-2020» {ΕΠΑνΕΚ}. 

Για τον λόγο αυτό καλεί 1.000 εργαζομένους 
του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου 
και μορφής απασχόλησης), για συμμετοχή σε 
δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης με στό-
χο την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς 
τη θέση τους στην αγορά εργασίας, την επαγ-
γελματική τους κινητικότητα και την προοπτική 
βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους.  

Αθήνα, 24/5/2019 

Έναρξη  Υποβολής  Αιτήσεων  Ωφελουμένων   
γ ια  το  Έργο  «Κατάρτ ι ση  κα ι  Π ισ τοπο ί ηση  Γνώσεων  κα ι  

Δεξ ι ο τή των  Εργαζομένων  στον  Κλάδο  Β ιβλ ί ου »  

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδ
ιαφέροντος

Εργαζομένων γι
α Κατάρτιση & Πιστοποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαλέξουν μεταξύ 
τριών διαφορετικών προγραμμάτων, τα οποία 
οδηγούν σε αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις σύμ-
φωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 

1.000 εργαζόμενοι 

13 περιφέρειες 

3 αντικείμενα κα-
τάρτισης 

Κατάρτιση διάρκει-
ας 90 ωρών 

450,00€ εκπαι-
δευτικό επίδομα 

Πιστοποίηση βάσει 
διεθνών προτύπων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΣΧΗΜΑ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σχεδιασμός και παρα-
γωγή συμβατικού και 
ψηφιακού βιβλίου  

Ειδικός σχεδίασης – 
παραγωγής βιβλίου

Logistics και ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών

Στέλεχος διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσί-
δας  

Σύγχρονες μέθοδοι και 
μέσα στην Προώθηση 
και Πώληση & με χρή-
ση των Social Media  

Ειδικός σύγχρονης 
προώθησης και διακί-
νησης βιβλίου  

Όροι Υλοποίησης 

Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 90 ωρών 

Τύπος κατάρτισης: Συμβατική (face to face) 

Υλοποίηση εκτός ωραρίου εργασίας 

Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή 

Εξετάσεις και επανεξετάσεις πιστοποίησης  

Εκπαιδευτικό επίδομα 5,00€/ώρα κατάρτισης (για 
όσους ολοκληρώσουν την κατάρτιση και συμμετέ-
χουν στις εξετάσεις πιστοποίησης) 

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από 
24/5/2019 έως 30/6/2019 

http://www.enelvi.org/index.php/
espa-program/82-expression-of-

interest-of-beneficiary 

Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης 
προγραμμάτων: μέσα Ιουλίου 2019 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της  
Πράξης http://www.enelvi.org/index.php/espa-program/81-declarations-proclamations. 
Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέρο-
ντος στο e-mail espa@enelvi.org και στο τηλέφωνο 210 3801630 (ώρες επικοινωνίας 
11:00 – 13:00). 

Τηλέφωνο: 210 3801630 
e-mail: espa@enelvi.org 

Ζαλόγγου 9, 2ος Όροφος 
106 78 ΑΘήνα 

Για πληροφορίες: 
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Ενισχύθηκε κατά το 2019 ο 
αριθμός των εκατοντάδων δι-
εθνών βραβείων που έχει λά-
βει το Κτήμα Παυλίδη από την 
ίδρυση του ανταμείβοντας την 
ποιότητα και μαρτυρώντας 
την επιτυχία του Δραμινού οι-
νοποιείου.
 
Το Κτήμα Παυλίδη συμμετέχει 
ανελλιπώς κάθε χρόνο στους 
σημαντικότερους διαγωνι-
σμούς οίνου του κόσμου. Με 
μεγάλη χαρά σας ενημερώ-
νουμε ότι από την αρχή του 
έτους έως σήμερα βραβεύτηκε 
με συνολικά 25 βραβεία: 13 
χρυσά, 8 ασημένια και 4 χάλ-
κινα, καθώς και με δυο ιδιαί-
τερης σημασίας διακρίσεις.
 
Οι δυο εξαίρετες διακρίσεις 
προέρχονται από τη Γερμανία 
και αναδεικνύουν τη δουλειά 
της ομάδας σε μια χώρα που 
παραμένει για δεκαετίες η 
πρώτη εξαγωγική αγορά για 
τον ελληνικό οίνο και αποτε-
λεί μια από τις αγορές στό-
χους του κτήματος.

Ειδικές διακρίσεις και νέα βραβεία για το Κτήμα Παυλίδη
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Ο Περιφερειάρχης  Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης 
Χρήστος Mέτιος αποφάσισε 
την  τροποποίηση της υπ’αρ. 
34923/EYKE594/26.03.2019 
Απόφασης «Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων, Επεν-
δυτικά Σχέδια Καινοτομίας, 
Έρευνας και Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων, του κλάδου 
Αγροδιατροφής» στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη 2014 – 2020» όσον 
αφορά: 
I) Την καταληκτική ημερομη-
νία ηλεκτρονικής υποβολής 
Επενδυτικών Σχεδίων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρα-

τικών Ενισχύσεων  
(www.ependyseis.gr/mis) 
έως τις 01/07/2019  
και ώρα 15:00:00. 
Κατά τα λοιπά, ισχύει η 
34923/EYKE594/26.03.2019 
Απόφαση με θέμα: «Πρόσκλη-
ση Υποβολής Προτάσεων, 
Επενδυτικά Σχέδια Καινοτο-
μίας, Έρευνας και Ανάπτυξης 
Επιχειρήσεων, του κλάδου 
Αγροδιατροφής» στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη 2014 – 2020».
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
01: «Βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας της τοπικής οικο-
νομίας» 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01: «Ενί-
σχυση έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτομίας» 
Επενδυτική Προτεραιότητα 
1.β: «Προαγωγή επιχειρη-
ματικών επενδύσεων στη 
Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και 
συνεργειών μεταξύ επιχειρή-
σεων, κέντρων έρευνας και 
ανάπτυξης και του τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως 
μέσω της προαγωγής επενδύ-
σεων για την ανάπτυξη προ-
ϊόντων και υπηρεσιών, στη 
μεταφορά τεχνολογίας, στην 
κοινωνική καινοτομία, στην 
οικολογική καινοτομία, στις 
εφαρμογές παροχής δημόσιων 
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση 

της ζήτησης, στη δικτύωση, 
στα συμπλέγματα φορέων και 
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω 
ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς 
και στήριξης της τεχνολογικής 
και εφαρμοσμένης έρευνας, 
πιλοτικών γραμμών, ενεργει-
ών έγκαιρης επικύρωσης προ-
ϊόντων, προηγμένων ικανοτή-
των παραγωγής και πρώτης 
παραγωγής ειδικά σε βασικές 
τεχνολογίες γενικής εφαρμο-
γής και διάδοση των τεχνολο-
γιών γενικής εφαρμογής».

Αναλυτικά όλη η πρόσκληση 
στις ιστοσελίδες  
www.eydamth.gr και 
dramanet.gr

 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών 
σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, 
του κλάδου Αγροδιατροφής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020»

Ένταξη της Πράξης «ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙ-
ΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» 
στον Άξονα Προτεραιότη-
τας «Βελτίωση της ελκυ-
στικότητας της Περιφέρει-
ας ως τόπου εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων» 
του Ε.Π. «Ανατολική Μακε-
δονία Θράκη». 
Πρόεδρος: με την υπ΄ αριθ-
μόν πρωτ. 941/23.05.2019 
επιστολή της Περιφέρειας 
Α.Μ-Θ μας γνωστοποιήθηκε 
και επίσημα η Ένταξη της 
Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 
ΔΡΑΜΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5037584 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανατολική Μα-
κεδονία Θράκη 2014-2020».
Το έργο αφορά την ενεργει-
ακή αναβάθμιση σε τμήμα 
του κτηρίου του Επιμελητή-
ριου Δράμας.
Πρόκειται για πενταόροφη 
οικοδομή με υπόγειο που 
βρίσκεται στην οδό Λα-

μπριανίδη 40 και ξεκίνησε 
να ανεγείρεται με την υπ' 
αριθμ. 22/1963 οικοδομι-
κή άδεια. Στους τέσσερις 
ορόφους άνω του ισογείου 
στεγάζονται τα γραφεία του 
Επιμελητήριου ενώ το ισό-
γειο έχει χρήση καταστήμα-
τος. Στο υπόγειο βρίσκεται 
το λεβητοστάσιο και διάφο-
ροι βοηθητικοί χώροι.
Το έργο αφορά τους τέσ-
σερεις ορόφους άνω του 
ισογείου (1ος, 2ος, 3ος, 
4ος ) συνολικού εμβαδού 
1153,6m².
Η πρόταση έχει ως στόχο 
την ενεργειακή αναβάθ-
μισης του κτιρίου με την 
εφαρμογή των παρακάτω 
επεμβάσεων :
1. Αντικατάσταση όλων των 
φωτιστικών σωμάτων με 
νέα σύγχρονης τεχνολογί-
ας.
2. Αντικατάσταση του συ-
στήματος λέβητα – καυστή-
ρα πετρελαίου και αερόψυ-

κτου ψύκτη με νέα αντλία 
θερμότητας σύγχρονης τε-
χνολογίας. σύμφωνα με με-
λέτη υπολογισμού θερμικών 
απωλειών και κλιματισμού.
3. Αντικατάσταση της θερ-
μομόνωσης των σωληνώσε-
ων με νέα σύμφωνα με τα 
πρότυπα του ΚΕΝΑΚ 2017.
4. Κατασκευή εξωτερικού 
κελύφους και αντικατάστα-
ση κουφωμάτων στην πίσω 
όψη του κτηρίου.
5. Ενεργειακή αναβάθμιση 
λεβητοστασίου με εγκατά-
σταση κυκλοφορητών μετα-
βλητών στροφών.
Συμπερασματικά το υφιστά-
μενο κτίριο, με βάση την 
ενεργειακή επιθεώρηση και 
το εκδοθέν Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης δεν 
πληροί τις ελάχιστες προδι-
αγραφές ενεργειακής από-
δοσης, σύμφωνα με τον ΚΕ-
ΝΑΚ, μιας και κατατάχθηκε 
στην Κατηγορία Δ.
Με τις προτεινόμενες ενερ-

γειακές επεμβάσεις ανα-
βαθμίζεται στην Κατηγορία 
Β και μάλιστα από την μελέ-
τη προκύπτει ότι επιτυγχά-
νεται σημαντική μείωση των 
εκπομπών CO2 και εξοικο-
νόμηση πρωτογενούς ενέρ-
γειας 55,1 %.
Η επιλέξιμη δημόσια δαπά-
νη για τον υπολογισμό της 
στήριξης της Ένωσης ανέρ-
χεται σε 335.000,00 €.
Η διαγωνιστική διαδικασία 
για την υλοποίηση του έρ-
γου θα γίνει από τις τεχνικές 
υπηρεσίες της Περιφερεια-
κής Ενότητας Δράμας με την 
οποία έχουμε υπογράψει 
μνημόνιο συνεργασίας.

Εγκρίθηκε το έργο της Ενεργειακής
 αναβάθμισης του Επιμελητηρίου Δράμας
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Προς: 
Κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο 
Πρόεδρο ΚΕΕΕ

Κοινοποίηση: 
Μέλη ΔΕ ΚΕΕΕ 
Επιμελητήρια Χώρας

Κύριε Πρόεδρε,

Η έκδοση της 1ης Εγκύκλι-
ου του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης (αρ 
πρωτ. 60072/6-6-2019) 
που αποτελεί την εκκίνη-
ση του επίσημου διαλό-
γου για το σχεδιασμό της 
προγραμματικής περιόδου 
2021–2027 στο πλαίσιο του 
νέου Εταιρικού Συμφώνου 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
– ΕΣΠΑ 2021-2027 και των 
Προγραμμάτων του, είναι 
πλέον σε διαδικασία υλο-
ποίησης σύμφωνα με συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμ-
μα. 
 
Η εγκύκλιος έχει  αποδέ-
κτες  μεταξύ άλλων τους 
Περιφερειάρχες της Χώ-
ρας, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ. 

Η Κεντρική Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος επίσης 
είναι αποδέκτης της εγκυ-
κλίου ως κοινωνικός εταί-
ρος μεταξύ άλλων κοινω-
νικών εταίρων όπως το 
ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κλπ.   

Η 9η Σεπτεμβρίου 2019 
ορίζεται ως καταληκτική 
ημερομηνία για να υπο-
βληθούν οι προτάσεις 
όλων των αποδεκτών φο-
ρέων της εγκυκλίου, μέσω 
ενός δομημένου ερωτημα-

τολογίου (Παράρτημα Ι της 
Εγκυκλίου), ώστε ο καθέ-
νας να συμβάλλει σύμφω-
να με τις αρμοδιότητες και 
το πεδίο δράσης του στην 
διαμόρφωση των Εθνικών 
κατευθύνσεων πολιτικής 
με γνώμονα την οικονο-
μία, το ευρύτερο ανα-
πτυξιακό περιβάλλον της 
χώρας και τις ευρωπαϊκές 
πολιτικές.
 
Στη νέα προγραμματική 
περίοδο μεγάλη σημασία 
δίνεται στους παρακάτω 
πέντε στόχους πολιτικής : 

1)μια εξυπνότερη Ευρώπη 
— καινοτόμος και έξυπνος 
οικονομικός μετασχηματι-
σμός. 
2)μια πιο “πράσινη” Ευ-
ρώπη με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα. 
3)μια πιο διασυνδεδεμέ-
νη Ευρώπη — κινητικότητα 
και περιφερειακές διασυν-
δέσεις ΤΠΕ. 
4)μια πιο κοινωνική Ευρώ-
πη — υλοποίηση του ευρω-
παϊκού πυλώνα κοινωνι-
κών δικαιωμάτων. 
5)μια Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της — βι-
ώσιμη και ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των αστικών, 
αγροτικών και παράκτιων 
περιοχών χάρη σε τοπικές 
πρωτοβουλίες.
 
Οι 11 θεματικοί στόχοι της 
στρατηγικής Ε2020 και κατ’ 
επέκταση της προγραμμα-
τικής περιόδου 2014-2020 
ενοποιούνται σε 5 στόχους 
πολιτικής, ενώ αντίστοιχα 
οι 60 επενδυτικές προτε-
ραιότητες μειώνονται σε 

30 ειδικούς στόχους. Ανα-
λυτικά οι στόχοι πολιτικής 
και οι ειδικοί στόχοι απο-
τυπώνονται στο Παράρτη-
μα ΙΙ της Εγκυκλίου.
 
 Αναφέρουμε το ενδεικτι-
κό χρονοδιάγραμμα που 
έχει κατατεθεί ως εξής:
·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση 
Ομάδων Σχεδιασμού από 
Υπουργεία και Περιφέρει-
ες.
·Ιούνιος 2019: Έκδοση ΥΑ 
συγκρότησης της Επιτρο-
πής Σχεδιασμού Πολιτικής 
ΕΣΠΑ και των υποστηρικτι-
κών της Γραμματειών. 
·Ιούνιος 2019: Οριστική 
διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ 
Οδικού Χάρτη σχεδιασμού 
και ενημέρωση σχετικά των 
Υπηρεσιών της Επιτροπής. 
·9 Σεπτεμβρίου 2019: 
Υποβολή προτάσεων από 
τους αρμόδιους Φορείς πο-
λιτικής στην ΕΑΣ σε συνέ-
χεια της αποστολής της 1ης 
Εγκυκλίου. 
· Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ 
στην ΕΕ για διαβούλευση 
αμέσως μετά την έγκρισή 
του από Υπουργικό Συμ-
βούλιο.
·Μάρτιος 2020 : Επίσημη 
υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή 
του από την Ε. Επιτροπή 
εντός 2 μηνών σε συνέχεια 
άτυπων διαβουλεύσεων με 
ΕΕ. 
·Έως 30/6/2020 : Επίσημη 
Υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ 
σε συνέχεια άτυπων δια-
βουλεύσεων.

Κύριε Πρόεδρε 
Η Κεντρική Ένωση Επιμελη-
τηρίων Ελλάδος στα πλαί-
σια της πρώτης εγκυκλίου 

και του χρονοδιαγράμμα-
τος οφείλει να καταθέσει 
τις προτάσεις της σύμφω-
να με τις αρμοδιότητες 
της και το πεδίο ευθύνης 
της. 

Επίσης η συνεργασία των 
Επιμελητηρίων με την αρ-
μόδια Περιφερειακή αρχή 
για τον σχεδιασμό των 
τοπικών αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών πρέπει να 
είναι επιβεβλημένη. Για 
τον λόγο αυτό η Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρί-
ων Ελλάδος να παρέμβει 
ώστε στις ομάδες έργου 
σε επίπεδο Περιφερειών 
να υπάρξει συμμετοχή των 
Επιμελητηρίων. 

Προτείνω την συζήτηση 
του θέματος και λήψη 
συγκεκριμένων αποφά-
σεων,  στην επόμενη Δι-
οικητική Επιτροπή, λόγω 
του ασφυκτικού χρονο-
διαγράμματος που θέτει η 
εγκύκλιος, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο σχεδιασμός 
ειδικά σε Δήμους και Περι-
φέρειες θα πρέπει να γίνει 
με αιρετούς και συμβούλια 
που τελούν ενεργά μέχρι 
την 1η Σεπτεμβρίου, διότι 
μετά αναλαμβάνουν όσοι 
εκλέχθηκαν στις τελευταί-
ες αυτοδιοικητικές εκλο-
γές. 
        

Με εκτίμηση
Στέφανος Α. Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 

Δράμας

Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου Δράμας 
προς την ΚΕΕ για το νέο Εταιρικό Σύμφωνο 
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027
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Γράφει ο Στάθης Δημ. Στα-
ματελόπουλος, Νομικός Συ-
νεργάτης Ε.Ε.Α.

Με την υπ. αριθμ. 13/2019 
απόφαση της η Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσω-
πικού Χαρακτήρα επέβαλε 
πρόστιμο ύψους; 5.000 
Ευρώ σε Ιατρική εταιρεία, 
για την διενέργεια τηλεφω-
νικών κλήσεων σε πολίτες, 
οι οποίοι είχαν ζητήσει από 
τον τηλεφωνικό τους πάρο-
χο την εγγραφή τους στο ει-
δικό μητρώο του άρθρου 11 
του Ν. 3471/2006 (opt out) .
Ειδικότερα, η Αρχή έλαβε τις 
καταγγελίες δύο πολιτών, 
οι οποίοι δέχτηκαν τηλεφω-
νικές κλήσεις από Ιατρική 
Εταιρεία, για την προώθηση  
των προϊόντων που παρείχε, 
ενώ παράλληλα, οι ενεργού-
ντες τις κλήσεις υπεύθυνοι 
– υπάλληλοι της εταιρείας 
αρνήθηκαν να ενημερώσουν 
τους πολίτες; για τα ορθά 
στοιχεία της εταιρείας .Η 
εταιρεία αρνούμενη τις απο-
διδόμενες καταγγελίες αντέ-
τεινε ότι, οι κλήσεις έγιναν 
με τυχαίο και αυτοματοποιη-
μένο τρόπο για το σκοπό της 
ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποποίησης του κοινού στα 
πλαίσια της κοινωνικής εται-
ρικής ευθύνης και επομένως 
η ενέργεια αυτή δεν είχε 
σκοπό την διαφήμιση, δηλα-
δή την εμπορική προώθηση 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Ειδικότερα η απόφαση της 
Αρχής αναφέρει τα εξής:
Το ζήτημα των τηλεφωνικών 
κλήσεων για σκοπούς απευ-
θείας προώθησης προϊόντων 
ή υπηρεσιών και για κάθε 
είδους διαφημιστικούς σκο-
πούς ρυθμίζεται στο άρθρο 
11 του Ν.3471/2006, στο 
οποίο ορίζονται  τα σχετικά 
με τις μη ζητηθείσες επικοι-
νωνίες (παρ. 1 και 2). Σημει-
ώνεται ότι, με τις διατάξεις 

του άρθρου 16 παρ. 1 και 2 
του Ν.3917/2011 τροποποι-
ήθηκαν οι παρ. 1 και 2  του 
άρθρου 11 του Ν.3471/2006, 
ώστε με το άρθρο 11 παρ. 
1 του Ν.3471/2006 ορίζεται 
πλέον ότι ……….η χρησιμο-
ποίηση αυτόματων συστημά-
των κλήσης, ιδίως με χρήση 
συσκευών τηλεμοιοτυπίας, ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και γενικότερα η πραγματο-
ποίηση μη ζητηθεισών επι-
κοινωνιών με οποιοδήποτε 
μέσο ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, για σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώ-
θησης προϊόντων ή υπηρε-
σιών και για κάθε είδους δι-
αφημιστικούς σκοπούς επι-
τρέπεται μόνο αν, ο συνδρο-
μητής συγκατατεθεί εκ των 
προτέρων ρητώς ,……, ενώ 
με την παράγραφο 2  του 
ίδιου άρθρου ορίζεται ότι 
…δεν επιτρέπεται η πραγ-
ματοποίηση μη ζητηθεισών 
επικοινωνιών με ανθρώπινη 
παρέμβαση (κλήσεων) για 
τους ανωτέρω σκοπούς, 
εφόσον ο συνδρομητής έχει 
δηλώσει προς τον φορέα 
παροχής της διαθέσιμης στο 
κοινό υπηρεσίας ότι, δεν 
επιθυμεί γενικώς να δέχεται 
τέτοιες κλήσεις. Ο φορέα; 
υποχρεούται να καταχωρίζει 
δωρεάν τι; δηλώσεις αυτές 
σε ειδικό κατάλογο συνδρο-
μητών, το οποίο είναι στην 
διάθεση κάθε ενδιαφερομέ-
νου.
Κατά συνέπεια, μετά την 
1/9/2011, ημερομηνία από 
την οποία άρχισε η ισχύς 
της αναφερόμενης διάταξης, 
οι τηλεφωνικές κλήσεις με 
ανθρώπινη παρέμβαση, ενό-
ψει των ανωτέρω σκοπών, 
επιτρέπονται, εκτός αν ο 
καλούμενος έχει δηλώσει ότι 
δεν τις επιθυμεί (σύστημα 
opt – out) .Το σύστημα opt 
– out έχει ως συνέπεια ότι, 

τα φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα μπορούν να απευθύνουν 
τις αντιρρήσεις τους, όσον 
αφορά την επεξεργασία των 
δεδομένων τους, είτε ειδικά 
απευθείας στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ( δηλαδή στον 
διαφημιζόμενο ) ασκώντας  
το δικαίωμα της αντίρρησης, 
ως προς την επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων 
βάση του άρθρου 13 του 
Ν. 2472/1997, είτε γενικά, 
μέσω της εγγραφής τους 
στον ειδικό κατάλογο συν-
δρομητών του παρόχου, που 
προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 
2 του Ν.3471/2006 . Ο νόμος 
προβλέπει την δημιουργία 
μητρώου (opt – out) σε κάθε 
πάροχο και ο συνδρομητής 
μπορεί να δηλώσει ατελώς 
στο δικό του πάροχο υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών ότι, δεν επιθυμεί να 
λαμβάνει τηλεφωνικές κλή-
σεις για απευθείας εμπορική 
προώθηση . Ο κάθε πάροχος 
φέρει με την προαναφερόμε-
νη διάταξη, την υποχρέωση 
να τηρεί με αυτές τις δηλώ-
σεις Δημόσιο Μητρώο που 
επιτελεί έναν δημόσιο σκοπό 
και στο οποίο έχει πρόσβαση 
όποιος ενδιαφέρεται να το 
χρησιμοποιήσει για απευθεί-
ας εμπορική προώθηση.
Περαιτέρω, ο αριθμός τηλε-
φώνου ενός φυσικού προ-
σώπου αποτελεί προσωπικό 
δεδομένο,. αφού μπορεί να 
λειτουργήσει, ως στοιχείο 
άμεσης αναγνώρισης του 
κατόχου του (άρθρο 4 παρ. 
1 Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
εφεξής ΓΚΠΔ) επιτρέποντας 
την επικοινωνία με αυτόν. 
Επισημαίνεται δε ότι, σύμ-
φωνα και με την Γνώμη 
4/2007 της ομάδας εργασίας 
του άρθρου 29 της ΕΕ, σχε-
τικά με την έννοια των προ-
σωπικών δεδομένων, ειδικά 
κατά τη λειτουργία ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών, στοιχεία 

έμμεσης αναγνώρισης, μπο-
ρούν επαρκώς σε ορισμένες 
περιπτώσεις να διακρίνουν 
ένα άτομο από άλλο, στο 
πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 
συνόλου, ακόμα και αν δεν 
έχει γίνει η εξακρίβωση του 
ονόματος του.
Με βάση την αρχή της Λογο-
δοσίας, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 5  παρ. 2 του ΓΚΠΔ 
…ο υπεύθυνος επεξεργα-
σίας φέρει την ευθύνη και 
είναι σε θέση να αποδείξει 
τη συμμόρφωση με την 
παράγραφο 1 (λογοδοσία) 
…..Περαιτέρω, στο άρθρο 
24 παρ. 1 και 2 του ΓΚΠΔ 
αναφέρεται ότι …….λαμβά-
νοντας υπόψη τη φύση, το 
πεδίο εφαρμογής, το πλαί-
σιο και τους σκοπούς της 
επεξεργασίας, καθώς και 
τους κινδύνους διαφορετι-
κής πιθανότητας επέλευσης 
και σοβαρότητας για τα δι-
καιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνι-
κά και οργανωτικά μέτρα, 
προκειμένου να διασφαλίζει 
και να μπορεί να αποδει-
κνύει ότι, η επεξεργασία 
διενεργείται σύμφωνα με 
τον παρόντα Κανονισμό. Τα 
εν λόγω μέτρα επανεξετάζο-
νται και επικαιροποιούνται 
όταν κρίνεται απαραίτητο. 
2. Όταν δικαιολογείται η 
σχέση με τις δραστηριότη-
τες επεξεργασίας τα μέτρα 
που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1 περιλαμβάνουν 
την εφαρμογή κατάλληλων 
πολιτικών για την προστα-
σία των δεδομένων από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά 
τους καταγγέλλοντες πολί-
τες για αυτούς εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 
14 του ΓΚΠΔ και ο υπεύθυ-

 Συνέχεια στη σελίδα 8

Η πρώτη απόφαση για επιβολή προστίμου
 με βάση τις διατάξεις του GDPR
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νος επεξεργασίας οφείλει να 
παρέχει στο υποκείμενο των 
δεδομένων μία σειρά από 
πληροφορίες, μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται η 
ταυτότητα και τα στοιχεία 
της επικοινωνίας του, τα 
οποία στην προκειμένη πε-
ρίπτωση οι ασκούντες τις 
τηλεφωνικές κλήσεις αρνή-
θηκαν να παράσχουν.
Στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση, η εταιρεία αποδέχεται 
τη διενέργεια των τηλεφω-
νικών κλήσεων και το βασι-
κότερο επιχείρημα της είναι 
ότι, η ενέργεια της δεν ήταν 
διαφημιστική, αλλά ενημε-
ρωτική στο πλαίσιο δράσης 
¨Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης ¨. Η δήλωση της αυτή 
έρχεται σε αντίθεση με τα 
όσα αναφέρουν και οι δύο 
καταγγέλλοντες, οι οποίοι 
επισημάνουν ότι διαφημίστη-
καν ¨Πολυδύναμα Ιατρεία¨ 
.Από τα στοιχεία που κατέ-
θεσε ο υπεύθυνος επεξεργα-
σίας της εταιρείας προκύπτει 
ότι, η βασική δραστηριότητα 
της εταιρείας είναι η παροχή 
Ιατρικών Υπηρεσιών για λό-
γους Αισθητικής – Ιατρικής 
Κοσμετολογίας . Συνεπώς 
οι υπηρεσίες που παρέχει 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
είναι μεν ιατρικής φύσεως, 
αλλά δεν αφορούν την κατ’ 
εξοχήν προαγωγή της δη-
μόσιας υγείας. Περαιτέρω, 
ενέργειες ¨Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης¨ αποτελούν 
μία σύγχρονη μορφή διαφή-
μισης. Καθώς η διάταξη του 
άρθρου 11 του Ν.3471/2006 
αναφέρεται σε …….σκοπούς 
απευθείας εμπορικής προώ-
θησης προϊόντων ή υπηρε-
σιών και για κάθε είδους δι-
αφημιστικούς σκοπούς  ….ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας 
οφείλει ακόμη και σε περι-
πτώσεις δράσης εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης να σέ-
βεται την εν λόγω διάταξη. 
Συνεπώς, δεν μπορεί να 

γίνει δεκτό του επιχείρημα 
του υπευθύνου για τον χα-
ρακτήρα των τηλεφωνικών 
κλήσεων.
Όσον αφορά τη μη ικανο-
ποιητική ενημέρωση κατά 
τη διάρκεια της κλήσης, 
όπως προκύπτει από τις κα-
ταγγελίες, η εταιρεία ανα-
φέρθηκε ως ¨Πολυδύναμα 
Ιατρεία ¨ενώ ακόμα και όταν 
ζητήθηκε, δεν δόθηκαν τα 
στοιχεία της . Πρέπει επί-
σης να εκτιμηθεί ότι, και οι 
δύο καταγγέλλοντες   δεν 
είχαν κανένα άλλο στοιχείο 
αναγνώρισης της καλούσας 
εταιρείας, εκτός από τον 
αριθμό τηλεφώνου. Συνεπώς 
κρίνεται ότι, ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας δεν ενημέρω-
νε ορθά για τα στοιχεία του.
Κατά συνέπεια και με βάση 
τα παραπάνω κρίνεται ότι, 
διαπιστώθηκαν δύο παρα-
βάσεις, δηλαδή οι κλήσεις 
στους αριθμούς συνδρομη-
τών που είχαν εγγραφεί στο 
μητρώο του άρθρου 11 του 
Ν.3471/2006 και το γεγονός 
ότι, ο υπεύθυνος επεξεργα-
σίας δεν ενημέρωνε ορθά 
για τα στοιχεία του, δυσχε-
ραίνοντας την άσκηση των 
δικαιωμάτων των υποκειμέ-
νων των δεδομένων, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι, 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
αποσκοπούσε με τις ανωτέ-
ρω ενέργειες να αποκοιμίσει 
κέρδος και κατόπιν αυτών 
η Αρχή κρίνει ότι, πρέπει να 
επιβληθεί στον υπεύθυνο 
επεξεργασίας  η προβλεπό-
μενη στο άρθρο 21 παρ. 1 
στοιχ. β του Ν.2472/1997 
κύρωση, σε συνδυασμό με 
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
19 παρ. 1 του Ν.2472/1997 
και 13 παρ. 1 και 4 του 
Ν.3471/2006, δηλαδή πρό-
στιμο 5.000 Ευρώ, για τις 
διαπιστωθείσες παραβά-
σεις του άρθρου 11 του 
Ν.3471/2006.

Προς: 
Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ 
κ. Χρήστο Μέτιο
Κοινοποίηση: 
Προέδρους Επιμελητηρίων ΑΜ-Θ
Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜ-Θ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης
Προϊστάμενο κ. Βασίλειο Πιτσινίγκο

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη
Η έκδοση της 1ης Εγκύκλιου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης (αρ πρωτ. 60072/6-6-2019) που αποτελεί την εκκίνηση του 
επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 
2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαί-
σιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του, είναι 
πλέον σε διαδικασία υλοποίησης σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδι-
άγραμμα. 
Η εγκύκλιος έχει  αποδέκτες  μεταξύ άλλων τους Περιφερειάρχες της 
Χώρας, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελ-
λάδος επίσης είναι αποδέκτης της εγκυκλίου ως κοινωνικός εταί-
ρος μεταξύ άλλων κοινωνικών εταίρων όπως το ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ κλπ.   
Η 9η Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για να 
υποβληθούν οι προτάσεις όλων των αποδεκτών φορέων της εγκυ-
κλίου, μέσω ενός δομημένου ερωτηματολογίου (Παράρτημα Ι της 
Εγκυκλίου), ώστε ο καθένας να συμβάλλει σύμφωνα με τις αρμο-
διότητες και το πεδίο δράσης του στην διαμόρφωση των Εθνικών 
κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο 
αναπτυξιακό περιβάλλον της χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
 Αναφέρουμε το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που έχει κατατεθεί ως 
εξής:
·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού από Υπουργεία και 
Περιφέρειες.
·Ιούνιος 2019: Έκδοση ΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού 
Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών. 
·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχε-
διασμού και ενημέρωση σχετικά των Υπηρεσιών της Επιτροπής. 
·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους 
Φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης Εγκυ-
κλίου. 
· Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην ΕΕ για διαβούλευση αμέσως μετά την 
έγκρισή του από Υπουργικό Συμβούλιο.
·Μάρτιος 2020 : Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ε. 
Επιτροπή εντός 2 μηνών σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με ΕΕ. 
·Έως 30/6/2020 : Επίσημη Υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ σε συνέχεια 
άτυπων διαβουλεύσεων.
Κύριε Περιφερειάρχη 
Η συνεργασία των Επιμελητηρίων με την  Περιφέρεια ΑΜ-Θ για τον 
σχεδιασμό των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, δίνει την 
δυνατότητα ολοκληρωμένων αναπτυξιακών προτάσεων σε επίπε-
δο Περιφέρειας. 
Για τον λόγο αυτό, στην συγκρότηση των ομάδων σχεδιασμού (Ιού-
νιος 2019) σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜ-Θ,  πρέπει να υπάρξει και 
συμμετοχή των Επιμελητηρίων. 

Ευχαριστώ Με εκτίμηση
Στέφανος Α. Γεωργιάδης  

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Απαραίτητη η συμμετοχή 
των Επιμελητηρίων 

στις ομάδες σχεδιασμού 
του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 

Περιφέρειας ΑΜ-Θ

Συνέχεια από τη σελίδα  7
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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως ο νόμος που αφορά 
στη ρύθμιση οφειλών προς εφορία, 
ασφαλιστικά ταμεία και ΟΤΑ σε έως 
120 δόσεις.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν. 4611/2019 
 
Η διαδικασία ρύθμισης οφειλών υπο-
στηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται 
σε δύο στάδια. 
 
1ο στάδιο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 31/12/2018 – ΕΠΑΝΥ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
1/1/2002-31/12/2016 
 
Μετά την είσοδο στην εφαρμογή  εμφα-
νίζονται τα πιο κάτω στοιχεία: 
 
Στοιχεία ταυτοποίησης 
 
• Εμφανίζονται τα ταυτοτικά σας στοι-
χεία τα οποία ανασύρονται από το 
Μητρώο του ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά 
δεν μεταβάλλονται. Σε περίπτωση που 
έχουν μεταβληθεί, θα πρέπει να απευ-
θυνθείτε στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ. 
• Εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινω-
νίας. Η συμπλήρωση των πεδίων είναι 
υποχρεωτική. 
Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής και 
καταχώρισης νέων στοιχείων. 
   
Στοιχεία Μητρώου  
 
Εμφανίζονται τα Μητρώα ασφάλισης 
των π. Φορέων, ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ στα 
οποία έχετε πραγματοποιήσει εγγρα-
φή. (Στην περίπτωση που διαφωνείτε 
ή επιθυμείτε συμπλήρωση, θα πρέπει 
να απευθυνθείτε στην αρμόδια Τοπική 
Υπηρεσία του ΕΦΚΑ ή του ΕΤΕΑΕΠ και 
στη συνέχεια να επανέλθετε.) 
 
Ανάλυση οφειλών 
 
Α. Οι ασφαλιστικές οφειλές μη μι-
σθωτών ελευθέρων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων περιόδου 

Ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές στα 
ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία

Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Παραδείγματα 
1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να 
επανυπολογιστούν μετά από επιλογή 
του οφειλέτη.  
Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο 
κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μι-
σθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε 
κατά την 31/12/2018 (586,08€). 
Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνο-
νται ανά κλάδο ως εξής: 
α. Σύνταξη 117,22€ 
β. Ασθένεια 40,73€ 
Αντίστοιχα, η επαναπροσδιοριζόμενη 
μηνιαία εισφορά για το ΕΤΕΑEΠ είναι: 
α. Επικουρική ασφάλιση 41,03€ 
β. Εφάπαξ παροχές 23,44€ 
Στις περιπτώσεις οφειλών που μπορούν 
να επανυπολογιστούν εμφανίζονται 
δύο πίνακες ανά φορέα ασφάλισης. 
Αντίστοιχα, για οφειλές που δεν επανυ-
πολογίζονται εμφανίζεται ένας πίνακας 
ανά φορέα. 
Οι πίνακες περιλαμβάνουν στοιχεία 
χρόνου ασφάλισης υπολογιζόμενου σε 
μήνες, βασική οφειλή, επιβαρύνσεις 
και σύνολα. 
Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η 
έκπτωση που προβλέπεται, ανά περί-
πτωση (85% ή 100%). 
 
Β. Εάν επιλέξετε να προωθηθούν οι 
οφειλές σας προς ένταξη στη νέα ρύθ-
μιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθ-
μιση θα διακοπεί και τα δικαιώματα 
και ευεργετήματα που προέβλεπε θα 
απολεσθούν.  
Εάν οι οφειλές σας έχουν ενταχθεί στη 
ρύθμιση του Ν. 3869/2010 (υπερχρε-
ωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει 
εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, 
μπορείτε να τις εντάξετε στη νέα ρύθ-
μιση. Για να απεικονιστούν οι οφειλές 
στην πλατφόρμα, θα πρέπει πρώτα 
να υποβάλλετε στην Τοπική Υπηρεσία 
ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε δήλωση 
παραίτησης από το αρμόδιο δικαστή-
ριο.  
Εάν εκκρεμεί αίτημά σας για διαγραφή 
οφειλών λόγω «εύλογης» αμφιβολίας 
ως προς την υποχρέωση καταβολής 
τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 4554/2018, οι οφειλές 
σας δεν εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν 

μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.  
Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνο-
νται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και 
αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό 
του ποσού των δόσεων.  
 
Γ. Οι οφειλές προς όλους τους φορείς 
ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυ-
τόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες 
προσδιορισμού τους. 
Μπορείτε να οριστικοποιήσετε το αίτη-
μά σας με τις ήδη αναρτημένες οφει-
λές. 
Όταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφει-
λές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη 
ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική σας 
επιλογή. 
Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε 
ρύθμιση του συνόλου των οφειλών 
σας, θα πρέπει να αναμένετε την ανάρ-
τηση των υπόλοιπων οφειλών. 
 
Υποβολή αίτησης 
 
Με την υποβολή της αίτησης: 
α. Επιλέγετε τον υπολογισμό των οφει-
λών σας ρυθμισμένων ή μη, με επανυ-
πολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό. 
β. Αποδέχεστε την προώθηση των 
οφειλών σας στο ΚΕΑΟ ή την αρμόδια 
υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχετε υπο-
βάλει αίτημα συνταξιοδότησης που εκ-
κρεμεί) προς ένταξη στις ρυθμίσεις του 
Ν. 4611/2019. 
 
2ο στάδιο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ 
 
Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματός 
σας στο 1ο στάδιο, οι οφειλές προω-
θούνται κατά περίπτωση: 
 
- Στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση των οφειλών 
σας.  
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επι-
σκεφθείτε το σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον 
ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή 
αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση.  
Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού 
ρύθμισης (αριθμού δόσεων, ποσού 
δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης 
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κ.λπ. 
- Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, 
εφόσον έχετε υποβάλει αίτημα συνταξι-
οδότησης το οποίο εκκρεμεί.  
 
Αναλυτικότερα για το πεδίο εφαρμο-
γής, τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ένταξης στη ρύθμιση μπορείτε να ενη-
μερωθείτε από την εγκύκλιο ….. του 
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και την αρ. 
πρωτ. 110632/21.5.2019 εγκύκλιο του 
ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr), καθώς 
και από την ενότητα «Συχνές ερωτήσεις 
και απαντήσεις» (www.efka.gov.gr).  
 
Παραδείγματα: 
 
Οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική 
οφειλή 64.800 ευρώ, μετά τη ρύθμι-
ση με κούρεμα προσαυξήσεων κατά 
85% και επανυπολογισμό της βασικής 
οφειλής, θα οφείλει 18.041 ευρώ, δη-
λαδή θα έχει μια μείωση της τάξης των 
46.759 ευρώ ή 72,2%. 
 
Οφειλέτης πρώην ΟΑΕΕ με συνολική 
οφειλή 52.040 ευρώ, μετά τη ρύθμι-
ση με κούρεμα προσαυξήσεων κατά 
85% και επανυπολογισμό της βασικής 
οφειλής, θα οφείλει 15.910 ευρώ, δη-
λαδή θα έχει μια μείωση της τάξης των 
36.130 ευρώ ή 69,4%. 
 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Εγκύ-
κλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ  
Ν. 4611/2019 
 
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 
 
1. Ποια φυσικά πρόσωπα υπά-
γονται στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν. 4611/2019; 
Απάντηση: Παρέχεται η δυνατότητα 
ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύ-
θερους επαγγελματίες, αυτοαπασχο-
λούμενους και αγρότες, συμπεριλαμ-
βανομένων ασφαλισμένων που έχουν 
υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το 
οποίο εκκρεμεί. 
 
2. Έχω διακόψει την επιχειρηματική 
μου δραστηριότητα. Μπορώ να εντα-
χθώ στην ρύθμιση; 
Απάντηση: Ναι, στη ρύθμιση μπορούν 
να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες 
με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστη-
ριότητα. 
 

3. Ποιες οφειλές των ανωτέρω φυσι-
κών προσώπων ρυθμίζονται; 
Απάντηση: Ρυθμίζεται το σύνολο των 
οφειλών προς ΕΦΚΑ που δημιουργή-
θηκαν έως 31/12/2018, με τις πάσης 
φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί 
έως την ημερομηνία υπαγωγής στη 
ρύθμιση. 
 
4. Η οφειλή μου έχει ενταχθεί σε 
ρύθμιση που είναι ενεργή. Μπορώ να 
μεταπέσω στη νέα ρύθμιση; 
Απάντηση: Ναι, μπορεί να ενταχθεί το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμι-
σης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτω-
ση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα 
που απορρέουν από την προηγούμενη 
ρύθμιση θα απολεσθούν. 
 
5. Οφειλές οι οποίες έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσι-
κά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν 
στις διατάξεις της ρύθμισης; 
Απάντηση: Μπορούν να ενταχθούν, υπό 
την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί 
οριστική δικαστική απόφαση. 
 
6. Οφειλές οι οποίες έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχα-
νισμός) μπορούν να ενταχθούν στις 
διατάξεις της ρύθμισης; 
Απάντηση: Ναι, μπορούν να ενταχθούν, 
εφόσον ο οφειλέτης το επιλέξει. Η ρύθ-
μιση του Ν. 469/2017 δεν επηρεάζεται 
ως προς τους υπόλοιπους πιστωτές και 
εξακολουθεί να ισχύει. 
 
7. Οφειλές μου από επικουρική 
ασφάλιση ή πρόνοια (εφάπαξ παρο-
χές) μπορούν να ενταχθούν στις δια-
τάξεις της ρύθμισης; 
Απάντηση: Ναι. Στην νέα ρύθμιση 
υπάγονται και οι οφειλές προς ΕΤΕΑ-
ΕΠ. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.
eteaep.gov.gr/web/.  
 
8. Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσο-
νται οφειλές από προαιρετική συνέχι-
ση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλα-
σματικών χρόνων ασφάλισης; 
Απάντηση: Όχι, δεν εντάσσονται. 
 
9. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσω για να ενταχθώ στη 
ρύθμιση; 
Απάντηση: Η διαδικασία υποστηρίζεται 
ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο 
στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα 
προσδιορισμού-επανυπολογισμού των 
οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του 
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). 
Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτη-
μα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδε-
σμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ. 
 
10. Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο 
από την ατομική μου ασφάλιση όσο 
και από την απασχόληση εργαζομέ-
νων. Θα υποβάλλω μία αίτηση για 
ένταξη στη ρύθμιση; 
Απάντηση: Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδι-
ότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς.  
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπη-
ρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο 
ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). 
Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, 
θα συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ». 
Για τις ατομικές σας οφειλές, στην 
πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο. 
 
11. Μέχρι πότε μπορεί ένας οφειλέ-
της να υποβάλλει την αίτησή του για 
ρύθμιση των οφειλών του; 
Απάντηση: Η αίτηση υπαγωγής στη 
ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ έως 
30/9/2019. 
 
12. Ποιες οφειλές επανυπολογίζο-
νται; 
Απάντηση: Το σύνολο των οφειλών 
κύριας ασφάλισης (κλάδου σύνταξης 
και περίθαλψης) ελευθέρων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων 
(πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 
31/12/2016 δύναται να επανυπολογι-
στούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη. 
 
13. Πως επανυπολογίζονται οι οφει-
λές; 
Απάντηση: Ο επανυπολογισμός πραγ-
ματοποιείται με βάση τον κατώτατο 
βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω 
των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 
31/12/2018 (586,08€). 
Στην περίπτωση αυτή, οι νέες μηνιαίες 
εισφορές διαμορφώνονται, ανά κλάδο, 
ως εξής:  
• Σύνταξη 117,22€ 
• Ασθένεια 40,73€ 
 
14. Έχω οφειλές σε διαφορετικούς π. 
Φορείς. Επανυπολογίζονται συνολι-
κά; 
Απάντηση: Ναι. Η επιλογή σας για 
επανυπολογισμό αφορά το σύνολο των 
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οφειλών που εμπίπτουν σε επανυπολο-
γισμό. 
 
15. Μπορώ να ρυθμίσω την οφειλή 
που έχει αναρτηθεί μέχρι να εμφανι-
σθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου; 
Απάντηση: Ναι, μπορείτε. Θα οριστι-
κοποιήσετε το αίτημά σας με τις ήδη 
αναρτημένες οφειλές. Όταν αναρτη-
θούν οι λοιπές οφειλές, θα ενημερω-
θείτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
(email). Οι νέες οφειλές θα διαβιβα-
σθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχι-
κή σας επιλογή. 
Εάν επιθυμείτε να ρυθμίσετε το σύνολο 
των οφειλών σας, θα πρέπει να ανα-
μένετε την ανάρτηση των υπολοίπων 
οφειλών. 
 
16. Έχω υποβάλει αίτηση μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν 
έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές 
μου. Θα χάσω την προθεσμία που 
έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθώ 
στην παρούσα ρύθμιση; 
Απάντηση: Όχι. Εφόσον έχετε ζητήσει 
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να 
προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι 
οφειλές προκειμένου να διαβιβαστούν 
στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας 
θεωρείται εμπρόθεσμο. 
 
17. Οι οφειλές μου για το έτος 2018 
δεν εμφανίζονται. Πως θα τις εντάξω 
στην ρύθμιση; 
Απάντηση: Οι οφειλές έτους 2018 (δό-
σεις εκκαθάρισης) θα αναρτηθούν μετά 
την εκκαθαριστική διαδικασία ασφα-
λιστικών εισφορών. Εάν επιλέξετε την 
ρύθμιση των λοιπών οφειλών, θα δια-
βιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την 
αρχική σας επιλογή. 
 
18. Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι 
οφειλές ελευθέρων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων; 
Απάντηση: Η αποπληρωμή της οφειλής 
πραγματοποιείται σε έως 120 ισόπο-
σες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 
δόσης τα 50,00€. Επιπλέον, παρέχεται 
έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως 
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και 
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβο-
λής. 
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην πα-
ρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον 
επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο 
βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκί-
ου αναφοράς για πράξεις αναχρημα-
τοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων 

μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%). 
 
19. Με ποιους όρους ρυθμίζονται οι 
οφειλές των αγροτών; 
Απάντηση: Η αποπληρωμή της οφειλής 
πραγματοποιείται σε έως 120 ισόπο-
σες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό 
δόσης τα 30,00€. Επιπλέον, παρέχεται 
έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως 
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και 
τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβο-
λής. 
Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην πα-
ρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον 
επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο 
βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκί-
ου αναφοράς για πράξεις αναχρημα-
τοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων 
μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%). 
 
20. Έχω εντάξει τις οφειλές μου στην 
παρούσα ρύθμιση, σε 90 δόσεις. Μπο-
ρώ να μειώσω ή να αυξήσω τον αριθ-
μό των δόσεων; 
Απάντηση: Παρέχεται μόνο η δυνατότη-
τα μείωσης του αριθμού των δόσεων με 
αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και 
με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€. 
 
21. Πότε χάνεται η ρύθμιση; 
Απάντηση: Η ρύθμιση χάνεται όταν: 
α) το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθ-
μισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί 
σε δύο δόσεις.   
β) δεν καταβληθούν βεβαιωμένες 
οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 
1/1/2019. 
Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυ-
τές που προκύπτουν μετά την ετήσια 
εκκαθάριση. 
 
22. Τι θα συμβεί με την οφειλή μου 

εάν χάσω τη ρύθμιση; 
Απάντηση: Μετά την απώλεια της ρύθ-
μισης η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης 
φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη 
και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης 
καταβολής, στην κατάσταση που ήταν 
πριν από την ημερομηνία υπαγωγή στη 
ρύθμιση.  
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις 
επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχε-
ται στην κατάσταση που ήταν πριν από 
τον επανυπολογισμό. 
Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της 
νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν. 
Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επι-
φέρει άρση της αναστολής των μέτρων 
εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, 
καθώς και επιδίωξη είσπραξης της 
οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από 
την κείμενη νομοθεσία μέσα.  
           
23. Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος κατά 
τη διάρκεια της ρύθμισης; 
Απάντηση: Ναι, εφόσον τηρούνται οι 
όροι της ρύθμισης, με την καταβολή 
των δόσεων παρέχεται η δυνατότητα 
χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος. 
 
Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την 
Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς 
ΕΦΚΑ   Ν. 4611/2019 
 
ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (οφειλές 
για εισφορές μισθωτών) 
 
1. Ε: Ποιες κατηγορίες εργοδοτών 
εντάσσονται στις διατάξεις της πα-
ρούσας ρύθμισης; 
Α: Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται 
εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ή/και 
Οικοδομοτεχνικών έργων, που απα-
σχολούν ή έχουν απασχολήσει προσω-
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πικό. 
 
2. Ε: Ποιες οφειλές εργοδοτών μπο-
ρεί να υπαχθούν στην παρούσα ρύθ-
μιση; 
Α: Οφειλές από την απασχόληση εργα-
ζομένων μισθολογικών περιόδων έως 
τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων 
του δώρου Χριστουγέννων 2018 και 
επιδομάτων αδείας. 
 
3. Ε: Μπορούν να ενταχθούν εργοδό-
τες που έχουν προχωρήσει σε οριστι-
κή διακοπή εργασιών; 
Α: Ναι, μπορούν εφόσον οι οφειλές 
τους ανάγονται στη χρονική περίοδο 
έως 12/2018. 
 
4. Ε: Μπορούν να ενταχθούν στην 
παρούσα ρύθμιση οφειλές που τελούν 
σε δικαστική αναστολή είσπραξης; 
Α: Ναι, μπορούν, εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση στο ΚΕΑΟ. 
 
5.  Ε: Έχω κάνει αίτηση υπαγω-
γής στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
Ν. 4469/2017. Μπορώ να υπαχθώ 
στην παρούσα ρύθμιση; 
Α: Ναι, μπορείτε για το ποσό οφειλής 
προς τον ΕΦΚΑ. 
Η οφειλή προς τους υπόλοιπους πιστω-
τές, διαχωρίζεται και παραμένει ενερ-
γή για  υπαγωγή στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό. 
 
6. Ε: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία ένταξής μου στη ρύθμιση του 
Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά 
πρόσωπα). Μπορώ να υπαχθώ στην 
παρούσα ρύθμιση? 
Α: Όχι, δεν μπορείτε όταν έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία. 
Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί η 
διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα 
υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, υπό 
την προϋπόθεση παραίτησής σας από 
τη διαδικασία αυτή, για τις οφειλές 
προς τον ΕΦΚΑ, μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής αίτησης υπαγωγής στην πα-
ρούσα ρύθμιση.   
 
7. Ε: Διατηρώ επιχείρηση με οφειλές 
που εκτείνονται τη χρονική περίοδο 
από 1/2015 έως 3/2019. Πώς μπορώ 
να εντάξω στη ρύθμιση τις οφειλές 
μου; 
Α: Στη ρύθμιση  του 
Ν. 4611/2019 εντάσσονται οι οφειλές 
έως 31/12/2018. 
Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέ-
χεται η δυνατότητα είτε να τις εξοφλή-

σετε (εφάπαξ) είτε να τις εντάξετε σε 
άλλη ρύθμιση (πάγια). 
 
8. Ε: Έχω οφειλές στον ΕΦΚΑ, τόσο 
από απασχόληση εργαζομένων όσο 
και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Θα 
υποβάλλω μία αίτηση για ένταξη στη 
ρύθμιση; 
Α: Όχι, οι οφειλές για κάθε ιδιότητα 
ρυθμίζονται αυτοτελώς.  
Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπη-
ρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο 
του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). 
Για τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις, 
θα συνδεθείτε στο σύνδεσμο «ΚΕΑΟ». 
Για τις ατομικές σας οφειλές, στην 
πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο. 
 
9. Ε: Έχω υπαχθεί στη ρύθμιση του 
Ν. 4321/2015 (100 δόσεων) και τηρώ 
τους όρους της. Μπορώ να εντάξω 
τις ρυθμισμένες οφειλές μου στη νέα 
ρύθμιση του Ν. 4611/2019; 
Α:  Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των 
ρυθμισμένων οφειλών, στη ρύθμιση 
του Ν.4611/2019, με απώλεια των δι-
ευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμι-
σης (εκπτώσεις). 
  
10. Ε: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλ-
λω αίτηση για ένταξη στη ρύθμιση 
του Ν. 4611/2019; 
Α: Η αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο 
άπαξ έως και 30/9/2019. 
 
11. Ε: Έχω υπαχθεί στην παρούσα 
ρύθμιση και τηρώ τους όρους της. 
Μετά από έλεγχο, μου καταλογίστη-
καν οφειλές αναγόμενες στη περίοδο 
της ρύθμισης. Μπορούν να ενταχθούν 
στην ήδη υπάρχουσα ρύθμιση; 
Α: Βεβαίως, οι οφειλές αυτές μπορούν 
να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή, με 
ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων. 
 
12. Ε: Έχω υπαχθεί στην παρούσα 
ρύθμιση και τηρώ τους όρους της. 
Μετά από έλεγχο, μου καταλογίστη-
καν οφειλές αναγόμενες στη περίοδο 
της ρύθμισης. Μπορώ να τις εξοφλή-
σω εφάπαξ ; 
Α: Ναι, παρέχεται αυτή η δυνατότητα. 
 
13. Ε: Στην παρούσα ρύθμιση εντάσ-
σονται οφειλές από προαιρετική συ-
νέχιση της ασφάλισης και αναγνώρι-
ση πλασματικών χρόνων ασφάλισης; 
Α: Όχι, δεν εντάσσονται. 

14.  Ε: Έχω εντάξει τις οφειλές μου 
στην παρούσα ρύθμιση, σε 90 δόσεις. 
Μπορώ να μειώσω ή να αυξήσω τον 
αριθμό των δόσεων;     
Α: Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείω-
σης του αριθμού των δόσεων με ανα-
προσαρμογή του ποσού αυτών και με 
ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€. 
 
15. Ε: Πότε χάνω τη ρύθμιση; 
Α: Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης 
επέρχεται εάν δεν καταβληθεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοιχεί 
σε δύο δόσεις ρύθμισης και δεν κατα-
βληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες 
οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 
1/1/2019.  
Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρο-
νικό διάστημα (3) μηνών από την άρση 
αναστολής ή αμφισβήτησης, δεν κατα-
βληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες 
οφειλές, που κατά την ημερομηνία 
υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούσαν σε 
αναστολή είσπραξης ή αμφισβητού-
νταν. 
 
16. Ε: Έχω οφειλές από απασχόληση 
εργαζομένων, αλλά πλέον έχω κλεί-
σει την επιχείρησή μου και δεν έχω 
κωδικούς για τις ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες του ΕΦΚΑ. Πού θα απευθυνθώ 
για την υποβολή αίτησης για ένταξη 
στην παρούσα ρύθμιση; 
Α: Θα απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες 
ΚΕΑΟ. 
 
17. Ε: Εάν ενταχθώ στην παρούσα 
ρύθμιση με τμηματική εξόφληση του 
ποσού της οφειλής (με δόσεις), θα 
έχω έκπτωση 100% από τις προσαυ-
ξήσεις και τα πρόσθετα τέλη; 
Α: Η έκπτωση 100% παρέχεται μόνο 
στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής της 
κύριας οφειλής. Όταν η εξόφληση γίνε-
ται τμηματικά παρέχεται έκπτωση 50%. 
 
18.  Ε:  Είμαι ασφαλιστικά ενήμερος 
κατά τη διάρκεια της ρύθμισης; 
Α: Ναι, εφόσον τηρούνται οι όροι της 
παρούσας ρύθμισης, με την καταβολή 
των δόσεων και την εξόφληση (ή ρύθ-
μιση)  των βεβαιωμένων οφειλών μετά 
την 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα 
χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής 
ενημερότητας, διμηνιαίας ισχύος. 
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Η νέα υπηρεσία του Επιμελητηρίου Δράμας δίνει τη δυνατότη-
τα Ηλεκτρονικών πωλήσεων τοπικών και άλλων προϊόντων 
χωρίς την ανάγκη ειδικής υποδομής. Στηρίζοντας ουσιαστικά 
τις τοπικές επιχειρήσεις είναι εφικτή πλέον η διάθεση των προ-
ϊόντων από τον Παραγωγό ή τον Έμπορο κατευθείαν στον κά-
θε Έλληνα καταναλωτή εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται η σημαντική  προβολή των τοπικών προϊόντων του 
Νομού Δράμας στο ευρύτερο ελληνικό αγοραστικό κοινό. 

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