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Βασικα συμπερασματα
 τησ γνωμοδοτησησ 

του συνταγματολόγου αντώνη μανιτάκη
για τους ασφαλισμένους στον οαεε

- παράνομη η διακοπή της παροχής ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης στους ασφαλισμένους

 του ΟαΕΕ που οφείλουν εισφορές
- Tο Υπουργείο Εργασίας έπρεπε να έχει μειώσει

 τις εισφορές του ΟαΕΕ από το 2009

Για πρώτη φορά συντάχθηκε Γνωμοδότηση από έναν έγκριτο Συνταγματολόγο όπως ο κ. 
Αντώνης Μανιτάκης, σε συνεργασία με τον κορυφαίο Νομικό κ. Ακρίτα Καϊδατζή για δυο καυ-

τά ζητήματα που αφορούν 750.000 ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. 
1.) Το θέμα του ύψους της εισφοράς που καταβάλουν οι ασφαλισμένοι,  και
2.) Το θέμα της μη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όσους ασφαλισμένους οφεί-
λουν.
Η Ομοσπονδία Επαγγελαμτιών και Εμπόρων Δράμας με ανακοίνωση που εξέδωσε προσκα-
λεί τους Δραμινούς ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αγωγή να 
επικοινωνήσουν με την Ομοσπονδία (τηλ. 25210-22568) και να δηλώσουν τα στοιχεία τους                            
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ιδιοκτησία 

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

Εκδότης

Συντακτική 
Επιτροπή

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

Το διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου δράμας

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

ΕΞαΓΩΓιΚΟ TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

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

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

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

Το Επιμελητήριο Δράμας 
συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Αναγέννησης» 
(ΟΣΑΑ) του Δήμου 
Δράμας. Ένα πρόγραμμα 
που σαν στόχο έχει να 
αναβαθμίσει την πόλη 
μας και να δημιουργήσει 
μια ολοκληρωμένη σχέση 
ανάπτυξης μεταξύ του 
Δήμου και διαφόρων 
φορέων της. Το πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από το 
ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΠΕΠ 
Μακεδονία – Θράκη 2007 – 
20013.
Σε συνεργασία με τον 
Εμπορικό Σύλλογο Δράμας  
θα υλοποιήσουμε μια δράση 
με τίτλο “Ικανότητες στο 
Εμπόριο»  που σαν κύριο 
στόχο έχει να ενισχύσει τις 
επιχειρηματικές ικανότητες 
των εμπόρων της περιοχής 
με την ενημέρωση πάνω 
σε σύγχρονα θέματα 

Συμμετοχή του Επιμελητήριο Δράμας στο 
πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 

Αναγέννησης» (ΟΣΑΑ) του Δήμου Δράμας

εμπορικής δράσης όπως 
έχουν αναπτυχθεί με την 
έντονη διεθνοποιημένη 
δραστηριότητα των 
τελευταίων χρόνων. Η 
δράση θα υλοποιηθεί με τρία 
εξειδικευμένα σεμινάρια αλλά 
και με προσωπική υποστήριξη 
προς την επιχείρησή σας 
σε ατομική βάση σε θέματα 
επιχορηγήσεων, μάρκετινγκ, 
σύγχρονες πωλήσεις, τις 
ραγδαίες αλλαγές στο 
χώρο του εμπορίου και πως 
μπορούμε να προλάβουμε τις 
εξελίξεις, καθώς και άλλα 
θέματα.
Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 
10 Φεβρουαρίου 2014 στην 
εναρκτήρια εκδήλωση 
της προσπάθειας για την 
οργάνωση και υλοποίηση 
του προγράμματος. Η 
συνάντηση θα γίνει στο 
Επιμελητήριο Δράμας στην 
αίθουσα του Διοικητικού 
Συμβουλίου στον δεύτερο 
όροφο στις 19:00. Τα τρία 
εξειδικευμένα σεμινάρια θα 
πραγματοποιηθούν ως εξής:
α) 

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 
2014 

Οι Ραγδαίες εξελίξεις στον 
χώρο

του Εμπορίου και πως 
μπορούμε

να αντιμετωπίσουμε τις 
μεγάλες

αλλαγές
β) 
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 
2014
Στο κέντρο ο πελάτης: 

Σύγχρονες τακτικές 
μάρκετινγκ και πωλήσεων
γ) 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 
2014
Πράσινο Εμπόριο και πως 
οι Επιχειρήσεις μπορούν αν 
εξοικονομήσουν ενέργεια.
 Στέφανος 
Γεωργιάδης

Πρόεδρος
Επιμελητήριο Δράμας
Αντώνης Σκουλίδης

Πρόεδρος
   Εμπορικός Σύλλογος 
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Την πρωτοβουλία σύ-
νταξης της εν λόγω 
γνωμοδότησης ανέ-

λαβε το μέλος του ΔΣ του 
Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών  κ. Γιώργος 
Φλωράς και Συντονιστής 
της προσπάθειας ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΩ ΚΑΙ ΕΓΩ-Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ 
ΤΗ 'ΈΝΩΣΗ ενώ μαζί του 
συντάχτηκαν και οι εκπρό-
σωποι των ομοσπονδιών 
επαγγελματιών και βιοτε-
χνών ανά την Ελλάδα.

Τα 500 ευρώ που καλού-
νται να πληρώσουν οι 
παλιοί και τα 240 οι νεοει-
σερχόμενοι στην επιχειρη-
ματικότητα μηνιαίως, έχουν 
ήδη καταστήσει ανασφάλι-
στους και με αρνητικό εισό-
δημα 400.000+ ελεύθερους 
επαγγελματίες όλων των 
ταμείων. Δεν ιδρώνει το 
αυτί των εκατομμυριούχων 
υπουργών που "εκτελούν 
εντολές"...
Και οι ασφαλισμένοι είναι 
οι μόνοι που δεν φταίνε για 
την χρεοκοπία των ταμείων 
τους! Αλλά τους στέλνουν 
τον λογαριασμό της χρεο-
κοπίας και τους απειλούν 
με κατασχέσεις και φυλακί-
σεις ως φοροφυγάδες... 
Ο αγώνας των ασφαλισμέ-
νων/ανασφάλιστων/διωκό-
μενων περνά αναγκαστικά 
σε νέα φάση: στην δικαστι-
κή αντεπίθεση. 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Όφειλε το Υπουργείο Ερ-
γασίας να έχει μειώσει τις 
εισφορές του ΟΑΕΕ από το 
2009 και μετά με δεδομέ-
νη την καταρράκωση των 
εισοδημάτων. Θυμίζουμε 
ότι οι εισφορές αυξήθηκαν 
σημαντικά από το 2005 ως 
το 2009 και έκτοτε παραμέ-
νουν σταθερές. Οφείλει ο 
Υπουργός Εργασίας να μει-
ώσει τις εισφορές και δεν 
επαφίεται στην καλή του 
θέληση. Κάθε άλλη πράξη 

είναι παράνομη.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Είναι απολύτως 
παράνομη η διακοπή της 
παροχής ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης στους 
ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ 
που οφείλουν εισφορές. 
Σήμερα 350.000 ασφαλι-
σμένοι του ΟΑΕΕ στερού-
νται της ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης λόγω οφει-
λών. Πολλοί από αυτούς 
δαπανούν σημαντικά ποσά 
για να καλυφθούν ενώ 
αρκετοί βρίσκονται στην 

δεινή θέση να μην μπορούν 
να περιθάλψουν τον εαυ-
τό τους λόγω οικονομικής 
αδυναμίας. Χιλιάδες άν-
θρωποι βλέπουν την υγεία 
τους να χειροτερεύει επειδή 
ο ΟΑΕΕ και το Υπουργείο 
Εργασίας παρανομούν.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 
ΘΕΣΗ ΑΜΕΣΩΣ

    Είναι αυτονόητο ότι 
η μαζική προσφυγή των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 
και η πιθανή δικαίωσή 
τους θα δημιουργήσει μια 
τεράστια τρύπα πολλών δι-
σεκατομμυρίων ευρώ στον 
ΟΑΕΕ. Το υπολογιζόμενο 
ποσό των 4.000.000.000€ 
αφορά οφειλές στους 
350.000 ασφαλισμένους 
που δεν λαμβάνουν ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη 
κατά μέσο όρο δυο χρόνια 
(ανά έτος μέσος όρος περί-
που 1000€ χρέωση) καθώς 
επίσης και τις διαφορές 
που θα προκύψουν για 
750.000 ασφαλισμένους 
από το 2009 έως σήμερα 
για την παράνομη διατήρη-
ση των εισφορών στα ίδια 
επίπεδα και την μη μείωση 
αυτών.

Το Υπουργείο Ερ-
γασίας οφείλει αμέσως να 
αλλάξει θέση και να συμ-
φωνήσει αμοιβαία επωφε-
λείς λύσεις για το Ταμείο 
και τους ασφαλισμένους. 
Οι θέσεις των φορέων είναι 
εκπεφρασμένες και βρίσκο-

νται σε κοινή γραμμή.
Άμεσα δεκάδες χιλιά-

δες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ 
θα προσφύγουν μαζικά 
στα Διοικητικά Δικαστήρια 
απαιτώντας την επιστροφή 
των εισφορών που αδίκως 
κατέβαλαν, την αφαίρεση 
των εισφορών για ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη 
που δεν τους παρείχε ο 
ΟΑΕΕ, την μείωση των εξω-
φρενικών επιτοκίων που 
μας έχει χρεώσει ο ΟΑΕΕ, 
την αποζημίωση για κάθε 
επιβάρυνση της υγείας τους 
που προκλήθηκε με υπαι-
τιότητα του ΟΑΕΕ (από την 
μη παροχή ΙΦ περίθαλψης 
σε όσους οφείλουν), την 
αποζημίωση για τον θάνατο 
ασφαλισμένων που οφείλε-
το στην μη παροχή ΙΦ περί-
θαλψης.

Με τα νέα δεδομένα 
και την πλήρη νομική τεκ-

μηρίωση της παρανομίας 
του ΟΑΕΕ τα ποινικά δικα-
στήρια εναντίον των ασφα-
λισμένων θα αδυνατίσουν 
σημαντικά (λόγω λανθα-
σμένης χρέωσης) και κυρί-
ως τα σχεδιαζόμενα μέτρα 
αναγκαστικής εκτέλεσης 
θα δυσκολευτούν πολύ να 
εφαρμοστούν (σοβαροί λό-
γοι για στήριξη ανακοπής).

Στόχος κανενός φυ-
σικά δεν είναι η κατάρρευ-
ση του Ταμείου μας. Αλλά 
για να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός πρέπει ο Υπουργός 
Εργασίας και η Τρόικα να 
καταλάβουν ότι δεν μπο-
ρούν να συνεχίσουν να πα-
ράνομους με τόσο βάναυσο 
τρόπο εις βάρος εκατοντά-
δων χιλιάδων ασφαλισμέ-
νων του ΟΑΕΕ.

ΤΟ «ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ» 
ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗ 

Η γνωμοδότηση 
του έγκριτου 

συνταγματολόγου 
Αντώνη Μανιτάκη μπορεί 
να αποτελέσει εφαλτήριο 
για την πλήρη ανατροπή 

του καθεστώτος που 
ισχύει σήμερα στον ΟΑΕΕ 

Τα συμπεράσματα στην 28 σελίδων 
Γνωμοδότηση είναι συγκλονιστικά και 
είναι αυτονόητο ότι αφορούν και όλα

 τα άλλα ομοειδή Ταμεία όπως το ΕΤΑΑ
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Το Επιμελητήριο Δρά-
μας απέστειλε επι-

στολή προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κύριο Κωστή 
Χατζηδάκη σχετικά με 
τα δημοσιεύματα που 
αφορούν στις θέσεις και 
το αίτημα των βιβλιοπω-
λείων της περιοχή μας 
σχετικά με την κατάρ-
γηση της «Ενιαίας Τιμής 
Βιβλίου».

Η επιστολή επισυνάπτε-
ται παρακάτω:

Δράμα 14 Φεβρουαρίου 
2014
Αρ. Πρωτ. 1243
Προς
τον  Υπουργό Ανάπτυξης
κύριο Κωστή Χατζηδάκη

κοινοποίηση:
- Υφυπουργό Ανάπτυξης 
κύριο Αθανάσιο Σκορδά
- Γενικό Γραμματέα 
Εμπορίου κύριο Στέφανο 
Κομνηνό
- ΚΕΕΕ
- Επιμελητήρια Χώρας
- Εμπορικό Σύλλογο 
Δράμας
- Βιβλιοπωλεία Δράμας
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
σας προωθούμε τις θέσεις 
και το αίτημα των βιβλιο-
πωλείων της περιοχή μας 
σχετικά με το θέμα της 
κατάργησης της «Ενιαίας 
Τιμής Βιβλίου» κατόπιν 
υποδείξεων του ΟΟΣΑ για 
την απελευθέρωση των 
αγορών και την βούληση 
της κυβέρνησης να νομο-
θετήσει υπέρ αυτής της 
υπόδειξης.
Σας επισυνάπτουμε την 
ανοικτή επιστολή των 
βιβλιοπωλών υποστηρί-
ζοντας τις θέσεις τους για 
την διατήρηση της «Ενι-
αίας Τιμής Βιβλίου» διότι 
οι μικρές επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να αντέξουν τον 
ανταγωνισμό απέναντι 
στις μεγάλες αλυσίδες και 
οδηγούνται σε αφανισμό.

Στέφανος Α. Γεωργιάδης 
Πρόεδρος

Επιμελητηρίου Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας στηρίζει 
τους βιβλιοπώλες της Δράμας στις θέσεις τους 
για την προστασία της ενιαίας τιμής βιβλίου

Η Επιστολή 
των βιβλιοπωλών 

Δράμα 12 Φεβρουαρίου 2014
Ανοικτή Επιστολή για την υπεράσπιση της «Ενιαί-
ας Τιμής Βιβλίου»
Όπως πληροφορούμαστε, σε λίγες μέρες η Κυ-
βέρνηση, στα πλαίσια των υποδείξεων του ΟΟΣΑ 
για την απελευθέρωση των αγορών, πρόκειται 
να νομοθετήσει υπέρ της κατάργησης της Ενιαίας 
Τιμής Βιβλίου.

Τα βιβλιοπωλεία της Δράμας δηλώνουμε την αντί-
θεσή μας στην καταστρατήγηση των προστατευτι-
κών διατάξεων γύρω από την ενιαία τιμή βιβλίου. 
Και παραθέτουμε τους λόγους
Πρώτα - πρώτα, τι σημαίνει στην πράξη «Ενιαία 
τιμή βιβλίου»;
 Όπως καθιερώνεται στον νόμο 2557/97, κάθε 
τίτλος βιβλίου που εκδίδεται, επανεκδίδεται ή 
ανατυπώνεται, πωλείται προς το κοινό στην ίδια 
τιμή από όλα τα σημεία λιανικής πώλησης για 
δύο χρόνια από την έκδοση, επανέκδοση ή η 
ανατύπωση τους. Την ενιαία τιμή την καθορίζει ο 
εκδότης για κάθε βιβλίο που εκδίδει. Οι βιβλιο-
πώλες και κάθε τρίτος που πωλεί λιανικώς βιβλία 
μπορούν να κάνουν εκπτώσεις μόνον έως 10% επί 
της ενιαίας τιμής. 
Γιατί χρειάζεται μια ενιαία τιμή στο βιβλίο και 
ποιους ωφελεί;
1)  περιορίζει τη δυνατότητα διενέργειας υπερ-
βολικών εκπτώσεων σε βιβλία (πρέπει βέβαια 
να τονιστεί ότι οι εκπτώσεις αυτές γίνονται σε 
«φουσκωμένες» τιμές), στις οποίες έχουν τη 
δυνατότητα να προβαίνουν μόνον μεγάλες επι-
χειρήσεις λιανικής πώλησης βιβλίων (οι μεγάλες 
αλυσίδες βιβλιοπωλείων ή σούπερ μάρκετ, μεγά-
λοι όμιλοι εκδόσεων εφημερίδων και περιοδικών, 
πολυκαταστήματα κ.ά.). Η πρακτική αυτή οδηγεί 
τα παραδοσιακά, μικρότερα βιβλιοπωλεία, που 
λειτουργούν ως εστίες πολιτισμού ιδίως στην 
περιφέρεια, σε αδυναμία να ανταγωνιστούν τους 

μεγάλους λιανοπωλητές και, συχνά στο "κλείσι-
μο" των επιχειρήσεών τους. Παρατηρούνται έτσι, 
αναπόφευκτα, φαινόμενα  συγκέντρωσης μεγά-
λων επιχειρήσεων στην αγορά λιανικής πώλησης 
βιβλίων και αποκλεισμού από αυτήν των μικρών 
βιβλιοπωλείων. 
2)  προάγει την ποιοτική εκδοτική  πολιτική μέσω 
του πλουραλισμού τίτλων, καθώς επιτρέπει στους 
εκδότες  να αναλάβουν τον επιχειρηματικό κίνδυ-
νο έκδοσης όχι μόνον βιβλίων ευπώλητων (best 
seller) που θα έχουν μαζικές πωλήσεις, αλλά και 
βιβλίων τα οποία εκτιμούν ότι έχουν πολιτιστικό, 
κοινωνικό, επιστημονικό ή άλλο ειδικό ενδιαφέ-
ρον.
3)  το σύστημα ενιαίας τιμής, ως μέτρο αποτρο-
πής φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού,  λει-
τουργεί προστατευτικά και υπέρ του καταναλω-
τή-αναγνωστικού κοινού, καθόσον εξασφαλίζει 
την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών στα βιβλία, 
τα οποία πωλούνται στην ίδια τιμή σε όλη την 
ελληνική επικράτεια. 
4) η εφαρμογή του νόμου περί ενιαίας τιμής 
βιβλίου έχει ως αποτέλεσμα τη συγκράτηση της 
αύξησης της τιμής των βιβλίων, όπως διαπιστώνει  
το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, μετά από επεξεργα-
σία στοιχείων της Διεύθυνσης Οικονομικών και 
Βραχυχρόνιων Δεικτών της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ). 
Συμπερασματικά , η ενιαία τιμή βιβλίου προστα-
τεύει  
τα μικρά βιβλιοπωλεία – κύτταρα πολιτισμού- 
απέναντι στις μεγάλες αλυσίδες,
 τον βιβλιοπώλη και τον εκδότη που στην πλει-
οψηφία τους είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις και το κυριότερο ελληνικές, 
τον καταναλωτή από τις αυξήσεις τιμών
και το σημαντικότερο τον πολιτισμό και τη γλώσ-
σα μας εξασφαλίζοντας  τον πλουραλισμό της 
εκδοτικής δραστηριότητας.
Πιστεύουμε ότι, οποιαδήποτε παρέμβαση υπέρ 
της κατάργησης του νόμου για την ενιαία τιμή 
βιβλίου θα δημιουργήσει πρόβλημα κοινωνικό και 
πολιτιστικό.
Καλούμε, λοιπόν, τους βουλευτές της Δράμας να 
μην  επιτρέψουν την κατάργηση της προστατευ-
τικής αυτής διάταξης που αφορά το βιβλίο, αλλά 
και όλους τους φορείς και πολίτες να συστρατευ-
τούν μαζί μας στην προάσπιση του πολιτισμού και 
της γλώσσας μας, υπερασπιζόμενοι το βιβλίο ως 
πολιτιστικό αγαθό.

Τα βιβλιοπωλεία της Δράμας
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Με εντατικούς ρυθμούς υλο-
ποιείται από το Επιμελητήριο 

Δράμας μια νέα δράση στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος εδαφικής συνεργασίας 
Southeast Europe (SEE) με τίτλο 
«STATUS» (Strategic Territorial 
Agendas for “small and middle-
sized towns” urban systems). 
(Στρατηγική Εδαφικού Προγραμ-
ματισμού για μικρές και μεσαίου 
μεγέθους αστικά συστήματα).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δι-
ακρατική συνεργασία με φορείς 
από πολλές χώρες της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης ενώ το έργο 
είναι 100% χρηματοδοτούμενο 
(κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% 
από Εθνική συμμετοχή). 

Κύριος στόχος  του προγράμ-
ματος είναι να υποστηρίξει τις 
πόλεις στην προσπάθειά τους να 

αναπτύξουν στρατηγικά πολεο-
δομικά σχέδια ως εργαλεία για 
την επίτευξη μιας αειφόρας ανά-
πτυξης και η καθοδήγησή τους 
στην προσπάθεια εφαρμογής των 
σχεδίων αυτών.

Την περίοδο αυτή ξεκινάει η υλο-
ποίηση του Πακέτου Εργασιών 4 
το οποίο ουσιαστικά ενεργοποι-
εί την διαδικασία δημιουργίας 
στρατηγικών πολεοδομικών 
σχεδίων για την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. Επίσης 
συγχρόνως υλοποιείται και το 
πακέτο εργασιών 5.1. το οποίο 
ασχολείται με τις αστικές ομάδες 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων. Στο 
πλαίσιο των δύο πακέτων εργα-
σίας, οργανώνονται στη Δράμα 
εργαστήρια με διαφορετικά 
θεματικά αντικείμενα που συνδέ-
ονται με τα φλέγοντα ζητήματα 
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

μέσα στον αστικό σχεδιασμό στις 
πόλεις. 
Για την υλοποίηση του έργου θα 
πραγματοποιηθούν τρία θεματικά 
εργαστήρια (workshops). Στα ερ-
γαστήρια αυτά θα προσκληθούν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με 
σκοπό την ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας στην περιοχή της 
Δράμας. 

• Το πρώτο προπαρασκευ-
αστικό εργαστήριο πραγματοποι-
ήθηκε από 30 Οκτωβρίου έως 1 
Νοεμβρίου 2013 και συμμετείχαν 
σε αυτό επιχειρηματίες και φο-
ρείς που έχουν ενεργό ρόλο στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότη-
τας και την υποστήριξη της στην 
περιοχή της Δράμας
• Το δεύτερο προπα-
ρασκευαστικό εργαστήριο θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 
Φεβρουαρίου 2014 και θα θίξει 

τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η επιχειρηματικότητα και 
θα προσπαθήσει να τα επιλύσει 
μέσω των εργαλείων που διαθέ-
τει σε κάθε πόλη με τους φορείς 
υποστήριξης της επιχειρηματικό-
τητας. Στο εργαστήριο αυτό θα 
προσδιοριστεί η πρώτη ομάδα 
συχνών προβλημάτων στις 
πόλεις με τις λύσεις που θα τα 
συνοδεύουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
και για δήλωση συμμετοχής στα 
θεματικά εργαστήρια οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Επιμελητήριο Δράμας 
στο τηλέφωνο 25210-55160.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων (workshops) για 
τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος “STATUS”

Την Τετάρτη 19-2-2014 
πραγματοποιήθηκε με με-

γάλη επιτυχία,  το 4ο Βιωματικό 
Εργαστήριο της Μονάδας Καινο-
τομίας & Επιχειρηματικότητας 
του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης (ΜΟ.Κ.Ε ΔΠΘ) σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο 
Δράμας. Το Βιωματικό Εργα-
στήριο αφορούσε την ανάπτυξη 
μιας επιχειρηματικής ιδέας με 
έμφαση στην καινοτομία. 

Σημαντική και ουσιαστική ήταν η 
παρουσία ανθρώπων που έχουν 
καινοτόμες ιδέες και είχαν δηλώ-
σει ήδη την συμμετοχή τους στο 
προσκλητήριο των συντελεστών 
της διοργάνωσης. 

Η βιωματική εμπειρία βοηθά  
στην κατανόηση, την οργάνωση  
και ανάπτυξη μιας καινοτόμας 
ιδέας, η οποία ανάλογα με το 
στάδιο ωριμότητας της θα μπορέ-
σει να επιταχυνθεί ώστε να γίνει 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
 το 4ο Βιωματικό Εργαστήριο για την ανά-

πτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας με έμφαση 
στην καινοτομία

πράξη –βιώσιμη επιχείρηση. 

Οι υπεύθυνοι της Μονάδας Και-
νοτομίας του ΔΠΘ κ. Παρασκευή 
Γιούρκα και κ. Σταύρος Αμοιράς 
επιμελήθηκαν με επιτυχία την 
διαδικασία του Βιωματικού Εργα-
στηρίου.
Επίσης παρέμβαση μέσω skype 
είχε ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
Καινοτομίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατ. Μακεδονίας – 
Θράκης κ. Πέτρος Σουκολιάς ο 
οποίος εξείρε την πρωτοβουλία 
του Επιμελητηρίου Δράμας στα 
θέματα της καινοτομίας και στις 
προσπάθειες που καταβάλλει 
τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο. 

Ταυτόχρονα η ομάδα της 
innovation farm με τον Διευθυντή 
κ. Αργύρη Σπυρίδη παρουσίασαν 
το πρόγραμμα Stage One που 
υλοποιεί το Επιμελητήριο Δράμας 
με στόχο την επιτάχυνση καινο-

τόμων ιδεών για την δημιουργία 
βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης 
τόνισε ότι βασικός στόχος του 
φορέα, είναι η προώθηση της 
καινοτομίας για την ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας στην 
νέα προγραμματική περίοδο 
2014-2020.  Οι προσπάθειες του 

Επιμελητηρίου Δράμας καθώς και 
οι συνεργασίες που αναπτύσσει,  
στοχεύουν στην ετοιμότητα για 
την αξιοποίηση των κονδυλίων 
του Νέου ΕΣΠΑ, τόσο από τις 
υφιστάμενες όσο και από τις 
νεοφυείς επιχειρήσεις. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Το Επιμελητήριο Δράμας είναι εταίρος 
στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΣΙΑ- 

ΑΜΚΕ» η οποία αποτελείται από διάφο-
ρους φορείς με στόχο την υλοποίηση μιας 
δράσης στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες 
ομάδες).  Το έργο «Με Στόχο τη Δουλειά» 
που σαν κύριο στόχο έχει να προετοιμάσει 
το έδαφος για την ανάπτυξη και τη διάδοση 
νέων τρόπων για την εφαρμογή πολιτικών 
στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, 
υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και της 
απασχόλησης, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθεί κάθε μορφή διακρίσεων και ανισοτή-
των, που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβα-
ση στην αγορά εργασίας. 

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενερ-
γητικής πολιτικής υποστήριξης και κοινωνι-
κής επανένταξης 85 ανέργων που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες του Νομού Δράμας, η 
επιτυχία της οποίας όμως εξαρτάται από 
δύο βασικές προϋποθέσεις: Την προώθηση 
συνοδευτικών και υποστηρικτικών πολι-
τικών σε άλλους τομείς, όπως στις εργα-
σιακές σχέσεις, στη βιομηχανική πολιτική 
και στην πολιτική κοινωνικής πρόνοιας και 
ασφάλισης, αλλά κυρίως στην υποστήριξη 
μιας “κουλτούρας αλλαγής νοοτροπίας στα 
θέματα απασχόλησης” με απαξίωση των 
παραδοσιακών στερεοτύπων. Η παρέμβαση 
στοχεύει σε συνολικά 85 ωφελούμενους εκ 
των οποίων εκτιμάται πως:

Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ: Συνάντηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης 
«Εργασία – ΑΜΚΕ» στο Επιμελητήριο Δράμας

• 61 ωφελούμενοι θα αποκτήσουν 
εργασιακή εμπειρία  
• 12 θα προετοιμαστούν για την ένταξη 
σε προγράμματα επιχορήγησης, επιδότησης 
ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα
• 12 ωφελούμενοιθα προετοιμαστούν 
για να συμμετάσχουν σε συνεταιριστικές κοι-
νωνικές επιχειρήσεις με βάση τις μνείες του 
Ν.4019 για την κοινωνική οικονομία

Εταίροι του προγράμματος είναι: (α) Συ-
ντονιστής: Εμπορικός Σύλλογος Δράμας, 
(β) Επιμελητήριο Δράμας, (γ) Τεχνολο-
γικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα Καβάλας, (δ) 
Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών και Επι-
στημόνων Δράμας, (ε) Εκπαιδευτικός Ορ-
γανισμόςEurotraining, (στ) Αστική μη κερ-
δοσκοπική εταιρεία ΦΟΡ ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR 
ELEMENTS) (ι) Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού (ΚΜΟΠ) (ζ) Α.Μπουζούδης& Σία 
Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου το 
Επιμελητήριο Δράμας διοργανώνει τη Δράση 
6 με τίτλο «Θεματικά Σεμινάρια» που σαν 
κύριο στόχο έχει να ενημερώσει του συμ-
μετέχοντες στο πρόγραμμα για θεματικές 
ενότητες που αφορούν γενικά σε σύγχρονες 
τεχνικές προώθησης προϊόντων-υπηρεσιών 
και στη δημιουργία ευκαιριών και κινήτρων 
για την απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες.

Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρ-

τη 2 Απριλίου 2014 στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Επιμελητηρίου Δράμας και θα διαρκέ-
σει από τις 9:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. Η 
υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού 
σεμιναρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην:
• Κατάρτιση των ωφελουμένων σε 
σύγχρονες τεχνικές προώθησης
• Απελευθέρωση του δυναμισμού που 
διαθέτουν οι άνθρωποι, εξασφαλίζοντας 
σε αυτούς σημαντικά οικονομικά οφέλη και 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης.
• Ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς 
και τα επιτεύγματα της προσφέρουν στην 
κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και ποικι-
λία επιλογών στο καταναλωτικό κοινό.

Οι εταίροι της Σύμπραξης που θα υλοποιή-
σουν τη συγκεκριμένη δράση είναι:
•             Alpha plan
•             Επιμελητήριο Δράμας
•             MKO four elements

Η τεχνογνωσία και η σχετική εμπειρία των 
εταίρων κρίνονται απαραίτητες για την 
υλοποίηση των σεμιναρίων, καθώς οι συ-
γκεκριμένοι εταίροι έχουν διοργανώσει κατά 
το παρελθόν σχετικές δράσεις στα πλαίσια 
προγραμμάτων υποστήριξης της απασχόλη-
σης ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος 

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών 
συμμετείχε στην ημερίδα για τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων από τα 
προγράμματα του Εθνικού 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
και Ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 
2014 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου 
Δράμας η ημερίδα με θέμα της δυνατότητες χρημα-
τοδότησης των επιχειρήσεων με την αξιοποίηση των 
προγραμμάτων του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).
Στην ημερίδα συμμετείχε μεγάλος αριθμός επιχει-
ρηματιών της περιοχής καθώς και εκπρόσωποι των 
Τραπεζικών ιδρυμάτων. 
Επίσημος ομιλητής ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύ-
νοντας Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ  κ. Γεώργιος Γερο-
ντούκος  ο οποίος παρουσίασε τα προγράμματα του 
Ταμείου. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση των 
παρευρισκομένων, όπου αναδείχθηκε η αναγκαιό-
τητα αξιοποίησης των προγραμμάτων με στόχο την 
βελτίωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων τόσο 
για τις επενδύσεις όσο και για τα αναγκαία κεφά-
λαια κίνησης. Ταυτόχρονα επισημάνθηκε η ανάγκη 
πληροφόρησης σε συνδυασμό με την βελτίωση των 
σχέσεων των επιχειρήσεων με τα τραπεζικά ιδρύμα-
τα.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος 

Γεωργιάδης επεσήμανε την αναγκαιότητα παρέμβασης της πολιτείας 
προς τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να υπάρξει ταχύτερη και ουσιαστι-
κή αξιοποίηση των προγραμμάτων, χωρίς στρεβλώσεις και ερμηνείες 
οι οποίες δεν συνάδουν με την πολιτική παροχής ρευστότητας προς τις 
επιχειρήσεις, που αγωνίζονται μέσα στο δύσκολο οικονομικό περιβάλ-
λον.
Τέλος ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα www.etean.com  καθώς επίσης και το Επιμελητή-
ριο Δράμας είναι έτοιμο να δεχθεί τα ερωτήματα των επιχειρήσεων. 
Ενημερώνουμε επιπρόσθετα ότι τα προβλήματα που προκύπτουν στην 
κατάθεση αιτήσεων προς τα συμβεβλημένα τραπεζικά ιδρύματα  και 
εφόσον είναι βάσιμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να τα προωθούν  προς 
το ΕΤΕΑΝ, ώστε να διευκολύνετε η επίλυση τους, πράγμα για το οποίο 
δεσμεύτηκε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεροντούκος. 
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Πραγματοποιήθηκε στις 
4 και 5 Απριλίου 2014 
στο Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου Κρήτης, η Γενική 
Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδας με κρίσιμα  θέ-
ματα, που εκτός των δια-
δικαστικών, αφορούσαν 
το πρόσφατο ψηφισθέν 
πολυνομοσχέδιο και τις 
επιπτώσεις στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, τις 
οφειλές του ΟΑΕΕ, την 
υπερφορολόγηση και την 
τροπολογία που καταργεί 
το άρθρο του νόμου για 
την υποχρεωτικότητα εγ-
γραφής στα Επιμελητήρια.

 Ο Πρόεδρος της Κεντρι-
κής Ένωσης Επιμελητηρί-
ων Κωνσταντίνος Μίχαλος 
τόνισε ότι "αποτελεί ηθική 
δέσμευση για τον υπουργό 
Ανάπτυξης να καταθέσει 
άμεσα σε νομοσχέδιο την 
προτεινόμενη τροπολογία", 
ενώ σε αντίθετη περίπτω-
ση θα αποχωρήσουν οι 
εκπρόσωποι της επιμε-
λητηριακής κοινότητας 
από τα ψηφοδέλτια των 
κομμάτων της συμπολίτευ-
σης στις ευρωβουλευτικές 
εκλογές.

Ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Δράμας στην το-
ποθέτηση του αναφέρθηκε 
ότι Επιμελητήρια χωρίς 
επιχειρήσεις δεν μπορούν 
να υπάρξουν και δυστυχώς 
η εξόντωση της μικρομεσαί-
ας επιχείρησης είναι πλέον 
ορατή μέσα από τις εφαρ-
μοσμένες πολιτικές. Έθεσε 
το θέμα των οφειλών στον 
ΟΑΕΕ, τις διατάξεις του πο-
λυνομοσχεδίου που θίγουν 

ολόκληρους κλάδους της 
οικονομίας, το φορολογικό 
καθώς επίσης και μια σει-
ρά από θέματα που αφο-
ρούν τις Τράπεζες και την 
ρευστότητα. Αναφέρθηκε 
ειδικά στο θέμα των πα-
ραγωγών ενέργειας όπου 
το Υπουργείο μονομερώς 
καταπατά τις συμβάσεις 
με τους παραγωγούς μέσα 
από αντισυνταγματικές δι-
ατάξεις και παραβιάζοντας 
την ευρωπαϊκή συνθήκη 
περί Αρχής της Ελευθερίας 

και προστασίας των Συμ-
βάσεων. Μια πρακτική που 
αν επεκταθεί γενικότερα 
είναι άκρως επικίνδυνη για 
την δημοκρατία και την αξι-
οπιστία του κράτους. Στο 
θέμα της υποχρεωτικότη-
τας εγγραφής το συνέδεσε 
απόλυτα με όλα τα προα-
ναφερθέντα ως γενικότερη 
πολιτική που έχει στόχο 
τόσο τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, τα Επιμελητήρια 
όσο και τις επαγγελματικές 
συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις.    
 
Με ομόφωνη απόφαση, 
που λήφθηκε κατά τις 
εργασίες της Γενικής Συ-
νέλευσης της ΚΕΕΕ εξουσι-
οδοτήθηκε ο Πρόεδρος και 
η Διοίκηση  να προωθήσει 

στην κυβέρνηση τροπολο-
γία που υπογράφεται από 
185 βουλευτές της Νέας Δη-
μοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του 
ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων και της ΔΗΜΑΡ και 
με την οποία αποκαθίσταται 
η υποχρεωτικότητα της εγ-
γραφής των επιχειρήσεων 
στα Επιμελητήρια. 

 Σε καμιά περίπτωση όπως 
αναφέρθηκε η κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία των 
185 υπογραφών δεν μπορεί 

να αγνοηθεί από τον κ. Χα-
τζηδάκη και την Κυβέρνηση  
αφού από μόνη της είναι 
ικανή ακόμη και να επιτύχει 
τροποποίηση του συντάγ-
ματος ή και εκλογή Προέ-
δρου Δημοκρατίας  πόσο 
περισσότερο, δε, να άρει 
μια νομοθετική ρύθμιση  
άδικη και αντιαναπτυξια-
κή, όπως αυτή που επί της 
ουσίας προδιαγράφει τον 
αφανισμό του επιμελητηρι-
ακού θεσμού.
 
Επισημάνθηκε ακόμη ότι 
έχουν στοχοποιηθεί τα 
Επιμελητήρια και εμμέσως 
οι επαγγελματικές συνδι-
καλιστικές οργανώσεις της 
ΕΣΕΕ και της ΓΣΒΕΕ οι οποί-
ες χρηματοδοτούνται από 

τον πόρο που καταβάλλουν 
τα Επιμελητήρια. Η εφαρ-
μοσμένη πολιτική της υπερ-
φορολόγησης, των διώξε-
ων και των κατασχέσεων 
οφειλετών σε δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία, της 
προώθησης και ψήφισης 
αντισυνταγματικών μέτρων 
και διατάξεων καθώς και 
της προώθησης των συμφε-
ρόντων των αλυσίδων με-
γάλων εταιρειών,  αποδει-
κνύει ότι στην ουσία  στό-
χος είναι η εξαφάνιση κάθε 
οργανωμένης αντίδρασης 
στην εφαρμοσμένη πολιτική 
που πλήττει βάναυσα την 
μικρομεσαία επιχείρηση.  

Με την κατάργηση της 
υποχρεωτικότητας της εγ-
γραφής, τα Επιμελητήρια 
θα στερηθούν το μοναδικό 
έσοδό τους, δεδομένου ότι 
δεν επιχορηγούνται ούτε 
με ένα ευρώ από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό ή από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούν 
σε παύση της λειτουργίας 
τους. Ωστόσο, οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν στα μέλη 
τους σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούν να καταργη-
θούν. Κατά συνέπεια κά-
ποιος φορέας θα πρέπει να 
αναλάβει το συγκεκριμένο 
έργο. Αν αύριο τα Επιμελη-
τήρια υποχρεώνονταν να 
διακόψουν τη λειτουργία 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η υπερφορολόγηση, το θέμα των 
οφειλών στον ΟΑΕΕ οι διατάξεις του 

πολυνομοσχεδίου καθώς και μια 
σειρά από θέματα που αφορούν τις 
Τράπεζες και την λειτουργία των 

Επιμελητριών ζητούν την ανταπόκρι-
ση της κυβέρνησης 
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τους εξαιτίας της έλλειψης 
εθελοντικών συμμετοχών, 
θα ξανάνοιγαν μεθαύριο ως 
κρατικοί φορείς. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, το ελληνικό 
Δημόσιο θα αναγκαστεί να 
αυξήσει τον Προϋπολογι-
σμό του για την παροχή 
των υπηρεσιών αυτών. Και 
αυτό θα συμβεί τη στιγμή 
που η μεγάλη προσπάθεια 
στρέφεται ακριβώς προς 
την αντίθετη κατεύθυνση, 
σε αυτή της μείωσης των 
δημοσιονομικών δαπα-
νών. Επιπλέον το ΓΕΜΗ θα 
καταντήσει εισπρακτικό 
εργαλείο του κράτους που 
ανάλογα με την πολιτική 
εσόδων η εκάστοτε κυβέρ-
νηση θα ανεβάζει κατά το 
δοκούν το κόστος για τις 
επιχειρήσεις εφαρμόζοντας 
μια πολιτική ανάλογη με τα 
υπόλοιπα τέλη και εισφο-
ρές. Επί της ουσίας η επι-
χείρηση δεν θα είναι εγγε-
γραμμένη στα Επιμελητήρια 
αλλά θα εξακολουθεί να 
πληρώνει τέλος στο ΓΕΜΗ 
ανάλογο με τις εισπρακτι-
κές επιθυμίες του κράτους.     
 
Η Γενική Συνέλευση της 
ΚΕΕΕ δια των προέδρων 
των Επιμελητηρίων, ανα-
φέρθηκε διεξοδικά στην 
αναγκαιότητα της ύπαρξης 
ισχυρών Επιμελητηρίων, 
ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη 
περίοδο για την ελληνική 
οικονομία και την επιχειρη-
ματικότητα. Οι υπηρεσίες 
που προσφέρουν τα Επιμε-
λητήρια στις επιχειρήσεις-
μέλη τους και ιδιαίτερα  ο 
ρόλος τους σε περιφερεια-
κό επίπεδο, τα καθιστούν  
το μοναδικό ολοκληρωμένο 
σημείο προώθησης και δι-
κτύωσης της τοπικής οικο-
νομίας ιδιαίτερα με την λει-
τουργία του ΓΕΜΗ και κατά 
συνέπεια ο επιχειρούμενος 
αφανισμός τους θα οδηγή-
σει στη ματαίωση της τοπι-
κής και περιφερειακής ανά-
πτυξης. Αναφέρθηκε επίσης 

ότι η μεθόδευση εσωτερι-
κών παραγόντων να προ-
ωθήσουν στην τρόικα την 
κατάργηση των Επιμελητη-
ρίων ώστε να εμφανίζεται 
ως μνημονιακή υποχρέωση 
έχει ήδη απασχολήσει την 
ΕΕ και το Ευρωπαϊκό κοινο-
βούλιο όπου με αποφάσεις 
τους στηρίζουν τα Επιμε-
λητήρια της Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με τις γνωμοδοτήσεις 
η υποχρεωτική εγγραφή 
και η ετήσια συνδρομή, 
δεν αποτελεί φόρο υπέρ 
τρίτων, ούτε εμπόδιο στην 

ελευθερία για την ίδρυση 
επιχειρήσεων στη χώρα 
και είναι συμβατή με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επι-
πλέον, όπως αναφέρουν οι 
σχετικές αποφάσεις, η οι-
κονομική συνδρομή συνιστά 
ανταποδοτική εισφορά για 
το ρόλο που διαδραματί-
ζουν τα Επιμελητήρια στην 
οικονομική ζωή της χώρας, 
στις σχέσεις μεταξύ των οι-
κονομικών παραγόντων και 
της κυβέρνησης, καθώς και 
για τις υπηρεσίες που προ-
σφέρουν στα μέλη τους".
 
Ο υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Κω-
στής Χατζηδάκης απέστειλε 
επιστολή, διαβεβαιώνοντας 
ότι "η κυβέρνηση και προ-
σωπικά ο πρωθυπουργός  
επιθυμεί την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό της 
λειτουργίας των Επιμελητη-
ρίων στα ευρωπαϊκά πρό-
τυπα, όπως της Γερμανίας, 

της Γαλλίας, της Αυστρί-
ας. Στο πλαίσιο αυτό, τις 
αμέσως επόμενες ημέρες 
μπορεί να ξεκινήσει ένας 
διάλογος για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος της 
οικονομικής βιωσιμότητας 
των Επιμελητηρίων. 

Η ανταποδοτικότητα των 
υπηρεσιών των Επιμελη-
τηρίων μπορεί να είναι μια 
βάση για αυτή τη συζήτη-
ση, σε συνδυασμό με την 
αξιοποίηση προγραμμάτων 
των Διαρθρωτικών Ταμεί-

ων. Το όλο δε εγχείρημα 
θα πρέπει να συνδεθεί στη 
συνέχεια με τον εκσυγχρο-
νισμό αφενός του ΓΕΜΗ και 
αφετέρου του επιμελητη-
ριακού θεσμού, βάσει των 
ίδιων των προτάσεων των 
Επιμελητηρίων".
 
Η τοποθέτηση αυτή του 
κ. Χατζηδάκη, ωστόσο, 
προκάλεσε τις αντιδράσεις 
του σώματος της Γενικής 
Συνέλευσης της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων διό-
τι θεωρείτε εμπαιγμός  και 
εξαπάτησης του επιμελητη-
ριακού θεσμού για ακόμη 
μια φορά, την στιγμή που 
ψηφίσθηκε στο νόμο η κα-
τάργηση της υποχρεωτικό-
τητας εγγραφής.  Η Γενική 
Συνέλευση με ομόφωνη 
απόφασή της απαίτησε την 
προώθηση της τροπολογί-
ας, ενώ σε περίπτωση μη 
αποδοχής της θέσης της 
ΚΕΕΕ, αποφασίστηκε η δι-

ενέργεια έκτακτης γενικής 
συνέλευσης στις 23 Απριλί-
ου, προκειμένου να αποφα-
σιστούν οι τρόποι αντίδρα-
σης, μεταξύ των οποίων 
προτάθηκε η αποχώρηση 
των εκπροσώπων της επι-
μελητηριακής κοινότητας 
από τα ψηφοδέλτια των 
κομμάτων της συμπολίτευ-
σης στις ευρωβουλευτικές 
εκλογές.

Ταυτόχρονα με πρωτο-
βουλία της ΚΕΕΕ ήδη έχει 
ορισθεί επιτροπή και έχει 

συνταχθεί μελέτη από ειδι-
κούς για την βελτίωση της 
επιμελητηριακής νομοθε-
σίας που οδηγεί τα Επιμε-
λητήρια στην αναβάθμιση 
τους ως φορείς προώθησης 
της επιχειρηματικότητας 
και της ανάπτυξης ανατρέ-
ποντας τεκμηριωμένα τις 
ενέργειες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Στην επιτροπή 
συμμετέχει και ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας.  

Για το Επιμελητήριο 

Δράμας

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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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 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

  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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ΠΡΟΣ ΘΕΣΤΕ  ΠΕΛΑΤΕΣ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ  Σ Ε  ΟΛΗ  
ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΝ ΤΟΜΑ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)  
ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ  ΑΠ ΛΑ  

  Π ανε λλ α δ ικ ή  Αγο ρ ά Λ ι αν ικ ής  

  Πρ ο σ α ρμ ο ζό μ ενο  στ ι ς  απ α ι τ ήσ ε ι ς  σ α ς  

 Εύκο λ η  δ ι αχε ί ρ ισ η  

  Πο λ λέ ς  ε υκο λ ίε ς  πώ λ η ση ς  

  Αν αλ υ τ ικ ή  λ ίσ τ α  π α ρ α γ γελ ιών  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  σε  εκ κ ρεμ ό τ η τ α  

  Π α ρ αγγε λ ίε ς  μ ε  ί δ ι α  μ έ σα  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  αν τ ικ α τ α β ο λ ή  

     μ ε  1 5 ήμ ε ρ η  ε κκ αθ ά ρ ισ η  α πό  τ ην  AC S  

  Πλ η ρωμ ή  μ ε  π ι στ ω τ ι κ ή  κ ά ρτ α  

     κ α ι  μ ην ι α ίο  τ ιμ ο λό γ ιο  μ ε τ α φο ρι κών  

  Δ υν ατ ό τ η τ α  α κύ ρω σ ης  πα ρ α γγε λ ί ας  

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

  Σ τ α τ ι στ ι κ ά  π α ρ αγ γε λ ιώ ν  

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες    

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 


