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Μετά τις προτάσεις που κατέθεσε
 το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τον

Περιφερειακό Χωροταξικό 
Σχεδιασμό της Περιφέρειας ΑΜ-Θ 

Η Μελέτη δημιουργεί σοβαρότατα 
προβλήματα στην οικονομική σύγκλιση 

των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΑΜ-Θ, 
δημιουργώντας ανάπτυξη δύο ταχυτήτων 

σε βάρος της ΠΕ Δράμας

Σελίδες 6,7

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  
ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 
ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

 ΔΡΑΜΑΣ

Σελίδα 2

Βράβευση 6 νεοφυών επιχειρηματιών 
από το Επιμελητήριο Δράμας

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό 
που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης 
του  Έργου “Smart Specialization”

Σελίδα 3

Κείμενο θέσεων 
Επιμελητηρίων 

Ανατολικής Μακεδονίας 
& Θράκης 

Για την φορολογία
 των επιχειρήσεων

Σελίδες 4,5
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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
Ναζάρογλου Λάμπρος 
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμποριΚο TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Γρηγόριος Βέτος 

Πρόγραμμα «Έξυπνη 
Εξειδίκευση»

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 

 στο Επιμελητήριο Δράμας

 Υπεγράφη  το «Μνημόνιο Συνεργασίας»

Το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013», 
υλοποιεί το Στρατηγικό Έργο “Smart Specialization”, 
το οποίο  αφορά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας Έξυπνης 
Περιφερειακής Εξειδίκευσης για τη διασυνοριακή περιοχή, 
σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις 
προτάσεις κανονισμών της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020. 
Στόχος του Έργου είναι να προσδιοριστούν οι στοχευμένες 
επενδυτικές προτεραιότητες για τη διασυνοριακή περιοχή 
και οι σχετικές δράσεις που απορρέουν από αυτές για την 
στήριξη της αριστείας στην επιχειρηματικότητα, την έρευνα 
και την καινοτομία. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Δράμας, ως εταίρος 
του έργου και υπεύθυνος υλοποίησης της Δράσης 5.2 RIS3 
Forum – Αστική Ανάπτυξη για την Περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, διοργάνωσε την Παρασκευή 
11 Σεπτεμβρίου 2015 μια τοπική εκδήλωση, η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Δράμας για την 
υπογραφή του «Μνημονίου Συνεργασίας» που αναπτύχθηκε 
από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου, για την διασφάλιση 
της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων στο πλαίσιο της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την τρέχουσα 
Προγραμματική Περίοδο. 
Η δράση προσπαθεί να συνδέσει την «Έξυπνη Εξειδίκευση» με 
την Τοπική Διακυβέρνηση, μέσω ενός μνημονίου συνεργασίας 
που θα συνδέει τους στόχους της έξυπνης εξειδίκευσης με 
τα σχετικά καθήκοντα που θα πρέπει να αναληφθούν από 
την Τοπική Διοίκηση. Επίσης θα συνδέει τις ευθύνες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους τρόπους με τους οποίους 
η τοπική κυβέρνηση και οι τοπικοί παράγοντες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν πρακτικές έξυπνης εξειδίκευσης για να 
δημιουργήσουν ένα καλύτερο σύστημα διαχείρισης. 
Στόχος τέλος είναι η διασφάλιση της συνεργασίας των 
τοπικών φορέων στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής 
RIS3, μέσω της υπογραφής του σχετικού Μνημονίου 
Συνεργασίας.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμ-
βρίου 2015, στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο του Επιμελη-
τηρίου Δράμας, πραγμα-
τοποιήθηκε η παρουσία-
ση του βιβλίου «ΤΡΟΪΚΑ, 
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ», του δη-
μοσιογράφου και συγ-
γραφέα Μιχάλη Ιγνατίου. 
Ο συγγραφέας αναφέρθη-
κε στο πόνημα του με στοι-
χεία που αποκαλύπτουν 
τις δύσκολες στιγμές που 
βίωσε η χώρα την περί-
οδο 2008 -2010, σχετικά 

με την οικονομική κρίση, 
καθώς επίσης και τα γε-
γονότα που αφορούσαν 
τους χειρισμούς της από 
τις ελληνικές κυβερνήσεις 
της περιόδου. Απάντησε 
σε πολλές ερωτήσεις του 
κοινού που παρευρέθηκε 

στην εκδήλωση, με τον 
γνωστό εμπεριστατωμένο 
και αξιόπιστο τρόπο του.   
Ως γνωστόν ο Μιχάλης 

Ιγνατίου είναι ένας από 
τους 12 δημοσιογράφους 
που έχουν διαπίστευση 
στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και 
το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο καθώς επίσης εί-
ναι και μέλος ερευνητικής 
ομάδας, η οποία ασχολεί-

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ 

ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

ται συστηματικά με τον 
αποχαρακτηρισμό εγγρά-
φων του Λευκού Οίκου, 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και 
της CIA.  Την εισαγωγή 
στην παρουσίαση του βι-
βλίου έκανε ο δημοσιο-
γράφος κ. Τάσος Παπαδό-
πουλος. 
Τον Μιχάλη Ιγνατίου κα-
λωσόρισε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Δράμας. 
Τον ευχαρίστησε θερμά 
για την τιμή που έκανε στο 
Επιμελητήριο Δράμας, να 
αποδεχθεί την πρόσκληση 
παρουσίασης του έργου 
του στο δραμινό κοινό. 
Την εκδήλωση επίσης τί-
μησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Δράμας 
κ. Χρ. Μαμσάκος και ο 
τ. Βουλευτής Καβάλας κ. 
Γιώργος Καλαϊτζής.     
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Με ιδιαίτερη επισημότη-
τα ολοκληρώθηκε η τε-
λετή βράβευσης νεοφυ-
ών επιχειρηματιών από 
το Επιμελητήριο Δράμας 
για τη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό που έγινε 
στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Στρατηγικού Έργου 
“Smart Specialization”, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα Ευρω-
παϊκής Εδαφικής Συνεργα-
σίας «Ελλάδα - Βουλγαρία 
2007-2013», και συγκε-
κριμένα της Δράσης 4.2 
Διασυνοριακά Βραβεία Επι-
χειρηματικότητας. Το Επι-
μελητήριο διοργάνωσε το 
Διαγωνισμό Νέων Καινοτό-
μων Ιδεών, απευθυνόμενο 
προς κάθε νέο επιχειρη-
ματία και ερευνητή (φυσι-
κό πρόσωπο ή εταιρεία), 
με θεμελιώδες κριτήριο 
την κάλυψη των στόχων 
της στρατηγικής για την 
Έξυπνη Εξειδίκευση στην 
περιφέρεια της ΑΜΘ, όσο 
και των στόχων της οικο-
νομικής ανάπτυξης για την 
Διασυνοριακή Συνεργασία 
Ελλάδας – Βουλγαρίας. 

Στον διαγωνισμό συμμετεί-

Βράβευση 6 νεοφυών επιχειρηματιών από το Επιμελητήριο Δράμας
Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό που έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης 

του  Έργου “Smart Specialization”

χε ένας αριθμών νέων ιδε-
ών από την Περιφέρεια και 
μια επιτροπή αποτελούμενη 
από αξιολογητές της Περι-
φέρειας ΑΜΘ, του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου και του 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
– Θράκης επέλεξε τις έξι κα-
λύτερες προτάσεις οι οποίες 
και βραβεύτηκαν. Οι νέοι 
που έλαβαν την τιμητική δι-
άκριση για τις καινοτόμες 
και πρωτότυπες ιδέες τους 
είναι:

• Σαμπάτζε Γρηγό-
ρης & Σαπουρίδης Χά-
ρης για την ιδέας τους 
ONLINEAUTOSTOP

• Μπατσακίδης Αθα-
νάσιος για το σχέδιο OFF.
DEM - Πλατφόρμα Προσφο-

ράς - Ζήτησης επιχειρηματι-
κής συνεργασίας
Σημαδόπουλος Αντώνιος 
για το έργο Black Ship www.
blackship.gr
Παναγιώτης Τοπαλίδης για 
την ιδέα του Πραγματική οι-
κολογική μηχανή
Νικόλαος Σιτσάνης για την 
καινοτομία Translation24.
gr “Ο καλύτερος τρόπος να 
μεταφράσετε επαγγελμα-
τικά τα κειμενά σας www.
translation24.gr
Παναγιώτης Παράσχου

 για το έργο ASPIDEO
Στην τελετή βράβευσης πα-
ραβρέθηκε ο Αντιπρύτανης 

του  Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου κ.  Φώτης Μάρης 
και το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Φορέα. Ο πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Δράμας 
στο χαιρετισμό του δήλωσε 
πως «είμαστε υπερήφανοι 
στη Δράμα που έχουμε ένα 
τόσο δυναμικό και καινοτό-
μο ανθρώπινο παράγοντα ο 
οποίος μπορεί να μεταφέρει 
την επιχειρηματικότητα της 
περιοχής μας στη σύγχρονη 
εποχή». Επίσης ο κ. Γεωρ-
γιάδης προανήγγελλε την 
πιθανότητα  δημιουργίας 
«εκκολαπτηρίου νεοφυών 
ιδεών» στο Επιμελητήριο 
Δράμας κάτι που σημαντικά 
θα υποστηρίξει παρόμοιες 
προσπάθειες να «φύγουν 
από το χαρτί» και να γίνουν 
πραγματικά επιχειρηματι-
κά σχέδια.  Την εκδήλωση 
χαιρέτισαν ο κ. Αντιπρύτα-
νης καθώς και μέλη του ΔΣ. 
Στην απονομή των βραβεί-
ων συμμετείχαν φίλοι και 
συγγενείς των βραβευθέ-
ντων. 
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Τα Επιμελητήρια της Πε-
ριφέρειας ΑΜ-Θ μετά από 
την κοινή συνεδρίαση που 
έλαβε χώρα στο Εμπορο-
βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Ροδόπης καταθέτουν το 
παρακάτω κείμενο θέσεων 
για την φορολογία των επι-
χειρήσεων. 

Εισαγωγή 

Ο φορολογικός νόμος που 
ψηφίσθηκε ως προαπαιτού-
μενο για την συμφωνία, δυ-
στυχώς αποτελεί για ακόμη 
μια φορά αντιαναπτυξιακή 
παρέμβαση της πολιτείας, με 
μοναδικό στόχο την αύξηση 
των φορολογικών εσόδων σε 
βάρος επιχειρήσεων και νοι-
κοκυριών.  
Στερείτε επίσης τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενός νόμου 
δίκαιου, απλού, σταθερού, 
καθώς επίσης δεν θεραπεύει 
ουσιαστικά, τις διαχρονικές 
παθογένειες της φορολογίας.
Η λογική της εξαθλίωσης των 
μικρομεσαίων επιχειρηματιών 
και επαγγελματιών (φυσικών 
και νομικών προσώπων) για 
ακόμη μια φορά επικράτησε.  
Η πάταξη της φοροδιαφυγής 
δεν μπορεί να επιτευχθεί με 
την υπερφορολόγηση. 
Είναι παραδοχή ότι υπάρχει 
φοροδιαφυγή σε κλάδους της 
ελεύθερης επαγγελματικής 
δραστηριότητας, όμως το 
να κατηγορούνται ως βασι-
κοί υπαίτιοι οι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες είναι άστοχο 
αντιαναπτυξιακό και επικίν-
δυνο.

Ως φορείς που εκφράζου-
με την επιχειρηματικότητα, 
έχουμε κατ’ επανάληψη κα-
ταθέσει τις προτάσεις μας 
στις εκάστοτε κυβερνήσεις 

αλλά δυστυχώς κάθε νόμος 
που εφαρμοζόταν στερού-
νταν  βασικών αρχών που 
είναι: 
• Η απλοποίηση και η 
διαφάνεια του συστήματος 
ώστε να είναι κατανοητό.
• Τη μείωση στο ελάχι-
στο των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που σημαίνει 
μείωση κόστους 
• Η πάταξη της φορο-
διαφυγής.
• Η σταθερότητα με 
μακροχρόνιο ορίζοντα εφαρ-
μογής.
• Δημιουργία φορολο-
γικής συνείδησης μέσω της 
αύξησης της αξιοπιστίας του 
κράτους. 
• Η κοινωνική δικαιο-
σύνη μέσω της υιοθέτησης 
της αρχής της αναλογικής
ανταποδοτικότητας, παρέχο-
ντας προστασία πρωτίστως 
στα εισοδήματα των
μικροεπιχειρηματιών, των 
μισθωτών και των συνταξιού-
χων.
• Η εξάλειψη της δια-
φορετικής φορολογικής με-
ταχείρισης εισοδημάτων από
διαφορετικές πηγές. 
• Η διεύρυνση της φο-
ρολογικής βάσης και τη κα-
τάργηση φόρων
μειωμένης απόδοσης.
• Η ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας, της αει-
φόρου ανάπτυξης και της 
δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας.
• Τα Κίνητρα για προ-
σέλκυση επενδύσεων. 

Προτάσεις:

Μείωση των φορολογικών 
συντελεστών που επιβάλ-
λονται στις επιχειρήσεις 

από 29% στο 15% (Flat tax) 
ανεξαρτήτως μορφής (ατομι-
κές ή νομικά πρόσωπα) και 
Κατάργηση του 100% της 
προκαταβολής φόρου και 
γενικότερα της προκαταβο-
λής φόρου.
Η υπερφορολόγηση των 
επιχειρήσεων στην χώρα 
μας αποτρέπει προσέλκυ-
ση επενδύσεων και φυγή 
επιχειρήσεων στα Βαλκάνια 
και όχι μόνο. Η μείωση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω 
της αύξησης της φορολογίας, 
δημιούργησε τεράστιο αποε-
πενδυτικό περιβάλλον. 
Ειδικότερα στην Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη το φαινό-
μενο είναι έντονο, λόγω κυ-
ρίως του ευνοϊκού φορολο-
γικού καθεστώτος της Βουλ-
γαρίας (10%), με αποτέλεσμα 
την φυγή επιχειρήσεων και 
την απώλεια θέσεων εργασί-
ας. Αν υπολογισθούν και οι 
υπόλοιποι παράγοντες (ενερ-
γειακό κόστος, καθυστερή-
σεις στην επιστροφή ΦΠΑ, 
capita controls κλπ) τότε 
είναι ηρωϊκό έως αυτοκατα-
στροφικό, να παραμένουν 
επιχειρήσεις στην περιοχή 
μας και στην Ελλάδα γενικό-
τερα. Η θέσπιση ενός συντε-
λεστή φορολόγησης στο 15%, 
με ταυτόχρονη κατάργηση 
της προκαταβολής, αποτελεί 
αναπτυξιακό μέτρο που βελ-
τιώνει την ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων και την 
προσέλκυση επενδύσεων.
 
Κατάργηση της αύξησης 
από το 3% σε πάνω από 5% 
(παρεμβατικό επιτόκιο ΕΚΤ 
συν 5 μονάδες) στο επιτόκιο 
της ρύθμισης των 100 δό-
σεων και διατήρηση αυτής 
όπως η αρχική. 
Η ρύθμιση των 100 δόσεων 

για οφειλές στο δημόσιο 
αποτέλεσε πραγματική ανά-
σα, λόγω της ευελιξίας και 
του τρόπου που συντάχθηκε. 
Η αδυναμία ανταπόκρισης 
των οφειλετών επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών, προέκυψε 
την τελευταία εξαετία σε τε-
ράστιο βαθμό, εξαιτίας της 
εξοντωτικής φορολογικής 
πολιτικής. Όλες οι προηγού-
μενες ρυθμίσεις απέτυχαν 
εξαιτίας των ανελαστικών 
διατάξεων, με αποτέλεσμα οι 
περισσότεροι οφειλέτες να 
μην μπορούν να ενταχθούν 
και όσοι εντάχθηκαν να τις 
απολέσουν. Η ρύθμιση των 
100 δόσεων θα πρέπει άμεσα 
να επανέλθει στην αρχική της 
μορφή, καθώς επίσης και να 
υπάρξει πάγια ρύθμιση 12-
24 δόσεων ανάλογα με την 
δυνατότητα πληρωμής του 
οφειλέτη για τις τρέχουσες 
εισφορές (2015), οι οποίες 
είναι ιδιαίτερα αυξημένες και 
θα οδηγήσουν σε αδυναμία 
πληρωμών.

Δημιουργία αφορολόγητου 
αποθεματικού για επενδύ-
σεις επιχειρήσεων
 
Η αύξηση του τέλους επι-
τηδεύματος από 500 € σε 
650 € για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιτηδευ-
ματίες , από 500 € σε 1.000 
€ για τις επιχειρήσεις και 
από 300 € σε 600 € για κάθε 
υποκατάστημα επιχείρησης 
αποτελεί ένα άδικο μέτρο. Η 
σύγχρονη φορολογική πο-
λιτική δεν υιοθετεί αυτές τις 
λογικές. Ζητούμε την πλήρη 
κατάργηση του τέλους επιτη-
δεύματος διότι δεν φορολο-
γεί το πραγματικό εισόδημα 
αλλά το επάγγελμα ανεξαρ-
τήτως εισοδήματος και είναι 

Κείμενο θέσεων Επιμελητηρίων 
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
Για την φορολογία των επιχειρήσεων
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επιπλέον άδικος φόρος. 

Θέσπιση αφορολόγητου ορί-
ου 12.000 ευρώ για όλους 
και όχι μόνο για μισθωτούς 
και συνταξιούχους. 

Ο ΚΒΣ άλλαξε ουσιαστικά 
μόνο κατ’ όνομα σε ΚΦΑΣ 
(Κώδικας Φορολογικής 
Απεικόνισης Συναλλαγών) 
αντί να καταργηθεί. Πολλές 
διατάξεις του παλιού ΚΒΣ δι-
ατηρούνται όπως η θεώρηση 
Δελτίων αποστολής και οι 
αποδείξεις λιανικής. Η υπο-
τιθέμενη κατάργηση του βι-
βλίου αποθήκης προσκρούει 

στην διατήρηση του λογαρια-
σμού 94.  Επίσης έχουμε ολι-
κή επαναφορά του προηγού-
μενου καθεστώτος, καθώς 
επανεισάγεται ο απαράδε-
κτος θεσμός  της απόρριψης 
των Βιβλίων, μέσω του αντι-
κειμενικού προσδιορισμού 
από τον έφορο. Η κατάργηση 
του ΚΒΣ και του σημερινού 
ΚΦΑΣ είναι προϋπόθεση, 
ενός δίκαιου σταθερού χωρίς 
γραφειοκρατία αξιόπιστου 
σύγχρονου φορολογικού συ-
στήματος. 

Οι διατάξεις μεταβίβασης με-
τοχών σε άτομα με πρώτου 
βαθμού συγγένεια μεταξύ 
τους (διαδοχή επιχείρησης) 

για τις ατομικές, προσωπικές 
και τις ΕΠΕ να ισχύσουν και 
για τις Α.Ε.

Η μεταβίβαση ακίνητης περι-
ουσίας που ανήκει σε φυσικό 
πρόσωπο, με το νέο καθε-
στώς επιβάλλεται συντελε-
στής 20% στα φυσικά πρόσω-
πα επί της δημιουργούμενης 
υπεραξίας του μεταβιβαζόμε-
νου ακινήτου (Τιμή πώλησης 
ακινήτου – Τιμή κτήσης ακι-
νήτου, αφού γίνει ο σχετικός 
αποπληθωρισμός) ενώ προη-
γουμένως δεν υπήρχε τέτοια 
διάταξη (που να επιβαρύνει 
σε τόσο μεγάλο ποσοστό το 

φυσικό πρόσωπο). Ζητούμε 
την κατάργηση της διάταξης.

Η προώθηση της ανάπτυξης 
και της επιχειρηματικότητας 
προσκρούει στο απαράδεκτο 
μέτρο της αύξησης των συ-
ντελεστών αναφορικά με τις 
αμοιβές μελών ΔΣ στις Α.Ε. 
καθώς από 35% διαμορφώ-
νεται στο 40%. Ζητούμε την 
κατάργηση της αύξησης.  
ΦΠΑ
Οι αυξήσεις στο ΦΠΑ είναι 
ανεδαφικές και δεν προσδί-
δουν στα έσοδα, εξαιτίας της 
ούτως ή άλλως μειωμένης 
αγοραστικής δύναμης. Η 
οποιαδήποτε αδυναμία του 
ελεγκτικού μηχανισμού να 

πατάξει την φοροδιαφυγή, 
δεν μπορεί να επιβαρύνει την 
υγιή επιχειρηματικότητα και 
τον καταναλωτή με αύξηση 
των συντελεστών ΦΠΑ.   
1. Τα είδη πρώτης ανά-
γκης (διατροφή) ανεξαρτή-
τως αν είναι συσκευασμένα, 
επεξεργασμένα ή ακατέρ-
γαστα να επανέλθουν στο 
13%. Έτσι βοηθούμε στην 
μείωση των τιμών, δημιουρ-
γούμε ανταγωνιστικότητα 
στις μεταποιητικές επιχειρή-
σεις και δημιουργούμε προϋ-
ποθέσεις επενδύσεων. 
2. Ο κλάδος της εστία-
σης να επανέλθει στο 13% 

με την ταυτόχρονη πάταξη 
του φαινόμενου της φοροδι-
αφυγής,  
3. Να μην εφαρμοσθεί ο 
συντελεστής 23% ΦΠΑ  στα 
ιδιωτικά σχολεία-φροντι-
στήρια μέσης εκπαίδευσης 
& ξένων γλωσσών. Αντιβαί-
νει την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και δημιουργεί σοβαρότατα 
ζητήματα επιβίωσης χιλιάδων 
μικρών επιχειρήσεων και κυ-
ρίως της συμπληρωματικής 
εκπαίδευσης.
4. Μείωση του ΦΠΑ από 
το επίπεδο του 23% που εί-
ναι σήμερα στα επίπεδα του 
18-19%.
5. Εξαίρεση από το ΦΠΑ 
σε επιχειρήσεις με ακαθάρι-

στα έσοδα έως τουλάχιστον 
50.000 ευρώ.

6. Η επιστροφή ΦΠΑ 
στις εξαγωγικές επιχειρή-
σεις να μην υπερβαίνει τους 
3 μήνες. Σε περίπτωση κα-
θυστέρησης του ελέγχου θα 
πρέπει  ο ΦΠΑ να επιστρέφε-
ται σε ποσοστό τουλάχιστον 
80% και μετά τον έλεγχο εφό-
σον δεν προκύψει παράβαση, 
το υπόλοιπο 20%. 
7. Σύνδεση των ταμει-
ακών μηχανών με το TAXIS 
για την άμεση απόδοση του 
ΦΠΑ.
ΕΝΦΙΑ

1. Κατάργηση 
 του ΕΝΦΙΑ στα επαγγελμα-
τικά ακίνητα και σε όσα δεν 
αποδίδουν κανένα εισόδημα.

2. Αλλαγή των αντικει-
μενικών αξιών με εξορθο-
λογισμό αυτών στα πραγμα-
τικά δεδομένα και μείωση 
των συντελεστών υπολογι-
σμού του ΕΝΦΙΑ.

Ο πρόεδροι 
των  Επιμελητηρίων 

Δράμας
Στέφανος Α. Γεωργιάδης

 
Εμποροβιομηχανικού 

Ροδόπης
Νικόλαος Αγγελίδης

Επαγγελματικού
 & Βιοτεχνικού Ροδόπης
Αργύρης Αργυρόπουλος  

Έβρου
Χριστόδουλος Τοψίδης

Ξάνθης 
Στυλιανός Μωραϊτης

Καβάλας
Άγγελος Τσατσούλης  
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Γενικές αλλά και ειδικές 
παρατηρήσεις απέστειλε το 
Επιμελητήριο Δράμας προς 
τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ 
κ. Γεώργιο Παυλίδη,  τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας 
κ. Αργύρη Πατακάκη και τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύ-
θυνσης ΑΠΠΥ περιφέρειας 
ΑΜ-Θ κ. Κωνσταντίνο Καλού-
δη οι οποίες κοινοποιήθηκαν 
στους δημάρχους της Περι-
φερειακής Ενότητας Δράμας 
και στον Πρόεδρο του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Δράμας-
Καβάλας Δημήτρη Κυριαζίδη.
Το Επιμελητήριο Δράμας σε 
συνέχεια των προτάσεων 
που κατέθεσε στην πρώτη 
φάση της μελέτης του Πε-
ριφερειακού Χωροταξικού 
Σχεδιασμού, αποστέλλει τις 
παρατηρήσεις του, γνωμο-
δοτώντας για το Β1Στάδιο, 
όπως αυτό μας κοινοποιήθη-
κε από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η μελέτη Β1 Σταδίου πα-
ρουσιάζει σοβαρές ατέλειες, 
πολλές αντιφάσεις και αστο-
χίες οι οποίες μας προκάλε-
σαν αρνητική έκπληξη.
2. Ο βαθμός συνοχής της 
Περιφέρειας θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί χαμηλός.
3. Οι ενδοπεριφερειακές 
ανισότητες δεν αντιμετωπί-
ζονται στον αναγκαίο βαθμό, 
όπως επίσης και η σύγκλιση 
των οικονομιών της ΠΕ Δρά-
μας με τις υπόλοιπες ΠΕ.
4. Δεν ενισχύεται η χωρική 
και λειτουργική συνοχή με 
παγίωση των μέχρι τώρα 
αναπτυξιακών κατευθύνσε-
ων.
5. Υπάρχουν σοβαρότατες 
ελλείψεις για την ΠΕ Δράμας 
όσον αφορά την οικονομική
δραστηριότητα.
6. Εντείνονται τα φαινόμενα 
εσωστρέφειας που προκα-

λούν χαμηλό βαθμό συνοχής 
της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Δράμας στην 
πρώτη φάση κατέθεσε τις 
προτάσεις του τόσο για τις 
υποδομές, όσο και για την 
αναπτυξιακή κατεύθυνση της 
ΠΕ Δράμας, αναδεικνύοντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της περιοχής. Η φάση ΒI της 
μελέτης υποβαθμίζει ή αλλοι-
ώνει τις προτάσεις μας. Στα 
θέματα ιδιαίτερα των υποδο-
μών (οδικά δίκτυα, σιδηρό-
δρομος και ενέργεια) είχαμε 
κοινή θέση με το TEE Δράμας 
-Καβάλας με προτάσεις που 
προέκυψαν από την συνερ-
γασία των φορέων και των 
τεχνικών υπηρεσιών της ΠΕ 
Δράμας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Συντασσόμαστε πλήρως με τις 
παρατηρήσεις του TEE Δράμας 
-Καβάλας καθώς και των υπο-
λοίπων φορέων της ΠΕ Δρά-
μας σχετικά με τις αναγκαίες 
υποδομές.
Ως προτεραιότητα παραθέτου-
με
1. Όπου αναφέρεται ο οδικός 
άξονας Καβάλας Σέρρες (Ε61) 
ή Σέρρες- Μπάφρα- Καβά-
λα, να διορθωθεί σε άξονα. 
Καβάλας -Δράμας - Σέρρες 
(Ε61). Η Β1 φάση ουσιαστικά 
παρεμβαίνει και τροποποιεί 
την χάραξη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ έτσι όπως εγκρίθηκε 
αγνοώντας παντελώς, τις
προτάσεις των φορέων της ΠΕ 
Δράμας.
2. Ο άξονας Δράμας -Κα-
βάλας ως προτεραιότητα 
υλοποίησης και σύμφωνα 
με τις εκπονημένες μελέτες 
της ΠΕ Δράμας και όχι απλώς 
ως έργο για βελτίωση της 

λειτουργικής και αισθητικής 
αναβάθμισης.
3. Οι κάθετοι αναπτυξιακοί 
άξονες (Βορράς-Νότος) να 
μην θωρούνται απλά συ-
μπληρωματικοί (δευτερεύ-
οντες) του άξονα Ανατολής 
-Δύσης, αλλά ως ενιαίο ανα-
πτυξιακό δίκτυο.
4. Στον χάρτη της Σελίδας 27 
για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα, 
ενώ περιλαμβάνονται η Ξάνθη 
(Εχίνος) - Κομοτηνή (Νυμ-
φαία), απουσιάζει η δίοδος 
Εξοχής (Κ. Νευροκοπίου -ΠΕ 
Δράμας).  
5. Προτείνουμε να προστεθεί 
η δυνατότητα ανάπτυξης 
και χωροθέτησης υποδομών 
logistics στον άξονα Δράμας 
-Καβάλας δεδομένου της με-
λέτης και χάραξης του, σύμ-
φωνα με την μελέτη της ΠΕ 
Δράμας (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ) και 
σαφή αναφορά στο διαμετα-
κομιστικό εμπόριο (τριτογενής 
τομέας)
στο συγκεκριμένη περιοχή.
6. Να εξεταστεί η ανάπτυξη 
γραμμής ΟΣΕ, Δράμας -Καβά-
λας και σύνδεση της γραμ-
μής με Λιμάνι Καβάλας.
7. Στην μελέτη προτείνεται 
σύνδεση των ΒΙΠΕ με σιδη-
ροδρομική γραμμή. Να χαρα-
κτηρισθεί σημαντική προτε-
ραιότητα εφόσον ξεκαθαρίσει 
το καθεστώς του ΟΣΕ.
8. Υπάρχει αναφορά στο ΒΙΟ-
ΠΑ Προσοτσάνης ο οποίος δεν 
είναι θεσμοθετημένος χώρος 
υποδοχής επιχειρήσεων. Προ-
τείνεται η άμεση επίλυση του 
θέματος με δημιουργία φο-
ρέα διαχείρισης.
9. Να προστεθεί η κατασκευή 
δικτύου μέσης και χαμηλής 
πίεσης φυσικού αερίου και 
για τις βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις πέρα από τα αστικά 
δίκτυα.
10. Το Δίπολο Αλεξανδρού-
πολης Κομοτηνής χαρακτηρί-
ζεται ως λειτουργικό σε αντί-

θεση με το δίπολο Καβάλας 
-Δράμας που χαρακτηρίζεται 
αστικό. Αυτό δεν προκύπτει 
από πουθενά σύμφωνα με 
την αιτιολόγηση των μελετη-
τών και δημιουργεί ανάπτυξη 
δύο ταχυτήτων εντός της Πε-
ριφέρειας ΑΜ-Θ.
Τέλος σχετικά με τις υπο-
δομές συμφωνούμε με τις 
παρατηρήσεις στην κοινή 
πρόταση της ΠΕ Δράμας και 
των φορέων (TEE, ΓΕΩΤΕΕ, 
Δήμοι).

Παρατηρήσεις στην Χωρική 
διάρθρωση  του πρωτογενή 
τομέα

Α. Γεωργία – Κτηνοτροφία

Α1. (σελ 46-47)
Αναφέρεται ότι «η πεδινή 
ζώνη της Δράμας, η οποία 
καταλαμβάνει περί τα 75.000 
ha και εκτείνεται σε μία επι-
μήκη ζώνη με μήκος περί τα 
50χλμ. από την Προσοτσάνη 
στα ΒΔ έως την Ελευθερού-
πολη στα ΝΑ. Το μεγαλύτερο 
μέρος (περί το 60%) της ζώνης 
αυτής είναι αρδευόμενο».
Επίσης αναφέρεται ότι «Στις 
περιοχές αυτές προωθείται ο 
καθορισμός και διαφύλαξη της 
αγροτικής γης, ειδικά στις πε-
ριοχές των μεγάλων πεδινών 
ζωνών της Δράμας, της Ξάν-
θης, της Κομοτηνής – Σαπών 
και του βόρειου Έβρου. Δίδε-
ται κατεύθυνση αποκλειστικής 
χωροθέτησης δραστηριοτήτων 
και εγκαταστάσεων που έχουν 
άμεση συνάφεια με τη γεωρ-
γική δραστηριότητα, όπως 
αγροτικές αποθήκες, αντλιο-
στάσια κλπ.»
Επίσης αναφέρεται ότι: «Σε 
πολλές περιπτώσεις οι ζώνες 
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας 
συνδέονται με
μονάδες ημιεσταυλισμένης 
κτηνοτροφίας και καθετοποίη-
σης, και ιδιαίτερα με μονάδες 

Μετά τις προτάσεις που κατέθεσε το Επιμελητήριο Δράμας 
απέστειλε συγκεκριμένες παρατηρήσεις για τον

Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας ΑΜ- Θ 
Η Μελέτη δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στην οικονομική σύγκλιση των Περιφερειακών 

Ενοτήτων της ΑΜ-Θ, δημιουργώντας ανάπτυξη δύο ταχυτήτων σε βάρος της ΠΕ Δράμας
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παραγωγής προϊόντων γά-
λακτος. Τέτοιες περιπτώσεις 
απαντώνται κυρίως στις ΓΙ.Ε. 
Δρά-μας, Ροδόπης και Έβρο».

Και Τελικά το Αποτέλεσμα 
είναι να προτείνουν οι μελε-
τητές το εξής:
«Ιδιαίτερα για την περιοχή του 
Βόρειου Έβρου όπου προβλέ-
πεται ανάπτυξη του γεωργο-
κτηνοτροφικού πλέγματος, 
προωθείται ζώνη στοχευμένης 
αγροτικής ανάπτυξης με τη 
δημιουργία ενός ευρύ συνδυ-
ασμένου αγροκτηνοτροφικού 
πάρκου (συμπληρωματικότητα 
γεωργίας - κτηνοτροφίας). 
Στην περίπτωση αυτή κρί-
νεται σκόπιμο να εξεταστεί 
η χωροθέτηση ΠΟΑΠΔ με 
δυνατότητες καθετοποίησης 
της παραγωγής στην περιοχή 
μεταξύ Ορεστιάδας και Διδυ-
μοτείχου».

Η συγκεκριμένη πρόταση 
αποτελεί ουσιαστικά αδικαι-
ολόγητο περιορισμό, σε συ-
γκεκριμένη περιοχή (ΕΒΡΟΣ) 
σε βάρος της ΠΕ Δράμας που 
κατέχει εξέχουσα θέση σε 
Κτηνοτροφία και Γεωργία 
καθώς και στην μεταποίηση 
των προϊόντων (Γαλακτο-
βιομηχανίες, τυροκομεία, 
παραγωγή τροφίμων-ποτών 
χυμών, οινοποιεία, κλπ) 
σύμφωνα με τα στοιχεία της 
μελέτης.
Προτείνουμε αντίστοιχη χω-
ροθέτηση ΠΟΑΠΔ στην ΠΕ 
Δράμας λόγω σαφούς των 
πλεονεκτημάτων της περιο-
χής.
Α2: (σελίδα 51)
Στον χάρτη δεν αναφέρεται 
η ανάπτυξη ζώνης θερμοκη-
πιακών εγκαταστάσεων στην 
ΠΕ Δράμας  (3 υπερσύγχρονες 
βιομηχανικού τύπου υδροπο-
νικές μονάδες, 1 συμπαραγω-
γή ενέργειας, I επένδυση
βιομηχανικού τύπου σε εξέλι-
ξη και πολλές μικρότερες).
(Σελίδα 65)
« Προτείνεται να εξαντλείται 
η δυνατότητα χωροθέτησης 
θερμοκηπιακών μονάδων 
εκτός ΓΓΥΠ.»
Η πρόταση πρέπει να απαλει-
φθεί διότι δεν λαμβάνει κα-
θόλου υπ' όψη της την ύπαρ-

ξη δυναμικών βιομηχανικών 
θερμοκηπιακών μονάδων 
στην ΠΕ Δράμας καθώς και 
στις υπό εξέλιξη επενδύσεις. 
Η χωροθέτηση και λειτουργία 
ανάλογων θερμοκηπιακών 
μονάδων δεν προϋποθέτει 
αποκλειστικά την ύπαρξη γε-
ωθερμικών πεδίων αλλά την 
ανάπτυξη ενεργειακών υπο-
δομούν (δίκτυο φυσικού αερί-
ου, εκμετάλλευση βιομάζας). 
Εξάλλου υπάρχει ήδη βιομη-
χανικού τύπου υδροπονική 
θερμοκηπιακή εγκατάσταση 
με συμπαραγωγή ενέργειας 
από φυσικό αέριο.
A3: Υλοτομεία-δασική ξυλεία
Είναι απαράδεκτο να απου-
σιάζει από την μελέτη, πα-
ντελούς η εκμετάλλευση του 
Δασικού πλούτου -Υλοτομία 
από την αναφορά στην ΠΕ 
Αράμας. Η ΠΕ Δράμας κατα-
τάσσεται στις πρώτες θέσεις 
εκμεταλλεύσιμης ξυλείας 
από τα δάση και επίσης στην 
επεξεργασία αυτής από με-
ταποιητικές επιχειρήσεις. 
Προτείνεται η εκμετάλλευση 
δασικής ξυλείας ως ισχυρός 
πόλος οικονομικής ανάπτυ-
ξης ιδιαίτερα του ορεινού 
όγκου που χρήζει ενίσχυσης 
στις υποδομές σύμφωνα με 
τις μελέτες του δασαρχείου, 
Διεύθυνσης Δασών και της 
ΠΕ Δράμας.

Β: Ενέργεια

Β1: Δεν γίνεται καμία αναφο-
ρά στα αιολικά πεδία της ΠΕ 
Δράμας
Β2: (σελίδα 16 Στην υποσημεί-
ωση 13) αναφέρεται ότι:
«Η συγκεκριμένη παρατήρη-
ση έχει την έννοια ότι ενώ οι 
υποδομές αυτές συμβάλλουν 
σημαντικά στο επίπεδο τον 
Περιφερειακού ΑΕΠ. Εντούτοις 
έχουν μικρή συμβολή στην 
απασχόληση (εκτός από τη 
φάση κατασκευής), (άρα δεν 
δημιουργούν άμεσα τοπικό ει-
σόδημα (γεγονός που έχει έμ-
μεσες αρνητικές συνέπειες και 
ως προς την κατανάλωση)»
Η αναφορά αυτή είναι παντε-
λώς αυθαίρετη από την στιγ-
μή που δεν λαμβάνει νπ' όψη 
της, ότι η λειτουργία των 
εγκατεστημένων φωτοβολ-

ταϊκών πάρκων δημιουργεί 
έμμεσα και συντηρεί εκατο-
ντάδες θέσεις εργασίας από 
επιχειρήσεις υποστηρικτικές 
(Ηλεκτρολόγοι συντηρητές, 
υπηρεσίες φύλαξης, συντη-
ρητές αγροτικών χώρων, 
ασφαλιστές, ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες, λογιστές, κλπ). 
Προτείνεται η εγκατάσταση 
των φωτοβολταϊκών πάρκων 
να συνεχίσει να γίνεται σε 
εκτάσεις χαμηλής γεωργικής 
παραγωγικότητας σύμφωνα 
με τις υφιστάμενες διατάξεις.
I : Χωρικές ενότητες εξορυ-
κτικής δραστηριότητας
II. Η  ΠΕ Δράμας είναι ο κύρι-
ος πόλος εξορυκτικής δραστη-
ριότητας μαρμάρου και ακο-
λουθεί η ΠΕ Καβάλας-Θάσου. 
Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 
μαρμάρου στην ΠΕ Δράμας 
εκτοξεύουν τις εξαγωγές της 
Περιφέρειας ΑΜ-Θ και δημι-
ουργούν αύξηση του ΑΕΠ της 
περιοχής καθώς επίσης και 
χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Λαμβάνοντας υπ όψη και τον 
γενικότερο ορυκτό πλούτο 
της ΠΕ Δράμας σύμφωνα με 
το ΙΓΜΕ αλλά και τον υπόλοι-
πο φυσικό πλούτο (δασική 
ξυλεία, νερό κλπ) η ΠΕ Δρά-
μας αποτελεί την κατεξοχήν 
ιδανική περιοχή για ερευνη-
τική δραστηριότητα των φυ-
σικών πόρων. Προτείνουμε 
την δημιουργία Ερευνητικού 
Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων 
με έμφαση στα μη μεταλλικά 
ορυκτά.

Δ: Τουρισμός

Δ1 . (σελίδα 75) να ορισθεί 
σαφώς η περιοχή των Λου-
τρών Θερμιών Παρανεστίου 
ως περιοχή ανάπτυξης Iαμα-
τικού τουρισμού.
Δ2.  Να ορισθεί ότι η ΠΕ Δρά-
μας σε συνδυασμό με την ΠΕ 
Καβάλας ως δίπολο, απο-
τελεί σημαντικό πόλο ανά-
πτυξης του Θρησκευτικού 
Τουρισμού με δυνατότητες 
προσέλκυσης τουριστών από 
χώρες της Βαλκανικής και την 
Ρωσία.
Δ3: Να ορισθεί ότι η ΠΕ Δρά-
μας αποτελεί το κέντρο 
οινικού τουρισμού σε συνδυ-

ασμό με την ΠΕ Καβάλας και 
Ξάνθης. Έχει ήδη συσταθεί 
cluster επισκέψιμοι οινοποιεί-
ων στην ΠΕ Δράμας.
Δ4: Να προστεθούν στο δί-
κτυο πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων περιφερειακής εμβέλειας 
η Ονειρούπολη Δράμας και η 
Δραμοινογνωσία.
Σε όλα τα υπόλοιπα κατά 
περίπτωση που προτείνουν 
οι Δήμοι και η ΠΕ Δράμας 
συμφωνούμε και τα υποστη-
ρίζουμε.

Συμπέρασμα

Η μελέτη δημιουργεί σοβαρό-
τατα προβλήματα στην οικο-
νομική σύγκλιση των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων τηςΑΜ-Θ, 
δημιουργώντας ανάπτυξη δύο 
ταχυτήτων σε βάρος της ΠΕ 
Δράμας. Διατηρεί την χαμηλή 
συνοχή της Περιφέρειας και 
αυτό δημιουργεί μειονέκτημα 
συνολικά της Περιφέρειας 
ΑΜ-Θ στο σύνολο της χώρας.
Σε καμιά περίπτωση η μελέτη 
δεν πετυχαίνει την στόχευση 
ενός σύγχρονου αναπτυξια-
κού εργαλείου όπως είναι ο 
χωροταξικός σχεδιασμός προ-
καλώντας ενδοπεριφερειακές 
συγκρούσεις και ανισότητες.
Ζητούμε την αναθεώρηση της, 
την επαναδιατύπωση αρκετών 
σημείων και την προσθήκη 
των ήδη από την πρώτη φάση 
κατατιθεμένων προτάσεων 
μας.
Τέλος εκφράζουμε τον προ-
βληματισμό μας για το αποτέ-
λεσμα της μελέτης καθώς και 
για τον τρόπο που συντάχθη-
κε. Ελπίζουμε να είναι απλά 
μια αστοχία την οποία αποδέ-
χονται να θεραπεύσουν. Ως 
φορέας που εκφράζουμε την 
επιχειρηματικότητα συντασ-
σόμαστε στην κοινή πρόταση 
των φορέων της Π Ε Δράμας 
και δηλώνουμε έτοιμοι να 
ανατρέψουμε τα κακώς κείμε-
να από κοινού.

Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος 

Στέφανος Γεωργιάδης 
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 Τα Επιμελητήρια της 
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. αντα-
ποκρινόμενα στην δημόσια 
πρόσκληση της Γενικής 
Γραμματείας Στρατηγικών & 
Ιδιωτικών  Επενδύσεων του 
Υπουργείου Οικονομίας για 
την υποβολή προτάσεων για 
τον νέο αναπτυξιακό νόμο, 
υποβάλουν ορισμένες προτά-
σεις οι οποίες βασίζονται στη 
διαχρονική εμπειρία εφαρμο-
γής των προηγούμενων νό-
μων, την παρούσα οικονομική 
συγκυρία αλλά και στις ιδιαι-
τερότητες της περιφέρειας.

 Είναι γεγονός ότι οι 
προηγούμενοι αναπτυξιακοί 
νόμοι δημιούργησαν μια δυ-
ναμική στην ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων στην 
περιφέρεια ΑΜΘ. Τα τελευ-
ταία χρόνια όμως βλέπουμε 
μια σταθερή μείωση του επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος το 
οποίο τείνει να εξανεμιστεί. 
Ταυτόχρονα έγινε πρόσφα-
τα γνωστό, από επίσημα 
κυβερνητικά χείλη, ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια 
ικανά να στηρίξουν επενδυτι-
κές πρωτοβουλίες μέσω του 
αναπτυξιακού νόμου. Επιπλέ-
ον το σημερινό οικονομικό 
γίγνεσθαι της χώρας, με τους 
περιορισμούς στην κίνηση των 
κεφαλαίων, την ανύπαρκτη 
ρευστότητα στις επιχειρήσεις 
αλλά και την ελαχιστοποίηση 
των τραπεζικών δανείων και 
την ανεξέλεγκτη φορολογική 
καταιγίδα, δημιουργεί πέρα 
από την ανασφάλεια και ένα 
ασφυκτικό κλοιό στις επιχει-
ρήσεις και αποτρέπει οποια-
δήποτε σχέδιά τους.

 Ένας αναπτυξιακός νό-
μος εάν δεν μπορεί κατ’ουσί-
αν να ενισχύσει με κεφάλαια 
τις επιχειρήσεις, απομένει να 
θεσπίσει τέτοια κίνητρα τα 
οποία αφενός θα τα αντισταθ-
μίζουν και αφετέρου να δί-
νουν τη δυνατότητα να έχουν 
άμεσα οφέλη από την εφαρ-
μογή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν 
αυτό κρίνουμε ότι,

-  Θα πρέπει να υπάρχει 
σαφής διαφοροποίηση των 
ποσοστών των άμεσων ενι-
σχύσεων σε σχέση με τις 
άλλες περιφέρειες της χώρας 
τουλάχιστον κατά 10 μονάδες 
με σαφές προβάδισμα των 
μειονεκτικών περιοχών
-  τα αφορολόγητα αποθεμα-
τικά θα πρέπει να είναι αυξη-
μένα και να φτάνουν μέχρι το 
60% με μικρό χρόνο απόσβε-
σης (4 εως 5 έτη)
-  οι φορολογικές απαλλαγές 
για να έχουν αποτέλεσμα θα 
πρέπει να ελέγχονται και να 
εγκρίνονται άμεσα και όχι 
να παρατηρούνται καθυστε-
ρήσεις ετών από ευθύνη του 
δημοσίου
-  να δίνεται η δυνατότητα 
απόδειξης της ίδιας συμμετο-
χής με υπεύθυνη δήλωση με 
ταυτόχρονη εφαρμογή μπό-
νους στη βαθμολογία στην 
περίπτωση επιβεβαίωσης
-  να αυξηθεί το όριο εγκρίσε-
ων στην Περιφέρεια ΑΜΘ στα 
4.000.000,00€ για όλες τις 
κατηγορίες επιχειρήσεων που 
είναι επιλέξιμες
-   η προβληματική αδειοδό-
τηση των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων να αντικατασταθεί 
από ένα πιο ευέλικτο τρόπο 
στον οποίο ουσιαστικό ρόλο 
θα παίζουν τα επιμελητήρια

-   σταδιακή και έγκαιρη εκτα-
μίευση των επιχορηγήσεων σε 
δεδομένα χρονικά διαστήματα
-   δυνατότητα διαρκούς υπο-
βολής επενδυτικών προτάσε-
ων με ταυτόχρονη ενημέρωση 
των διαθεσίμων πόρων του 
αναπτυξιακού νόμου ανά τρί-
μηνο

Πέρα από τα παραπάνω επει-
δή οι προηγούμενοι νόμοι 
απέτυχαν στο να κρατήσουν 
ενεργές και κερδοφόρες τις 
επενδύσεις που έγιναν, θα 
πρέπει να ενσωματωθούν στο 
νόμο μια σειρά από λειτουρ-
γικά κίνητρα τα οποία είναι 
αναγκαία για την στήριξη της 
ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων. Επιγραμματικά:
-   επιδότηση ενεργειακού κό-
στους με μειωμένο τιμολόγιο 
στο επαγγελματικό ρεύμα
-   επιδότηση κόστους μετα-
φοράς (μέσω μείωσης τελών 
κυκλοφορίας & επιστροφή 
φόρου στα καύσιμα)
-   η επιδότηση του κόστους 
εργασίας να είναι άμεση, 
μέσω της μείωσης των εισφο-
ρών, και παράλληλα εκταμί-
ευση στις επιχειρήσεις των 
οφειλομένων από προηγούμε-
να έτη
-   μείωση φορολογικών συ-
ντελεστών σε ανταγωνιστικά 
επίπεδα με τις όμορες χώρες 
-  ισχυρότερα κίνητρα σε επι-
χειρήσεις που έχουν άμεσο 
εξαγωγικό προσανατολισμό

Πρέπει να γίνει κατανοητό 
και σαφές ότι σε υφεσιακές 
περιόδους της οικονομίας, 
η επανεκίνησή της γίνεται 
μόνο μέσα από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία η οποία είναι η 
μόνη ικανή να δημιουργήσει 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Χριστόδουλος Τοψίδης

Πρόεδρος

θέσεις εργασίας, να παράγει 
πλούτο και να φέρει έσοδα 
στο κράτος. Οφείλει λοιπόν η 
πολιτεία να αφήσει τις επιχει-
ρήσεις και το ανήσυχο ελληνι-
κό πνεύμα να λειτουργήσουν 
απρόσκοπτα μέσα σε ένα στα-
θερό οικονομικό περιβάλλον 
χωρίς παρεμβάσεις αλλά με 
σεβασμό πάντα στην εθνική 
και κοινοτική πολιτική.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Νικόλαος Αγγελίδης
Πρόεδρος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
 & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αργύρης Αργυρόπουλος

Πρόεδρος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Στυλιανός Μωραίτης

Πρόεδρος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Άγγελος Τσατσούλης

Πρόεδρος

Για την υποβολή του 
υπομνήματος

Νικόλαος Αγγελίδης
Πρόεδρος

ΕΒΕ Ροδόπης
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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 ΠΡΟ ΪΟΝΤΩΝ  

  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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