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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το Επιμελητήριο Δράμας συστήνει στους δανειολήπτες, να μελετήσουν με τους συνεργάτες τους 
νομικούς ή οικονομολόγους, τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την ρύθμιση των οφειλών

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημο-
σιεύθηκαν  στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερ-

νήσεως, οι αναλυτικές οδηγίες προς νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις που συνέταξε η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Πλαί-
σιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση 
των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».           Σελ....2

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
 στο Επιμελητήριο Δράμας  η Εκδήλωση

 Demo Day του επιταχυντή 
νεοφυών επιχειρήσεων

-12 ομάδες παρουσίασαν 
τις ιδέες τους στο κοινό
-Το Επιμελητήριο Δρά-
μας είναι το πρώτο περι-
φερειακό Επιμελητήριο 
που υλοποιεί επιταχυ-
ντές ιδεών προωθώντας 
την καινοτομία

Σελ....3,4
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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.
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)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει ότι δημοσι-

εύθηκαν  στο Φύλλο Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως, 
οι αναλυτικές οδηγίες προς 
νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
που συνέταξε η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Τράπεζας της 
Ελλάδος με τίτλο «Πλαίσιο 
εποπτικών υποχρεώσεων 
για τη διαχείριση των ανοιγ-
μάτων σε καθυστέρηση και 
των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων».
Η απόφαση της Τράπεζας 
της Ελλάδας που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ (αριθμός 
φύλλου 1582/16-6-2014), 
ορίζει τους τρόπους με τους 
οποίους θα αντιμετωπίζουν 
στο μέλλον οι τράπεζες τις 
επιπτώσεις από τις καθυ-
στερήσεις πληρωμών και 
την υπερχρέωση φυσικών 
και νομικών προσώπων.

Στην απόφαση προβλέπο-
νται: 

Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις  
με διάρκεια μικρότερη των 
πέντε ετών

Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις  
με διάρκεια μεγαλύτερη των 
πέντε ετών με στόχο τη μεί-
ωση της δόσης, σε συνδυα-
σμό, με αύξηση του αριθμού 
τους και παράταση του χρό-
νου αποπληρωμής, λαμβά-
νοντας σε κάθε περίπτωση 
υπόψη συντηρητικές παρα-
δοχές για την εκτιμώμενη 
μελλοντική ικανότητα απο-
πληρωμής του δανειολήπτη 
μέχρι τη λήξη του προγράμ-
ματος αποπληρωμής.

Οριστικής διευθέτησης στην 
οποία περίπτωση, ορίζε-
ται οποιαδήποτε μεταβολή 
του είδους συμβατικής σχέ-
σης μεταξύ του πιστωτικού 
ιδρύματος και δανειολήπτη 
ή ο τερματισμός αυτής με 
στόχο την οριστική τακτο-
ποίηση της απαίτησης του 
πιστωτικού ιδρύματος ένα-

ντι του δανειολήπτη.

Η εν λόγω Πράξη τίθεται σε 
εφαρμογή από την 31η Δε-
κεμβρίου του 2014. 

Το Επιμελητήριο Δράμας συ-
στήνει στους δανειολήπτες, 
να μελετήσουν από τώρα με 
τους συνεργάτες τους νο-
μικούς ή οικονομολόγους, 
τις ενέργειες που πρέπει να 
κάνουν για την ρύθμιση των 
οφειλών στις Τράπεζες. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το Επιμελητήριο Δράμας συστήνει στους δανειολήπτες,  

να μελετήσουν με τους συνεργάτες τους νομικούς  
ή οικονομολόγους, τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν  

για την ρύθμιση των οφειλών

Λεπτομέρειες της απόφασης 
για τις ρυθμίσεις των δανεί-
ων στις Τράπεζες περιλαμ-
βάνονται στο επισυναπτό-
μενο ΦΕΚ (1582/16-6-2014) 

Για το Επιμελητήριο 
 Δράμας 

Ο Πρόεδρος 
Στέφανος Α. Γεωργιάδης
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Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
την Δευτέρα 16 Ιου-

νίου 2014 στο Συνεδριακό 
Κέντρο του  Επιμελητηρίου 
Δράμας η εκδήλωση Demo 
Day του επιταχυντή νεοφυ-
ών επιχειρήσεων Stage One 
Pre–Seed Accelerator σε συ-
νεργασία με την ομάδα της 
Innovation Farm.Στην εκδή-
λωση 12 ομάδες παρουσία-
σαν τις ιδέες τους στο κοι-
νό. Συνολικά 8 ομάδες από 
τον επιταχυντή της Δράμας 
και 4 ομάδες από τον επιτα-
χυντή της Θεσσαλονίκης.

 Το Επιμελητήριο Δράμας πα-
ρείχε μεταξύ άλλων τον χώρο 
για την περαιτέρω ανάπτυξη 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  
στο Επιμελητήριο  Δράμας 
 η Εκδήλωση Demo Day  

του επιταχυντή νεοφυών επιχειρήσεων
12 ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους στο κοινό

τους, ώστε να μπορέσουν να 
καταστούν βιώσιμες νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Toν StageOne 
στήριξε η PJ CATELYST FUND 
που αποτελεί partner του 
προγράμματος για τη χρημα-
τοδότηση των νεοφυών ομά-
δων και διεκδίκηση συμμετο-
χής στον Incubator ΙQBILITY. 
Το Επιμελητήριο Δράμας συ-
νεισέφερε επίσης με 5 υπο-
τροφίες για την κάλυψη του 
κόστους του προγράμματος 
μαζί και με άλλες 4 υποτρο-
φίες και μορφές στήριξης 
από τους χορηγούς PJ TECH 
CATALYST FUND, SEERC, VIBE 
PROJECT, ΤΕΕ Καβάλας-Δρά-
μας, ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΡΑΜΑΣ –ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ, PRISMA ELECTRONICS 
SA, ΑΦΟΙ ΧΑΊΤΟΓΛΟΥ, HOTEL 
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MARIANNA SA.

Στην εκδήλωση απεύθυναν 
χαιρετισμό η Αναπληρώτρια 
Γενική Γραμματέας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
κυρία Μαγδαληνή Καρακόλη 
του Υπουργείου Εξωτερικών, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Ημαθίας κ. Ουσουλτζό-
γλου Νικόλαος, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Δράμας Καβάλας κ. 
Δημήτρης Κυριαζίδης, ο πε-
ριφερειακός σύμβουλος και 
νεοεκλεγείς Αντιπεριφερει-
άρχης ΠΕ Δράμας κ. Αργύρης 
Πατακάκης, ο επιστημονικός 
υπεύθυνος της Μονάδας Και-
νοτομίας του ΔΠΘ καθηγητής 
κ. Παντελής Μπότσαρης και 
ο Chief Executive Officer της 
PJ TECH CATALYST FUND του 
ομίλου της Τράπεζας Πειραι-
ώς κ. Λουκάς Πιλίτσης.

Το Επιμελητήριο Δράμας 
είναι το πρώτο 
περιφερειακό 
Επιμελητήριο που 
υλοποιεί επιταχυντές 
ιδεών προωθώντας
 την καινοτομία

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρί-
ου Δράμας κ. Στέφανος Γε-
ωργιάδης, αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία που έχει πάρει 
ο φορέας για την υλοποίη-
ση του προγράμματος Stage 
One- επιταχυντή ιδεών νεο-
φυών επιχειρήσεων.

 Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό ότι το Επιμελητή-
ριο Δράμας είναι το πρώτο 
περιφερειακό Επιμελητήριο 
που υλοποιεί επιταχυντές 
ιδεών προωθώντας την και-
νοτομία. Ανακοίνωσε τις μελ-
λοντικές συνεργασίες καθώς 
επίσης και την επέκταση του 
προγράμματος στις υφιστά-
μενες επιχειρήσεις. Τόνισε 

επίσης την άριστη συνεργα-
σία του φορέα με την Μονάδα 
Καινοτομίας και Επιχειρημα-
τικότητας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, με 
την οποία το Επιμελητήριο 
Δράμας έχει υπογράψει μνη-
μόνιο συνεργασίας ως εταί-
ρος. 

Επεσήμανε τον σημαντική 
εργασία και συμβολή του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Και-
νοτομίας ΑΜΘ, για την προώ-
θηση της καινοτομίας και την 
αξιοποίηση του νέου πλαισί-
ου στήριξης 2014-2020.   Τέ-
λος ευχαρίστησε τους χορη-
γούς του προγράμματος, τα 
μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και τα στελέχη του 
Επιμελητηρίου Δράμας. 

Ο κ. Αργύρης Σπυρίδης 
co-founder  της Innovation 
Farm αναφέρθηκε στη ση-
μασία της έμπρακτης και 
συνολικής υποστήριξης των 
νεοφυών ομάδων στην περι-
φέρεια.  Τον συντονισμό της 
εκδήλωσης και του προγράμ-
ματος επιτάχυνσης είχε η co-

founder και coach του Inno-
vation Farm, Adriane Thrash. 

Οι ομάδες που συμμετεί-
χαν με παρουσιάσεις στην 
εκδήλωση είναι οι κάτωθι:

1. i-Stox: Προτάσεις αγοράς 
και πώλησης μετοχών βάσει 
αλγόριθμου που απευθύνε-
ται σε μικροεπενδυτές

2. Hellix: Γενετικές Αναλύ-
σεις και συμβουλευτική μέσα 
από συνδυασμό πλατφορ-
μών.

3. L' Arachnie - παιχνίδια 
που προορίζονται για εται-
ρικούς σκοπούς και εξομοι-
ώσεις

4. Hospitus: πλατφόρμα για 
απ΄ ευθείας, πολλαπλή αίτη-
ση προσφοράς διαμονής σε 
ξενοδοχεία

5. My.dailywins: πλατφόρ-
μα αναζήτησης προσωπικής 
στήριξης από φίλους κατόπιν 
αιτήματος
6. Avanta: πλατφόρμα πολ-

λαπλής αναζήτησης προσφο-
ρών για επισκευή οχήματος
7. Knowseum: πλατφόρμα 
ενημέρωσης επισκεπτών των 
μουσείων και διαχείρισης 
καμπάνιας Marketing

8. IMC/Niriida Semi-
submarine: Εναλλακτική 
κατάδυση μεσω ημι-υποβρυ-
χίου

9. Nous: Πλατφόρμα αντί-
στροφης ζήτησης καθηγητών 
και διαμοιρασμού γνώσης

10. Rooxter: εργαλείο υπεν-
θύμισης σε social media

11. Kokolaki: Υβριδικά 
κοσμήματα από πολύτιμα 
μέταλλα, τρόφιμα και άλλα 
στοιχεία

12. Pickmeup: Πλατφόρμα 
συνοδήγησης με επιβράβευ-
ση.
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Με εντατικούς ρυθμούς υλοποι-
είται από το Επιμελητήριο Δρά-
μας μια νέα δράση στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράμματος 
εδαφικής συνεργασίας South-
East Europe (SEE) με τίτλο 
«STATUS» (Strategic Territorial 
Agendas for “small and middle-
sized towns” urban systems). 
(Στρατηγική Εδαφικού Προ-
γραμματισμού για μικρές και 
μεσαίου μεγέθους αστικά συ-
στήματα).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 
διακρατική συνεργασία με φο-
ρείς από πολλές χώρες της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης ενώ το 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τα μέλη του ότι υπο-
γράφηκε από τον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών, κ. 
Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική 
Απόφαση για την αναστολή 
καταβολής δόσεων δανείων 
με την εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου που έχουν χορηγη-
θεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και επαγγελματίες, κατόπιν 
θετικής εισήγησης της Υπο-
επιτροπής του Άρθρου 6 του 
Ν. 2322/1995 και ομόφωνης 
απόφασης της Διϋπουργικής 
Επιτροπής του Άρθρου 5 του 
Ν. 2322/1995, αλλά και κατό-
πιν διαβούλευσης με τη Γενι-
κή Διεύθυνση Ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προκειμένου να λαμβάνονται 
υπόψιν οι διατάξεις του Ενω-
σιακού Δικαίου περί κρατικών 
ενισχύσεων και ανταγωνι-
σμού. 

Απώτερος στόχος της εν λόγω 
πρωτοβουλίας, από πλευράς 
του Ελληνικού Δημοσίου, είναι 
να δοθεί μια προσωρινή οικονο-
μική ελάφρυνση στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και τους επαγγελ-
ματίες, που έχουν δανειοδοτη-
θεί με την εγγύησή του, για να 

συνεχίσουν τη λειτουργία τους, 
έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι 
από την υποχρέωση καταβολής 
του χρεολυσίου των προανα-
φερόμενων δόσεων και εκμε-
ταλλευόμενοι το γενικότερο 
πλαίσιο σταθεροποίησης και τις 
προοπτικές της Ελληνικής οικο-
νομίας, να μπορέσουν, σε βάθος 
χρόνου, να ανταποκριθούν στις 
δανειακές τους υποχρεώσεις. 
 
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση 
καλύπτει την ανάγκη να παρα-
σχεθεί η δυνατότητα και στους 
δανειολήπτες εγγυημένων από 
το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να 
αιτηθούν την αναστολή καταβο-
λής δόσεων, επί ίσοις όροις και 
κατ’ αναλογία με τα εφαρμο-
ζόμενα στα μη εγγυημένα από 
το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, 
κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού 
ιδρύματος και δανειολήπτη, 
χωρίς να επέρχεται αύξηση της 
ήδη ανειλημμένης εγγυητικής 
ευθύνης του Ελληνικού Δημοσί-
ου και επιμήκυνση της συνολι-
κής διάρκειας των εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο δα-
νείων, δεδομένου ότι, στην πα-
ρούσα φάση και για τα προσεχή 
έτη, στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Οικονομικής Πολιτικής, 

το όριο παροχής νέων εγγυή-
σεων, στις οποίες συγκαταλέ-
γονται και οι ρυθμίσεις παλαιό-
τερων δανείων, είναι μηδενικό. 
Ειδικότερα και κωδικοποι-
ημένα, σύμφωνα με την εν 
λόγω Υπουργική Απόφαση: 
 
- Παρέχεται η ευχέρεια σε 
όσες επιχειρήσεις και όσους 
επαγγελματίες το επιθυμούν 
να τύχουν αναστολής κατα-
βολής των χρεολυσίων των 
οφειλόμενων δόσεων της πε-
ριόδου από 31.12.2013 έως 
31.12.2014, με μόνη υποχρέω-
ση από μέρους τους την κατα-
βολή του συνόλου των τόκων 
που θα προκύψουν για το χρο-
νικό διάστημα της αναστολής.  
 
- Τα χρεολύσια των δόσεων, 
των οποίων η καταβολή ανα-
στέλλεται, προσαυξάνουν αντί-
στοιχα και αποπληρώνονται 
μαζί με τις αμέσως επόμενες δό-
σεις του δανείου, μετά τη λήξη 
της περιόδου αναστολής, χωρίς 
επιμήκυνση της συνολικής διάρ-
κειας του δανείου.

- Οι συμβατικοί τόκοι των δό-
σεων που αναστέλλονται, κα-
ταβάλλονται από τους δανειο-
λήπτες κατά το μέρος που τους 

βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι 
που θα προκύψουν, λόγω της 
ως άνω αναστολής, βαρύνουν 
εξολοκλήρου τους δανειολή-
πτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι 
δεν καλύπτονται με την εγγύ-
ηση του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομέ-
νων, μαζί με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
στα πιστωτικά ιδρύματα, με κα-
ταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής αυτών την 31.07.2014. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγ-
χουν εάν πληρούνται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για την υπα-
γωγή στις διατάξεις της Υπουρ-
γικής Απόφασης και εγκρίνουν 
ή απορρίπτουν τις αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων, σύμφω-
να με τα οριζόμενα σε αυτή. 
 
Καταληκτική ημερομηνία υπο-
γραφής των σχετικών συμβάσε-
ων ορίζεται η 30.11.2014.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης

Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων 
δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

 που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

έργο είναι 100% χρηματοδοτού-
μενο (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 πο-
λεοδομικά σχέδια ως εργαλεία 
για την επίτευξη μιας αειφόρας 
ανάπτυξης και η καθοδήγησή 
τους στην προσπάθεια εφαρμο-
γής των σχεδίων αυτών.

Την Τρίτη 17 Ιουνίου και την 
Τετάρτη 18 Ιουνίου ολοκληρώ-
θηκε η  υλοποίηση του Πακέτου 
Εργασιών 4 το οποίο ουσιαστι-

κά ενεργοποιεί την διαδικασία 
δημιουργίας στρατηγικών πο-
λεοδομικών σχεδίων για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας. Οι εργασίες τελειώνουν με 
τη διοργάνωση ενός θεματικού 
εργαστηρίου με κύριο στόχο την 
ολοκλήρωση μιας πλατφόρμας 
στην οποία θα στηριχθεί ο στρα-
τηγικός σχεδιασμός ανάπτυξης 
στη νέα προγραμματική περίοδο 
2007 – 2020.  

Το τρίτο θεματικό εργαστήριο 
με θέμα στον στρατηγικό σχε-
διασμό πραγματοποιήθηκε  την 
Τρίτη 17 και Τετάρτη 18 Ιουνί-
ου 2014 από τις 10:30 έως τις 

12:30 στο Επιμελητήριο Δράμας  
έθιξε τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η επιχειρηματικότητα 
ενώ  προσπάθησε να τα επιλύ-
σει μέσω των εργαλείων που 
διαθέτει σε κάθε πόλη με τους 
φορείς υποστήριξης της επιχει-
ρηματικότητας. Στο εργαστήριο 
αυτό  προσδιορίστηκε η πρώτη 
ομάδα συχνών προβλημάτων 
στις πόλεις με τις λύσεις που θα 
τα συνοδεύουν. 

Τρίτο Θεματικό Εργαστήριο (workshop) για τις ανάγκες 
υλοποίησης του προγράμματος “STATUS”
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Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη 
του και γενικότερα 

τους παραγωγούς ενέργει-
ας ότι την Τετάρτη 21 Μαΐ-
ου 2014, πραγματοποιήθηκε 
η συνάντηση εργασίας των 
εκπροσώπων της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελ-
λάδας και της διοίκησης της 
ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό 
ΠΕΚΑ κ. Ασημάκη Παπαγεωρ-
γίου κατόπιν αιτήματος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδας.
Στην σύσκεψη εκ μέρους της 
ΚΕΕΕ συμμετείχαν ο Α΄Αντι-
πρόεδρος ΚΕΕΕ και πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Ιορ-
δάνης Τσώτσος και ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Δρά-
μας κ. Στέφανος Γεωργιάδης. 
Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ συμ-
μετείχαν  ο Πρόεδρος κ. Πανα-
γής  Γιάννης ο Αντιπρόεδρος 
κ. Τόκας  Αστέριος και ο Οργ. 
Γραμματέας κ. Νίκας  Αρης
Στην συνάντηση εκφράσθηκε 
για ακόμη μια φορά η αντίθε-
ση στο νόμο 4254 καθώς επί-
σης μεταφέρθηκε στον υφυ-
πουργό και η αγανάκτηση χι-
λιάδων παραγωγών ενέργειας 
οι οποίοι προσφεύγουν σε δι-
καστικό αγώνα για την κατα-
στρατήγηση των συμβάσεων.
 Ζητήθηκε όμως μέχρι να προ-
κύψουν τα οποιαδήποτε δι-
καστικά αποτελέσματα, να 
ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα 
τα οποία θα διορθώσουν τις 
προβληματικές καταστάσεις 
που έχουν προκύψει σε σχέση 
με την φορολογία, τους συμ-
ψηφισμούς, τα δάνεια στις 
τράπεζες, τις πληρωμές αλλά 
και γραφειοκρατικά ζητήματα 
που προκαλούν καθυστερή-
σεις από την λειτουργία του 
ΛΑΓΗΕ.

Συνάντηση  των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 
 και της διοίκησης της ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ

μεΤαΦερΘηΚε ΣΤΟν ΥΦΥπΟΥρΓΟ  η αΓαναΚΤηΣη
 ΧιΛιαδΩν παραΓΩΓΩν ενερΓειαΣ Οι ΟπΟιΟι 

πρΟΣΦεΥΓΟΥν Σε διΚαΣΤιΚΟ αΓΩνα

Τα κυριότερα σημεία που τέ-
θηκαν ήταν τα εξής:

1. Να επανεξεταστούν οι 
περικοπές σε κάποιες 
περιπτώσεις.

2. Η επαναφορά της τιμα-
ριθμικής αναπροσαρ-

μογής.

3. Η συμμετοχή των τρα-
πεζών με μείωση επι-
τοκίου των δανείων σε 
επίπεδα ανεκτά για την 
βιωσιμότητα των επι-
χειρήσεων και σε καμιά 
περίπτωση μεγαλύτερα 
του 6% καθώς επίσης 
και επιμήκυνση με πε-
ρίοδο χάριτος χωρίς 
επιπλέον εξασφαλίσεις 
ή άλλες επιβαρύνσεις. 

4. Η τιμή που θα ισχύει 
για την παράταση της 
σύμβασης.

5. Η αναστολή αδειοδοτή-
σεων.

6. Ο συμψηφισμός οφει-
λών με το δημόσιο.

7. Η κατάθεση ενός επί-
σημου χρονοδιαγράμ-
ματος πληρωμών

8. Ο συμψηφισμός οφει-
λών των παραγωγών 
προς στην ΔΕΗ (κόστη 
σύνδεσης), με τις οφει-
λές από τον ΛΑΓΗΕ. 

Ο κ. Παπαγεωργίου συμφώ-
νησε σε αρκετά από τα πα-
ραπάνω και αναγνώρισε ότι  
υπάρχουν  σημεία στα οποία 
ο ν.4254 έχει προβλήματα και 
πρέπει να τροποποιηθεί. 

Ζητήθηκε από την διοίκηση 
της ΚΕΕΕ και της ΠΟΣΠΗΕΦ να 
δεσμευτεί ο κ.Παπαγεωργίου, 
και πράγματι δεσμεύτηκε,  να 
συγκροτηθεί άμεσα (από την 

ερχόμενη εβδομάδα), μια ομά-
δα εργασίας η οποία θα μελε-
τήσει τα προβλήματα και τα 
λάθη  του νόμου προκειμένου 
να τροποποιηθούν. 

Ζητήθηκε ακόμη από τους 
Προέδρους των Επιμελητηρίων 
Πέλλας και Δράμας να υπάρξει 

κοινή σύσκεψη με την Ένωση 
Ελληνικών Τραπεζών ώστε να 
καθορισθεί η συμμετοχή των 
Τραπεζών για την αντιμετώ-
πιση των δανείων αλλά και να 
προκύψει δεσμευτικό πλαίσιο 
εφαρμογής των αποφάσεων 
που θα ληφθούν. 

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης



7

Πραγματοποιήθηκε στην 
Ξάνθη την Παρασκευή 

6 Ιουνίου 2014, το 6ο Πολυ-
συνέδριο Καινοτομίας και 
Ανάπτυξης που διοργανώθη-
κε από την Ka-Business με 
την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας –
Θράκης και του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης.
Το πολυσυνέδριο χαιρέτισαν ο 
Υπουργός Μακεδονίας –Θρά-
κης κ. Θεόδωρος Καράογλου, 
ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. 
Άρης Γιαννακίδης, ο νεοεκλε-
γείς Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ κ. 
Γεώργιος Παυλίδης καθώς επί-
σης και ο κ. Πέτρος Σουκολιάς 
υπεύθυνος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Καινοτομίας ΑΜ-
Θ. 
Στην ενότητα Μηχανισμοί 
Στήριξης της Καινοτομίας και 
της Ανάπτυξης ομιλητές ήταν 
ο κ. Χριστόδουλος Ανωνιάδης, 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-
βουλος του Ομίλου Τράπεζας 

Πειραιώς, ο κ. Νικόλαος Λυ-
γερός καθηγητής Στρατηγικός 
Σύμβουλος, ο κ. Αναστάσιος 
Τζήκας, Πρόεδρος ΔΕΘ ΑΕ, 
ο κ. Βασίλειος Πιτσινίγκoς, 
Διευθυντής Ενδιάμεσης Δια-
χειριστικής Αρχής (ΕΔΑ) και ο 
κ. Στέφανος Γεωργιάδης, Πρό-

εδρος Επιμελητηρίου Δράμας. 
Το πάνελ διεύθυνε η κ. Ραλλιώ 
Λεπίδου δημοσιογράφος.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου αναφέρθηκε στον ρόλο 
των Επιμελητήριων για την 
υποστήριξη της καινοτομίας 
και ειδικότερα στις ενέργειες 

και δράσεις του Επιμελητηρί-
ου Δράμας. Παρουσίασε τις 
υπηρεσίες προς τα μέλη καθώς 
επίσης και το πρόγραμμα stage 
one για την επιτάχυνση νεο-
φυών επιχειρήσεων που έχουν 
καινοτόμες ιδέες. Επίσης ανα-
φέρθηκε στον σχεδιασμό του 
φορέα για την περίοδο 2014-
2015.
Επίσης ομιλητές ήταν ο κ. Πα-
ντελής Μπότσαρης καθηγητής 
του ΔΠΘ υπεύθυνος της Μο-
νάδας Καινοτομίας του ΔΠΘ 
και εκπρόσωποι καινοτόμων 
επιχειρήσεων της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ.  
Οι εργασίες του 6ου πολυσυ-
νεδρίου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που διοργάνω-
σε το διαδικτυακό κανάλι για 
την καινοτομία και την ανά-
πτυξη το www.ka-business.gr  
ολοκληρώθηκαν με την βρά-
βευση των εταιριών   «ΠΑΥ-
ΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑ-
ΝΙΤΕΣ»,  «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ», 
«COCO MAT» και της 
«ALFA BETA ROTO»  για 
την συμβολή τους στην ανά-
πτυξη της περιοχής και της 
εφημερίδας «ΧΡΟΝΟΣ» για 
τα 50 χρόνια παρουσίας στα 
ΜΜΕ  της χώρας.

Πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη 
Το 6ο Πολυσυνέδριο Καινοτομίας και Ανάπτυξης

 Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκε στον ρόλο των Επιμελητήριων 
 για την υποστήριξη της καινοτομίας
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Ιδιαίτερα θετικές είναι ο 
εξελίξεις που αφορούν στη 

συνεργασία του Επιμελητηρί-
ου Δράμας με τον οργανισμό 
OPORA OF  RUSSIA του Εκατε-
ρίνεμπουργκ. Πρόκειται για 
μια συνεργασία με στόχο την 
προώθηση των Ελληνικών  και 
Ρωσικών επιχειρήσεων  η οποία 
παίρνει σάρκα και οστά με την 
επίσημη πρόταση υπογραφής 
μνημονίου συνεργασίας . 

Ενόψει της υπογραφής του 
Μνημονίου μεταξύ του Οργα-
νισμού OPORA OF  RUSSIA και 
του Επιμελητηρίου Δράμας ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
της Δράμας απάντησε με την 
παρακάτω επιστολή:

OPORA OF  RUSSIA
Προς : κύριο Evgeny Artyukh

Αγαπητοί φίλοι από την Ρωσία
Αγαπητέ κύριε Evgeny Artyukh
Η προώθηση της συνεργασί-
ας μεταξύ των ελληνικών και 
ρωσικών επιχειρήσεων καθώς 
επίσης και η ανάπτυξη των σχέ-
σεων μεταξύ του Επιμελητηρίου 
Δράμας και του οργανισμού 
OPΟRA OF RUSSIA, αποτελεί 
σημαντική πρωτοβουλία, που 
ενισχύει την εξωστρέφεια και 
δημιουργεί προστιθέμενη αξία 
στις ήδη πολύ καλές διμερείς 
σχέσεις των δύο χωρών μας. 
Η επίσκεψη που πραγματοποίη-
σαν στην Δράμα τα στελέχη του 
οργανισμού σας από το Εκατε-
ρίνεμπουργκ, με επικεφαλής 
την κ. Ekaterina Lazareva και 

με την ουσιαστική συμβολή και 
υποστήριξη του κ. Κωνσταντί-
νου Λαζαρίδη, ήταν η απαρχή 
της συνεργασίας μας, η οποία 
ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι δημιουργήσατε στην περι-
οχή σας Επιτροπή Ανάπτυξης 
των Οικονομικών και Εμπορι-
κών σχέσεων Ρωσίας – Ελλάδας 
και καθορίσατε ως εκπρόσωπο 
της επιτροπής σας στην Ελλά-
δα, τον κ. Κωνσταντίνο Λαζα-
ρίδη, πρόταση την οποία και 
αποδεχόμαστε για τις μελλοντι-
κές μας κοινές δράσεις.    

Αγαπητοί φίλοι του οργανισμού 
OPORA OF RUSSIA
Οι σχέσεις Ελλάδας Ρωσίας εί-
ναι ισχυρές όχι μόνο σε οικονο-
μικό επίπεδο αλλά και σε κοι-
νές πολιτισμικές, θρησκευτικές 

και ιστορικές αξίες.  
Σε απάντηση λοιπόν της επι-
στολής σας για την συνεργασία 
μεταξύ του δικτύου OPORA OF 
RUSSIA και του Επιμελητηρίου 
Δράμας, είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να σας ενημερώσουμε 
ότι με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου μας αποδεχόμαστε 
την πρόταση για την υπογραφή 
«Μνημονίου Συνεργασίας» υπό-
δειγμα το οποίο και σας απο-
στέλλουμε συνημμένο, ώστε να 
το υπογράψουμε από κοινού 
στο άμεσο προσεχές διάστημα.

Με τιμή
Στέφανος Γεωργιάδης 

Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας βάζει τα θεμέλια για την ανάπτυξη 
Ελληνορωσικών Οικονομικών και Εμπορικών σχέσεων 

 Θα  υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού 
OPORA OF  RUSSIA και του Επιμελητηρίου Δράμας 

ΐΒπίΛΚΛΗΤΗΝΟ
Drama Chamber of Commerce and Industry

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΡΑΜΑΣ

18 Ιουνίου 2014 
Αριθμός Πρωτοκόλλου 3708

Mr Evgeny Artyukh 
President 
Opora Russia 
5/4-130 Lenina avenue 
620014 Ekaterinburg 
Russia

Αγαπητοί φίλοι από την Ρωσία 
Αγαπητέ κύριε Evgeny Artyukh,

Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και ρωσικών επιχειρήσεων 
καθώς επίσης και η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ του Επιμελητηρίου Δράμας και 
του οργανισμού OPORA OF RUSSIA, αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία, που 
ενισχύει την εξωστρέφεια και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στις ήδη πολύ καλές 
διμερείς σχέσεις των δύο χωρών μας.

Η επίσκεψη που πραγματοποίησαν στην Δράμα τα στελέχη του οργανισμού σας από 
το Εκατερίνεμπουργκ, με επικεφαλής την κ. Ekaterina Lazareva και με την 
ουσιαστική συμβολή και υποστήριξη του κ. Κωνσταντίνου Λαζαρίδη, ήταν η απαρχή 
της συνεργασίας μας, η οποία ενισχύεται και από το γεγονός ότι δημιουργήσατε στην 
περιοχή σας Επιτροπή Ανάπτυξης των Οικονομικών και Εμπορικών σχέσεων Ρωσίας 
-  Ελλάδας και καθορίσατε ως εκπρόσωπο της επιτροπής σας στην Ελλάδα, τον κ. 
Κωνσταντίνο Λαζαρίδη, πρόταση την οποία και αποδεχόμαστε για τις μελλοντικές 
μας κοινές δράσεις.

Αγαπητοί φίλοι του οργανισμού OPORA OF RUSSIA

Οι σχέσεις Ελλάδας Ρωσίας είναι ισχυρές όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και 
σε κοινές πολιτισμικές, θρησκευτικές και ιστορικές αξίες.

Σε απάντηση λοιπόν της επιστολής σας για την συνεργασία μεταξύ του δικτύου 
OPORA OF RUSSIA και του Επιμελητηρίου Δράμας, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας 
αποδεχόμαστε την πρόταση για την υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας» υπόδειγμα 
το οποίο και σας αποστέλλουμε συνημμένο, ώστε να το υπογράψουμε από κοινού στο 

;εχές διάστημα.

έωργιάδης 
Κέδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Λαμπριανίδη 40, 661 00 Δράμα - Ελλάδα · Τηλ.: 25210 22750, Fax: 25210 25835 · w w w .d ra m an e t .g r  · E-mail:ccidrama@ dramanet.gr 

40 L am brian ides  Str . 6 6 l 00 D ram a - Greece · Tel.: +30 25210 22750, Fax: +30 25210 25835

Ακολουθεί η πρωτότυπη επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας στην αγγλική γλώσσα 
και η πιστή μετάφρασή της στα αγγλικά
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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 & ΠΑΡΑΔΟΣΙ 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  Α Π 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 


