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Κατατέθηκαν οι πρώτες ομαδικές 
αγωγές των παραγωγών

 ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά κατά του Δημοσίου

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ  
Τα στοιχεία του ταμείου δείχνουν ότι ολοένα και 

λιγότεροι οφειλέτες σπεύδουν να ρυθμίσουν τα 
χρέη τους, ενώ υπολογίζεται ότι κάθε μήνα περί 
τους 200 - 250 από όσους έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση 
αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Τα χρέη 
προς το ταμείο έχουν εκτιναχθεί στα 5,9 δισ. 
ευρώ. 

Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ,  αντιμετωπίζονται  
ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας
Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ, που αντιμετωπίζονται ως 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας, καθώς βλέπουν την 
Πολιτεία να εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά 
σε σχέση με τους υπόλοιπους οφειλέτες των άλλων 
ταμείων, συνασπίζονται, προσφεύγοντας στα δικα-
στήρια.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας 
για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των 
ιδίων ασκείται απαραδέκτως, με ανεπίτρεπτη ανα-
λογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 § 1 του 
Α.Ν. 86/1967.

Σελ.....3,6

Με τις εν λόγω αγωγές διεκδικούνται αφενός τα ποσά που αντι-
στοιχούν στο πιστωτικό τιμολόγιο για την εγχεόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια του έτους 2013 και, αφετέρου, η αποκατάσταση, με την 
καταβολή αποζημιώσεως, της ηθικής βλάβης που έχουν υποστεί οι 
παραγωγοί από τις διατάξεις του ν. 4254/2014.
Σελ....6
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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)
Κεσκίνογλου Ιωάννης
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

Το Επιμελητήριο Δράμας εί-
ναι εταίρος στην Αναπτυ-

ξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΣΙΑ- 
ΑΜΚΕ» η οποία αποτελείται 
από διάφορους φορείς με στό-
χο την υλοποίηση μιας δρά-
σης στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ 
(Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες). 
Το έργο χρηματοδοτείται από 
το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-
μικού’ 2007-2013».

Την Τρίτη 6 Μαΐου 2014 στις 
11:00 π.μ.  πραγματοποιήθη-
κε  στο Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερωτική ημερίδα προς τις 
επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να προσλάβουν συμμετέχοντες 
στο πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ. Στην 
ημερίδα έγινε παρουσίαση του 
προγράμματος, παρουσίαση της 
νέας ΚΥΑ η οποία χρηματοδο-
τεί την πρόσληψη ατόμων που 
έχουν συμμετάσχει σε προγράμ-
ματα όπως το ΤΟΠΕΚΟ, καθώς 
επίσης και παρουσίαση του τρό-
που με τον οποίο μπορεί να γίνει 
η πρόσληψη. 

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της Δράσης 3: «Δημοσι-

Πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ: Πραγματοποιήθηκε η  Ημερίδα 

Παρουσίασης του Προγράμματος στις Επιχειρήσεις

ότητα και ευαισθητοποίηση για 
την προσέλκυση των ομάδων 
στόχων και την ευρύτερη διάδο-
ση του σχεδίου» 

Το έργο «Με Στόχο τη Δουλειά» 
στοχεύει στην ανάπτυξη μιας 
ενεργητικής πολιτικής υποστή-
ριξης και κοινωνικής επανέντα-
ξης 85 ανέργων που ανήκουν 
σε ευπαθείς ομάδες του Νομού 
Δράμας, η επιτυχία της οποίας 
όμως εξαρτάται από δύο βασι-
κές προϋποθέσεις: Την προώ-
θηση συνοδευτικών και υποστη-
ρικτικών πολιτικών σε άλλους 
τομείς, όπως στις εργασιακές 
σχέσεις, στη βιομηχανική πολι-
τική και στην πολιτική κοινω-
νικής πρόνοιας και ασφάλισης, 
αλλά κυρίως στην υποστήριξη 
μιας “κουλτούρας αλλαγής νοο-
τροπίας στα θέματα απασχόλη-
σης” με απαξίωση των παραδο-
σιακών στερεοτύπων. Η παρέμ-
βαση στοχεύει σε συνολικά 85 
ωφελούμενους εκ των οποίων 
εκτιμάται πως:
-   61 ωφελούμενοι θα αποκτή-
σουν εργασιακή εμπειρία  
-   12 θα προετοιμαστούν για 
την ένταξη σε προγράμματα επι-

χορήγησης, επιδότησης ή άλλο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα
-   12 ωφελούμενοι θα προετοι-
μαστούν για να συμμετάσχουν 
σε συνεταιριστικές κοινωνικές 
επιχειρήσεις με βάση τις μνείες 
του Ν.4019 για την κοινωνική 
οικονομία

Εταίροι του προγράμματος εί-
ναι: (α) Συντονιστής: Εμπορικός 
Σύλλογος Δράμας, (β) Επιμελη-
τήριο Δράμας, (γ) Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό ίδρυμα Καβάλας, 
(δ) Σύνδεσμος Νέων Επιχειρη-
ματιών και Επιστημόνων Δρά-
μας, (ε) Εκπαιδευτικός Οργανι-
σμόςEurotraining, (στ) Αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία ΦΟΡ 
ΕΛΕΜΕΝΤΣ (FOUR ELEMENTS) (ι) 
Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας 
και Παιδιού (ΚΜΟΠ) (ζ) Α.Μπου-
ζούδης& Σία Ε.Ε.

Ηδη, τα άτομα που θα συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα έχουν 
επιλεγεί κι έχουν λάβει την κα-
τάλληλη συμβουλευτική υπο-
στήριξη για να συνεχίσουν με 
την εξειδικευμένη κατάρτιση και 
μετά με την διαδικασία ένταξης 
στην αγορά εργασίας. 

Συνεδρίαση Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Επιμελητηρίου Δράμας

Πραγματοποιήθηκε τ την Παρα-
σκευή 30 Μαΐου 2014   η  συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας  με τα παρα-
κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης 
1. Έγκριση πρακτικών
2. Έγκριση Γ΄ Τροποποίησης  Προ-
ϋπολογισμού 2014
3. Διοργάνωση εκδήλωσης για το 
πρόγραμμα APP4INNO στις εγκατα-
στάσεις της εταιρίας «Καλοαγρίτισ-
σας». 
4. Αύξηση  προϋπολογισμού του  
Προγράμματος «status» 
5. Διοργάνωση συνάντησης της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Πρό-
γραμμα STATUS  στη Δράμα –Καβά-
λα από τις 12 έως τις 17 Ιουλίου 
2014
6. Αποδοχή 1ου πρακτικού Επιτρο-
πής Παραλαβών για το πρόγραμμα 
«STATUS»
7. Αίτημα παράτασης υλοποίη-
σης του έργου «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΘΕΝΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ» στα πλαίσια 
της πράξης «ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ» 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
2007-2013»)
8. Αίτημα παράτασης υλοποίησης 
του έργου «ΔΙΚΤΥΩΣΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΣΤΟ-
ΧΟΣ Η ΔΟΥΛΕΙΑ» (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙ-
ΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013»)
9. Αντικατάσταση μέλους στην 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 
του Επιμελητηρίου Δράμας για το 
έτος 2014
10. Ανακοινώσεις Προτάσεις.
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Περιθώριο 20 ημερών να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους 
έχουν οι οφειλέτες του 

ΟΑΕΕ που λαμβάνουν τις τελευ-
ταίες ημέρες σημειώματα από το 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών (ΚΕΑΟ), καθώς, όπως 
ενημερώνονται, σε αντίθετη πε-
ρίπτωση θα ξεκινήσουν οι διαδι-
κασίες αναγκαστικής είσπραξης, 
δηλαδή οι πλειστηριασμοί, οι 
κατασχέσεις και οι κατασχέσεις 
εις χείρας τρίτων.

Το πρόβλημα παίρνει ολοένα και 
μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς 
από τους 775.000 ασφαλισμέ-
νους του ΟΑΕΕ εκτιμάται ότι 
οι 575.000 αδυνατούν να κατα-
βάλουν τακτικές εισφορές προς 
το Ταμείο, ενώ από αυτούς οι 
195.000 ήδη έχουν χαρακτηριστεί 
αδρανείς, δηλαδή έχουν διακό-
ψει κάθε δραστηριότητα...

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του 
ταμείου δείχνουν ότι ολοένα και 
λιγότεροι οφειλέτες σπεύδουν 
να ρυθμίσουν τα χρέη τους, 
ενώ υπολογίζεται ότι κάθε μήνα 
περί τους 200 - 250 από όσους 
έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση αδυ-
νατούν να πληρώσουν τις δόσεις 
τους. Τα χρέη προς το τα-
μείο έχουν εκτιναχθεί στα 5,9 
δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοι-
χεία στη ρύθμιση της Νέας Αρ-
χής από τις αρχές του 2014 μέχρι 
και τις 30 Μαΐου είχαν ενταχθεί 
μόλις 10.925 άτομα, ενώ άλλες 
15.696 είχαν ενταχθεί για το ίδιο 
διάστημα στην Πάγια Ρύθμιση. 
Μάλιστα, εκτιμάται ότι πολλοί 
από αυτούς που έχουν ενταχθεί 
στην Πάγια Ρύθμιση έχουν εντα-
χθεί και στη ρύθμιση της Νέας 
Αρχής.

Αν και η αποστολή των ενημε-
ρωτικών από το ΚΕΑΟ είχε στα-
ματήσει για ένα διάστημα, λόγω 

της προεκλογικής περιόδου, τις 
τελευταίες ημέρες το Κέντρο 
αποστέλλει σωρηδόν ενημερώ-
σεις, στις οποίες ξεκαθαρίζεται 
ότι εντός 20 ημερών οι οφειλέτες 
πρέπει να ρυθμίσουν τα χρέη 
τους, αλλιώς ξεκινούν οι διαδι-

κασίες αναγκαστικής είσπραξης.

Οι οφειλέτες του 
ΟΑΕΕ,  αντιμετωπίζο-
νται ως πολίτες 
 δεύτερης κατηγορίας

Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ, που αντι-
μετωπίζονται ως πολίτες δεύτε-
ρης κατηγορίας, καθώς βλέπουν 
την Πολιτεία να εφαρμόζει δύο 
μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση 
με τους υπόλοιπους οφειλέτες 
των άλλων ταμείων, συνασπίζο-
νται, προσφεύγοντας στα δικα-
στήρια.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
πως, παρότι το ΙΚΑ δέχεται από 
τους οφειλέτες του να πλη-
ρώνουν «ό,τι έχουν» ώστε να 
διατηρούν ενεργή τη ρύθμισή 
τους, ακόμη κι αν η καταβο-
λή υπολείπεται κατά πολύ της 
συμφωνημένης δόσης, ο ΟΑΕΕ 
δεν αποδέχεται κάτι τέτοιο, με 
αποτέλεσμα όσοι δεν έχουν το 
σύνολο της δόσης να θεωρούνται 
ληξιπρόθεσμοι...
Παράλληλα, οι οφειλέτες του 
ΟΑΕΕ υποστηρίζουν ότι εντός 
των οφειλομένων προς αυτόν 
βρίσκονται πολλά παράνομα 
ποσά όπως:
• Η ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη που δεν παρείχε παρά-
νομα ο ΟΑΕΕ για όσο διάστημα 
ο οφειλέτης χρωστάει εισφορές. 
Ετησίως το ποσό είναι περίπου 
1.000 ευρώ συν τους τόκους, 
ανά ασφαλισμένο.
• Οι εισφορές έπρεπε να είχαν 
μειωθεί από το 2009 και παράνο-
μα ο εκάστοτε υπουργός Εργασί-
ας τις κρατάει στο ίδιο επίπεδο 

με το 2009.
• Τα επιτόκια είναι παράνομα και 
υπερβαίνουν σημαντικά το ανε-
κτό επιτόκιο υπερημερίας.
Το τελευταίο διάστημα μάλιστα 
οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ έχουν 
στο πλευρό τους και μια σειρά 
γνωμοδοτήσεις αλλά και δικα-
στικές αποφάσεις που ενισχύουν 
τα επιχειρήματά τους. Τις έχουν 
δε αποστείλει στο γραφείο του 
υπουργού Εργασίας, χωρίς μέχρι 
σήμερα να έχει ληφθεί κάποια 
υπουργική απόφαση που να τους 
δικαιώνει ή έστω να δίνει ανά-
σα στο τεράστιο πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί και αποτελεί 
βραδυφλεγή βόμβα, στα θεμέλια 
όχι μόνο του ασφαλιστικού τους 

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ  
Στέλνουν τελεσίγραφα και απειλούν με διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης

Οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ,  αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας

φορέα, αλλά και στα δημόσια οι-
κονομικά της χώρας.
Οι οφειλέτες που έχουν ήδη λά-
βει τη συστημένη επιστολή από 
το ΚΕΑΟ προχωρούν σε ενστά-
σεις ως προς τις χρεώσεις που 
αναφέρει ο ΟΑΕΕ, αμφισβητώ-
ντας το σύνολο της οφειλής και 
καλώντας τη διοίκηση του ΚΕΑΟ 
να σταματήσει οποιαδήποτε 
ενέργεια αναγκαστικών μέτρων, 
έως ότου ο ΟΑΕΕ απαντήσει για 
το πώς προκύπτει η οφειλή. 
Δηλώνουν δε αποφασισμένοι να 
μπλοκάρουν τη διαδικασία και 
στη συνέχεια, προσφεύγοντας 
μαζικά στα δικαστήρια.



4

Ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ Άρης 
Γιαννακίδης, με αφορμή την δι-
άταξη για την μη υποχρεωτική 
εγγραφή στα επιμελητήρια από 
1.1.2015, ζητά από την Κυβέρ-
νηση να αποδεχθεί την τροπο-
λογία άρσης της απαράδεκτης 
αυτής διάταξης, τροπολογία την 
οποία υπέγραψαν πάνω από 185 
Βουλευτές και να επαναπροσδιο-
ρίσει την πολιτική της ενισχύο-
ντας την Μικρομεσαία Επιχείρη-
ση και τα Επιμελητήρια.
Παράλληλα, ο κ. Γιαννακίδης 

συντάσσεται με την Επιμελητη-
ριακή κοινότητα και τις Μικρο-
μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες 
διατηρούν χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ και 
γενικότερα στην Ελλάδα, αποτε-
λώντας την ραχοκοκαλιά της επι-
χειρηματικότητας.

Σε συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε το Σάββατο 03 Απριλίου 
στην έδρα της Περιφέρειας στην 
Κομοτηνή, ο Περιφερειάρχης 
συζήτησε διεξοδικά το συγκε-
κριμένο ζήτημα και γενικότερα 
την βιωσιμότητα των Επιμελη-
τηρίων, με τους προέδρους των 
Επιμελητηρίων της Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.
Τα Επιμελητήρια είναι εκφραστές 
της επιχειρηματικότητας και της 
συλλογικότητας της Μικρομεσαί-
ας Επιχείρησης και είναι αδιανό-

ητο σήμερα να εφαρμόζεται αυτή 
η αδιέξοδη πολιτική, σε αντίθεση 
με την υπόλοιπη Ευρώπη όπου τα 
Επιμελητήρια λειτουργούν υπό 
το ίδιο ακριβώς καθεστώς που 
ισχύει και στην Ελλάδα.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο 
Περιφερειάρχης, στην Ανατολική 

Μακεδονία και τη Θράκη, η επι-
χειρηματικότητα έχει πληγεί βα-
ρύτατα και δυσανάλογα, σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη χώρα, από 
την συνεχιζόμενη οικονομική κρί-
ση και η απευκταία προοπτική να 
κινδυνεύσει η βιωσιμότητα των 
Επιμελητηρίων, θα χειροτερεύσει 

την κατάσταση. 
Ο κ. Γιαννακίδης στηρίζει τις 
θέσεις της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος και θα 
προτείνει στην Ένωση Περιφε-
ρειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), να 
σταθεί δίπλα στα Επιμελητήρια 
και στον αγώνα που δίνουν για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Τέλος, στη συνάντηση επιβεβαιώ-
θηκε η μέχρι τώρα άψογη συνερ-
γασία της διοίκησης της Περι-
φέρειας με τα Επιμελητήρια της 
ΑΜ-Θ, ενώ επιπλέον ο κ. Γιαν-

νακίδης πρότεινε, σε ότι αφορά 
στην ενίσχυση της βιωσιμότητας 
των Επιμελητηρίων, την από κοι-
νού χάραξη της πολιτικής που 
αφορά στη νέα Προγραμματική 
Περίοδο, στη διαχείριση των 
κονδυλίων που έχουν στόχο τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις την 

Καινοτομία και την Εξωστρέ-
φεια.
Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
Πρόεδροι των Επιμελητηρίων 
Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, 
Ροδόπης Νικόλαος Αγγελίδης, 
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ροδόπης Αργύ-
ρης Αργυρόπουλος, Ξάνθης Στέ-
λιος Μωραΐτης, Δράμας Στέφα-
νος Γεωργιάδης και Καβάλας ο 
Α΄Αντιπρόεδρος Μάρκος Δέμπας 
και ο Β΄ Αντιπρόεδρος Γιάννης 
Παναγιωτίδης.

Άρης Γιαννακίδης:
Η Κυβέρνηση να στηρίξει τα Επιμελητήρια  
και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων προς Β. Κορκίδη: «Αιδώς Αργείοι»
Η Διοικούσα Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, απαντώντας στις αιτιάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς, το οποίο ανακοίνωσε ότι «αποφάσισε να διαφοροποιηθεί πλήρως από τις άστοχες πρακτικές του Προεδρείου της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων» σχετικά με τη διαχείριση του ζητήματος της ανατροπής του νόμου με τον οποίο αίρεται η υποχρεωτικότητα εγ-
γραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, επισημαίνει:
«Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, κ. Βασίλης Κορκίδης, σε όλες ανεξαιρέτως τις γενικές συνελεύσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, όχι 
μόνο συμφωνούσε αλλά πρωτοστατούσε για την υλοποίηση των δράσεων που πρότεινε η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΕΕ. Μάλιστα ήταν αυ-
τός που σηκώνοντας το λάβαρο της επανάστασης κατά της κυβέρνησης, με αφορμή την πολιτική που ακολουθεί σε βάρος του επιμελητη-
ριακού θεσμού, είχε προτείνει δημοσίως την ίδρυση πολιτικού κόμματος εν όψει των ευρωεκλογών.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ήταν αυτός που πρότεινε να επανδρωθούν τα ψηφοδέλτια των κομμάτων με εκπροσώπους των Επιμελητηρίων, δη-
λώνοντας μάλιστα ότι ο «προτείνων δεν προτείνεται», εννοώντας φυσικά ότι δεν τίθετο ζήτημα δικής του υποψηφιότητας.
Και όμως, ο κ. Κορκίδης, διαψεύδοντας τον εαυτό του, συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμματος.
Στη συνέχεια και πάλι ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ ήταν αυτός που, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αρνήθηκε να συμπεριλάβει σε νομοσχέδιο 
την τροπολογία την οποία είχαν υπογράψει 185 βουλευτές όλων των κομμάτων του συνταγματικού τόξου για άρση της απόφασης περί μη 
υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια, δήλωνε δημοσίως ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητά του.
Ούτε και αυτό βέβαια έπραξε, θέτοντας τις προσωπικές πολιτικές του φιλοδοξίες υπεράνω των αγώνων που δίνουν καθημερινά οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.
Και τώρα που απέτυχε να εκλεγεί στην ευρωβουλή, καθώς άλλωστε σύσσωμη η επιμελητηριακή κοινότητα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα 
τύγχανε της υποστήριξης της η υποψηφιότητα του, επιστρέφει στο Επιμελητήριο του (από το οποίο θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί με την 
ανακοίνωση της υποψηφιότητας του) ηττημένος, αλλά και αλαζόνας.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα δεν έχει ανάγκη από τέτοιους εκπροσώπους που μπροστά στις άμετρες προσωπικές τους φιλοδοξίες, αναζη-
τούν μόνο αξιώματα και καρέκλες».
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη 
του ότι υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊ-

κούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή 
καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν 
θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 
6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης 
της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του 
Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης 
με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνο-
νται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου 
περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.  

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλί-
ας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, 

είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελά-
φρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους 
επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την 
εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία 
τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την 
υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των 
προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευό-
μενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης 

και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, 
να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταπο-
κριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. 
Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την 
ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους 
δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δη-
μόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή κατα-
βολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία 
με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το 
Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας 
πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς 
να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγ-
γυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και 
επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγ-
γυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, 
δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα 
προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων 
εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι 
ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό. 
 
Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα 
 με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση: 
- Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρή-
σεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν 
να τύχουν αναστολής καταβολής των χρε-
ολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της πε-

Υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ριόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με 
μόνη υποχρέωση από μέρους τους την κατα-
βολή του συνόλου των τόκων που θα προκύ-
ψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.  
- Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η 
καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντί-
στοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέ-
σως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη 
λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμή-
κυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου. 
- Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλ-
λονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες 
κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέ-
ον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω 
αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανει-
ολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτο-
νται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται 
στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.  
Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρού-
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγω-
γή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και 
εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδια-
φερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή. 
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετι-
κών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του και γενικότερα 
τους παραγωγούς ενέργειας ότι την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014, 
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της διοίκησης της 
ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου κατόπιν 
αιτήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.
Στην σύσκεψη εκ μέρους της ΚΕΕΕ συμμετείχαν ο Α΄Αντιπρόεδρος ΚΕΕΕ και 
πρόεδρος Επιμελητηρίου Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος και ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης. 
Εκ μέρους της ΠΟΣΠΗΕΦ συμμετείχαν  ο Πρόεδρος κ. Παναγής  Γιάννης ο 
Αντιπρόεδρος κ. Τόκας  Αστέριος και ο Οργ. Γραμματέας κ. Νίκας  Αρης
Στην συνάντηση εκφράσθηκε για ακόμη μια φορά η αντίθεση στο νόμο 4254 
καθώς επίσης μεταφέρθηκε στον υφυπουργό και η αγανάκτηση χιλιάδων 
παραγωγών ενέργειας οι οποίοι προσφεύγουν σε δικαστικό αγώνα για την 
καταστρατήγηση των συμβάσεων.
 Ζητήθηκε όμως μέχρι να προκύψουν τα οποιαδήποτε δικαστικά 
αποτελέσματα, να ληφθούν άμεσα κάποια μέτρα τα οποία θα διορθώσουν 
τις προβληματικές καταστάσεις που έχουν προκύψει σε σχέση με την 
φορολογία, τους συμψηφισμούς, τα δάνεια στις τράπεζες, τις πληρωμές 
αλλά και γραφειοκρατικά ζητήματα που προκαλούν καθυστερήσεις από την 
λειτουργία του ΛΑΓΗΕ.
Τα κυριότερα σημεία που τέθηκαν ήταν τα εξής:
1.  Να επανεξεταστούν οι περικοπές σε κάποιες περιπτώσεις.
2.  Η επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας των εκπροσώπων 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και της διοίκησης 

της ΠΟΣΠΗΕΦ με τον υφυπουργό ΠΕΚΑ
Μεταφέρθηκε στον υφυπουργό και η αγανάκτηση χιλιάδων παραγωγών ενέργειας οι οποίοι προσφεύγουν

 σε δικαστικό αγώνα για την καταστρατήγηση των συμβάσεων

3.  Η συμμετοχή των τραπεζών με μείωση επιτοκίου των δανείων σε επίπεδα 
ανεκτά για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και σε καμιά περίπτωση 
μεγαλύτερα του 6% καθώς επίσης και επιμήκυνση με περίοδο χάριτος χωρίς 
επιπλέον εξασφαλίσεις ή άλλες επιβαρύνσεις. 
4.  Η τιμή που θα ισχύει για την παράταση της σύμβασης.
5.  Η αναστολή αδειοδοτήσεων.
6.  Ο συμψηφισμός οφειλών με το δημόσιο.
7.  Η κατάθεση ενός επίσημου χρονοδιαγράμματος πληρωμών
8. Ο συμψηφισμός οφειλών των παραγωγών προς στην ΔΕΗ (κόστη 
σύνδεσης), με τις οφειλές από τον ΛΑΓΗΕ. 

Ο κ. Παπαγεωργίου συμφώνησε σε αρκετά από τα παραπάνω 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 ομάδα εργασίας η οποία θα μελετήσει 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 αντιμετώπιση των δανείων 
αλλά και να προκύψει δεσμευτικό πλαίσιο εφαρμογής των αποφάσεων που 
θα ληφθούν. 
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Την Τρίτη 27 Μάιου 2014  κατατέθηκαν ενώπιον του Διοικητι-
κού Πρωτοδικείου οι πρώτες ομαδικές αγωγές των παραγωγών 

κατά του Δημοσίου. Με τις εν λόγω αγωγές διεκδικούνται αφενός 
τα ποσά που αντιστοιχούν στο πιστωτικό τιμολόγιο για την εγχεό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια του έτους 2013 και, αφετέρου, η αποκα-
τάσταση, με την καταβολή αποζημιώσεως, της ηθικής βλάβης που 
έχουν υποστεί οι παραγωγοί από τις διατάξεις του ν. 4254/2014.
Για τις αγωγές αυτές, το δικηγορικό γραφείο Παπακωνσταντίνου-Κα-
τρούγκαλος-Χλέπας τονίζει ότι θα επιδιώξει την απευθείας εισαγω-
γή της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τη διαδικασία 
της πρότυπης (πιλοτικής) δίκης, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 
3900/2010. Επιδίωξη θα είναι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, η οποία θα κρίνει τη συνταγματικότητα των επίμα-
χων διατάξεων του ν. 4254/2012, εντός του ερχόμενου έτους. Στη συ-
νέχεια και εφόσον απαιτηθεί, θα γίνει προσφυγή εκ μέρους των ιδίων 
παραγωγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Στρασβούργο).

Επίσης, το γραφείο ενημερώνει ότι εντός του πρώτου δεκαημέρου 
του μηνός Ιουνίου θα καταθέσει νέες ομαδικές αγωγές στο Διοικη-

τικό Πρωτοδικείο, ακολουθώντας την ίδια ως άνω διαδικασία (συμμε-
τοχή σε πρότυπη δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και προσφυγή, 
εφόσον απαιτηθεί, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των). Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απο-

στείλουν έως την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 τα αναγκαία προς τούτο 
στοιχεία, προκειμένου να συμμετέχουν στις εν λόγω νέες ομαδικές 
αγωγές. Συγκεκριμένα, παρακαλούνται να αποστείλουν: 1. Σύμβαση 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας 2. Καταστατικό εταιρείας. 3. Πιστωτικό 
τιμολόγιο για το έτος 2013. 4. Ακριβή υπολογισμό του ποσοστού της 
εφεξής μειώσεως της τιμής πώλησης. 5. Υπογεγραμμένο εις τριπλούν 
πληρεξούσιο, το οποίο θα αποσταλεί από τη Δικηγορική Εταιρεία μας 
στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Κατατέθηκαν οι πρώτες ομαδικές αγωγές των παραγωγών
 ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά του Δημοσίου

Η ποινική δίωξη επαγγελματιών 
κάθε ειδικότητας για τη μη κατα-
βολή των εισφορών ασφάλισης 
των ιδίων ασκείται απαραδέ-
κτως, με ανεπίτρεπτη αναλογική 
εφαρμογή της διάταξης του άρ-
θρου 1 § 1 του Α.Ν. 86/1967, η 
οποία δεν καταλαμβάνει την συ-
γκεκριμένη πράξη (μη καταβολή 
εισφορών αυτού του είδους), ήτοι 
κατά παράβαση της βασικής αρ-
χής του ποινικού δικαίου «Καμία 
ποινή χωρίς νόμο», που ενσωμα-
τώνεται στα άρθρα 5 § 3 και 7 § 
1 του Συντάγματος και, βεβαίως, 
στο άρθρο 1 του Π.Κ. Ειδικότερα:
Η διατύπωση των δύο πρώτων 
παραγράφων του άρθρου 1 του 
Α.Ν. 86/1967 είναι η εξής:
«1. Οστις υπέχων νόμιμον υπο-
χρέωσιν καταβολής των βαρυ-
νουσών αυτόν τον ίδιον ασφα-
λιστικών εισφορών (εργοδο-
τικών), ασχέτως ποσού, προς 
τους εLς το Υπουργείον Εργασίας 
υπαγομένους πάσης φύσεως Ορ-
γανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής 
ή Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή ει-
δικούς Λογαριασμούς, δεν κατα-
βάλλει ταύτας εντός μηνός, αφ' 
ής αύται κατέστησαν απαιτηταί, 
προς τους ως άνω Οργανισμούς 
τιμωρείται δια φυλακίσεως του-
λάχιστον τριών μηνών και χρη-
ματικής ποινής τουλάχιστον 10 
χιλιάδων δραχμών.

2.Οστις παρακρατών ασφαλιστι-
κάς εισφοράς των παρ' αυτώ ερ-
γαζομένων επι σκοπώ αποδόσεως 
εις τους κατά την παράγραφον 
1 Οργανισμούς δεν καταβάλλει 
ή δεν αποδίδει ταύτας προς τους 
ανωτέρω

Οργανισμούς εντός μηνός αφ ης 
κατέστησαν απαιτηταί τιμωρείται 
επί υπ' εξαιρέσει δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον 6 μηνών και χρημα-
τικής ποινής τουλάχιστον 10 χι-
λιάδων δραχμών».
Είναι απολύτως προφανές ότι 
και οι δύο παραπάνω διατάξεις 
αναφέρονται ρητά και αποκλει-
στικά στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, που οφείλονται για την ερ-
γασία εργαζομένου με εξαρτημέ-
νη εργασία, οι
οποίες διαχωρίζονται πάντα σε 
δύο κατηγορίες:
Α) Τις εργοδοτικές, δηλαδή τις 
εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος 
ο εργοδότης εξ ιδίων για την 
ασφαλιστική κάλυψη του εργαζο-
μένου σε αυτόν. Και
Β) Τις παρακρατούμενες από το 
μισθό του εργαζομένου, δηλαδή 
εισφορές που καταβάλλονται από 
τον ίδιο τον εργαζόμενο ως ποσο-
στό από το μισθό του.
Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται 
συγκεκριμένη (διαφορετική) ποι-
νική μεταχείριση για τη μη από-

δοση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών της πρώτης ή της δεύτερης 
μορφής εκ μέρους του εργοδότη, 
καθώς κρίνεται βαρύτερης απαξί-
ας πράξη η μη απόδοση χρημάτων 
που έχουν παρακρατηθεί από το 
μισθό του ίδιου του εργαζομένων 
έναντι της μη καταβολής αυτών, 
που οφείλονται από τον ίδιο τον 
εργοδότη.
Με επόμενες διατάξεις νόμων έγι-
ναν αλλαγές στα ποσά κλπ. που 
αναφέρονται ανωτέρω χωρίς 
όμως να αλλάξει ποτέ η παραπά-
νω διατύπωση. Αντίθετα, πολλές 
φορές επαναλαμβάνεται ρητά 
η αναφορά στα συγκεκριμένα 
είδη ασφαλιστικών εισφορών 
(εργοδοτικές και παρακρατού-
μενες από τον εργαζόμενο). 
 
Εξ όλων των ανωτέρω καταδει-
κνύεται και σε νομικό επίπεδο 
αυτό που, ούτως ή άλλως, είναι 
προφανές και, πιθανότατα, δεν 
ήταν καν αναγκαίο να θεμελιωθεί 
με όλα τα παραπάνω: Ότι η λέξη 
«εργοδοτικές» ως προσδιοριστι-
κή των ασφαλιστικών εισφορών 
που περιγράφονται στον α.ν. 
86/1967, αναφέρεται στις ασφα-
λιστικές εισφορές, που οφείλουν 
οι εργοδότες στα ασφαλιστικά 
ταμεία των εργαζομένων τους και 
όχι τις εισφορές που οφείλει κάθε 
αυταπασχολούμενος επαγγελμα-

τίας στο ασφαλιστικό ταμείο, που 
ασφαλίζεται ο ίδιος.
Η άσκηση ποινικής δίωξης βά-
σει του άρθρου 1 § 1 του α.ν. 
86/1967 για τη μη καταβολή ει-
σφορών επαγγελματιών προς το 
ασφαλιστικό τους ταμείο αποτε-
λεί μη νόμιμη αναλογική εφαρμο-
γή της εν λόγω διάταξης για πρά-
ξη που δεν προβλέπεται με αυτή. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Α.Π. 
σε Ολομέλεια δεν έχει δεχθεί ως 
νόμιμη την αναλογική εφαρμογή 
του άνω άρθρου σε περίπτωση 
πολύ πιο κοντινή (μη καταβολή 
εργοδοτικών εισφορών προς το 
Ν.Α.Τ. βλ. ΑΠ Ολομ 587/1991, 
ΠοινΧρ ΜΑ' σελ. 1120).
Συνεπώς, η αναλογική εφαρμογή 
της άνω ποινικής διάταξης κατά 
τον τρόπο αυτό, ήτοι για την ποι-
νική δίωξη επαγγελματιών κάθε 
είδους για τη μη καταβολή ασφα-
λιστικών εισφορών που οφείλουν 
για την ασφάλιση των ιδίων, η 
οποία δεν εμπίπτει στο πραγματι-
κό της εφαρμοζομένης διάταξης, 
είναι απολύτως ανεπίτρεπτη και 
απαράδεκτη,
καθώς αντίκειται σε θεμελιώδεις 
συνταγματικές αρχές προστατευ-
όμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5 § 
3 και 7 § 1 του Συντάγματος, το 
άρθρο 1 του Π.Κ. καθώς και το 
άρθρο 7 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)
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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  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 


