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«Για μας δεν 
τίθεται δίλλημα 
επιλογής ενός 

δρόμου»

 Επιστολή του Προέδρου  
του Επιμελητηρίου Δράμας 

 προς  τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ  

ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 
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Ποια είδη διατροφής υπάγονται  
στο καθεστώς απαγόρευσης   

εισαγωγής στη Ρωσία  
και ποια εξαιρούνται  

Σελ....4

Ο ΤΕΡΕΝΣ 
ΚΟΥΙΚ  
ΚΑΤΕΘΕΣΕ  
ΩΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ 

ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟ  
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Ενδιαφέρον  
από Κουβέιτ  

και Ρουμανία για 
 Ελληνικά προϊόντα

Σελ.....4

Ελληνορωσικό  
Εξαγωγικό Συμπόσιο

Πραγματοποιείται 
 στο Ε.Β.Ε Θεσσαλονίκης 
στις 6 Νοεμβρίου 2014 
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Νέα δεδομένα στο επιχειρηματικό περιβάλλον εισήγαγε το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ), το 

οποίο δημιούργησε ένα νέο εταιρικό τύπο.

Ο λόγος για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), ο εταιρικός 
τύπος της οποίας εισήχθη με τον ν. 4072/2012, η οποία  έχει νομική 
προσωπικότητα, εμπορικό σκοπό, ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ 
και ευθύνεται μόνο αυτή με την περιουσία της για τις εταιρικές υπο-
χρεώσεις.

Σελ.......9

Νέος Εταιρικός τύπος με ελάχιστο 
κεφάλαιο ενός (1) ευρώ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ι.Κ.Ε).
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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

Την Τετάρτη 15 Οκτω-
βρίου 2014 στις 20:30, 

στην αίθουσα Διοικη-
τικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Δράμας  
πραγματοποιήθηκε 
ενημέρωση για το κλεί-
σιμο του προγράμματος 
APP4INNO στους υπευ-

θύνους για την άσκηση 
πολιτικής. Το πρόγραμμα 
Εδαφικής Συνεργασίας 
«Νοτιοανατολική Ευρώπη 
– SEE» υλοποιείται από 
το Επιμελητήριο Δράμας 
με τίτλο «Καθιέρωση και 

Ενημέρωση για το κλείσιμο  
του προγράμματος SEE “APP4INNO”

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 
2014 πραγματοποιήθηκε  
η συνάντηση των υπευ-
θύνων για την άσκηση 

πολιτικής στο πλαίσιο του 
προγράμματος APP4INNO 
στον «Γυναικείο Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό Καλού 
Αγρού Δράμας – Η ΚΑ-
ΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ» ο οποίος 
συμμετέχει και υλοποιεί 

δράσεις του προγράμμα-
τος. Η εκδήλωση  πραγ-
ματοποιήθηκε στην έδρα 
της επιχείρησης «Καλοα-

γρίτισσα» που βρίσκεται 
στον Καλό Αγρό Δράμας  
με  την παρουσίαση των 
εργασιών που έγιναν στο 
Πακέτο Εργασίας Νο 6.2. 
που σαν κύριο στόχο έχει 
την κεφαλαιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του προ-
γράμματος. Θα πρέπει να 
τονιστεί πως το APP4INNO 
ανήκει στην κατηγορία 

των συγχρηματοδοτούμε-
νων προγραμμάτων Εδα-
φικής Συνεργασίας και 
απαιτείται μια διακρατική 
σύμπραξη εταίρων από 
διάφορες χώρες για την 
υλοποίηση του έργου.

Συνάντηση  στον «Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρι-
σμό Καλού Αγρού Δράμας  Η ΚΑΛΟΑΓΡΙΤΙΣΣΑ»  
στο πλαίσιο του προγράμματος “APP4INNO”

Προώθηση Νέων Προσεγ-
γίσεων και Εργαλείων 
για την Ενδυνάμωση 
της Ανταγωνιστικότη-
τας και Καινοτομίας του 
Πρωτογενή τομέα στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη” 
με ταχύς ρυθμούς με τη 
συμμετοχή επιχειρήσεων 
μεταποίησης, εμπορίας 
και πώλησης προϊόντων 
του πρωτογενούς τομέα, 
καθώς επίσης και τη συμ-
μετοχή καταναλωτών από 
την περιοχή της Δράμας

Ο κύρος στόχος του προ-
γράμματος είναι η προώ-
θηση κοινών μεθόδων και 
αποτελεσματικών εργα-
λείων για την ενθάρρυνση 
των νέων τεχνικών για 
την ανάπτυξη της αντα-
γωνιστικότητας των ΜΜΕ 
στον πρωτογενή τομέα 
στις χώρες την Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου, με τη 
δημιουργία ενός πλαισίου 
που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ 
να ερευνήσουν τη σύγ-
χρονη τεχνολογία σαν ένα 
εργαλείο για την ανάπτυ-
ξη της ανταγωνιστικό-
τητάς τους στις διεθνείς 
αγορές. 
Το Επιμελητήριο Δράμας 
υλοποιεί αυτή την πε-
ρίοδο δύο δράσεις στο 
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων Εδαφικής 
Συνεργασίας «Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη» ενώ σε 
συνεργασία με τους εταί-
ρους του έχει ξεκινήσει 
τις διεργασίες για την κα-

τάθεση νέων προτάσεων 
για τη νέα προγραμματική 
περίοδο 2014 – 2020.

Το έργο APP4INNO που με 
τις δράσεις του υποστήρι-

ξε τον πρωτογενή τομέα 
της περιοχής μας υλοποι-
ήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
και είχε ευεργετικές επι-
πτώσεις σε επιχειρήσεις 
που συμμετείχαν σε αυτό. 
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Προς τον 
Αντιπεριφερειάρχη Δράμας
κύριο Αργύρη Πατακάκη

Αξιότιμε κύριε  
Αντιπεριφερειάρχη,

Μετά την τελευταία συνεδρίαση 
του άτυπου συμβουλίου φορέων 
της ΠΕ Δράμας
και υπηρεσιακών παραγόντων, 
σχετικά με το ζήτημα που τέθηκε 
εκ μέρους του βουλευτή
Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη για 
την προτεραιότητα κατασκευής 
του δρόμου Δράμας -
Αμφίπολης, επισημαίνουμε τα 
παρακάτω:

Η ανάπτυξη μιας περιοχής πάντο-
τε συμβαδίζει με την άρση της 
απομόνωσης της και την ένταξη 
της σε μεγάλα διεθνή δίκτυα συ-
γκοινωνιακών, επικοινωνιακών,
εκπαιδευτικών, και πολιτισμικών 
υποδομών.
Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου 
και κυρίως των διαπεριφερεια-
κών συνδέσεων σε σχέση με το 
εθνικό και διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών πετυχαίνει την κα-
λύτερη πρόσβαση των βιομηχα-
νικών και αγροτικών προϊόντων 
στις διάφορες αγορές, ενώ ταυ-
τόχρονα ενισχύεται η περαιτέρω 
χωρική διάχυση της ανάπτυξης 
και η ενδοπεριφερειακή συνερ-

 Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας 
 προς  τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ  ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

γασία. Ταυτόχρονα οι συγκοι-
νωνιακές υποδομές αποτελούν 
προϋπόθεση για την αύξηση του 
τουριστικού προϊόντος.

Γνωρίζετε ότι:

1. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός 
των οδικών υποδομών της περιο-
χής μας στηρίζεται σε
μελέτες που έχουν ήδη εκπονη-
θεί.
2. Άξονας σύνδεσης με την 
Εγνατία όπως έχουν ανακοινωθεί 
είναι : ο Ε61
(Προμαχώνας-Σέρρες-Δράμα 
-Καβάλα).
3. Για τον άξονα Δράμας -Αμ-
φίπολης από το 2007 υπάρχει 

σχετική μελέτη που έχει
ήδη δημοπρατηθεί και ολοκλη-
ρωθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη και το ειδι-
κό χωροταξικό για την Βιομηχα-
νία, το δίπολο Δράμας -
Καβάλας αποτελεί σημαντικό 
αναπτυξιακό πόλο αξιοποιώντας 
τα πλεονεκτήματα των δύο Π.Ε

Η τελευταία σημαντική ανακά-
λυψη του τάφου της Αμφίπολης 
έχει προσδώσει
σημαντικό πλεονέκτημα και στην 
περιοχή μας λόγω γειτνίασης, το 
οποίο οφείλουμε να
αξιοποιήσουμε. Πιστεύουμε ότι 
η κατασκευή ενός σύγχρονου 

δρόμου αποτελεί ουσιαστική
παρέμβαση και δημιουργεί προ-
ϋποθέσεις αύξησης του τουριστι-
κού προϊόντος και όχι
μόνο. Πιστεύουμε και επιση-
μαίνουμε όμως ότι η ανάπτυξη 
έρχεται συνολικά με την
υλοποίηση των έργων υποδομών 
τα οποία συνδυαστικά δίνουν 
ανταγωνιστικό
πολλαπλάσιο πλεονέκτημα.

Για μας δεν τίθεται δίλλημα 
επιλογής ενός δρόμου, που σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει
και δεν αποκλείει τον υπόλοιπο 
σχεδιασμό. Δηλώνουμε ότι υπο-
στηρίζουμε κάθε
προσπάθεια στην κατεύθυνση 
της υλοποίησης συνολικά του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού
που αφορούν τις οδικές και γενι-
κώς συγκοινωνιακές υποδομές. 
Πιστεύουμε επίσης ότι το
αρμόδιο Υπουργείο είναι σε θέση 
να κρίνει τις συνολικές παρεμβά-
σεις της αξιοποίησης του
σημαντικού αρχαιολογικού 
ευρήματος όπως και η τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Δράμα , 22.10.2014
Με εκτίμηση 

 Στέφανος  Α. Γεωργιάδης 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου  

Δράμας 

Το Επιμελητήριο Δράμας 
ενημερώνει τα μέλη του ότι 

την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 
η προγραμματισμένη σύσκεψη 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλα-
γής με τον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου 
για θέματα που αφορούν τους 
παραγωγούς  ενέργειας από 
ΑΠΕ και ειδικότερα των Φωτο-
βολταϊκών πάρκων.
Η σύσκεψη ζητήθηκε μετά από 
αίτημα της Κεντρικής Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδας και 
συμμετείχαν ο  Β’ Αντιπρόεδρος 
ΚΕΕΕ & Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Πέλλας κ. Ιορδάνης Τσώτσος και 

ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν 
ήταν:
Η λειτουργία της επιτροπής όπως 
είχε συμφωνήσει να συστήσει 
ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. 
Ασημάκης Παπαγεωργίου στην 
οποία θα συμμετέχουν η ΚΕΕΕ, 
εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ και 
υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Υπουργείου. Όπως δεσμεύτηκε ο 
Υπουργός η επιτροπή θα ξεκι-
νήσει τις εργασίες της εντός του 
τρέχοντος μηνός. 
-Η πορεία των πληρωμών από 
την ΛΑΓΗΕ προς τους παραγω-
γούς και η εξομάλυνση τους 
-σύμφωνα με το σχέδιο βιωσιμό-

τητας.   
-Η τακτοποίηση των οφειλών του 
Δημοσίου προς την ΛΑΓΗΕ ώστε 
να υπάρξει η ανάλογη ρευστό-
τητα.
-Η θεραπεία στρεβλώσεων και 
αδικιών στον τελευταίο νόμο του 
new deal για τον οποίο υπάρ-
χουν αντιρρήσεις.
Θέματα που αφορούν τις φορο-
λογικές ενημερότητες των παρα-
γωγών και τις γραφειοκρατικές 
διαδικασίες που επηρεάζουν 
τις πληρωμές. Ειδικότερα όσον 
αφορά την παρακράτηση λόγω 
οφειλών ΦΠΑ και άλλων φόρων, 
συνέπεια των καθυστερήσεων 
πληρωμών για την οποία δεν 
φέρουν ευθύνη οι παραγωγοί.

Το κόστος του τραπεζικού δανει-
σμού που σε ορισμένες Τράπεζες 
έχει εκτιναχθεί με επιτόκια που 
αγγίζουν το 12%.  Ζητήθηκε 
η άμεση παρέμβαση από τον 
Υπουργό στις Τράπεζες για άμε-
ση και μεγάλη μείωση επιτοκίων 
στα επίπεδα του 5-6%. Επισημάν-
θηκε εκ μέρους του Υπουργού 
η υπαναχώρηση των Τραπεζών 
στην συμφωνία που είχε το 
υπουργείο για το θέμα αυτό και 
δεσμεύτηκε για επαναφορά του 
ζητήματος μετά τα stress test.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης   

Σύσκεψη για τα  Φωτοβολταϊκά  πάρκα στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
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Το Επιμελητήριο Δράμας σε 
συνεργασία με το Ελληνο-

Ρωσικό Επιμελητήριο ενημε-
ρώνει τα μέλη του ότι τα είδη 
διατροφής (τρόφιμα-ποτά) 
που υπάγονται στο καθεστώς 
προσωρινής απαγόρευσης 
εισαγωγής στη Ρωσική Ομο-
σπονδία, καθώς και εκείνων 
που εξαιρούνται από τα μέτρα 
είναι τα κάτωθι:
Πίνακας δασμολογικών κλάσε-
ων που υπάγονται στο καθε-
στώς απαγόρευσης  εισαγωγής 
στην Ρωσία
-  Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη
-Κρέατα βοοειδών, κατεψυγ-
μένα
-  Κρέατα χοιροειδών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα
-  Κρέατα και παραπροϊόντα 
σφαγίων βρώσιμα, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα, πουλερικών της 
κλάσης 0105
-  Κρέατα και παραπροϊόντα 
σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμέ-
να ή σε άρμη, αποξεραμένα ή 
καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, 
βρώσιμα, από κρέατα ή εντό-
σθια
-  Ψάρια νωπά ή διατηρημένα.  
Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς 
το όστρακό τους, ζωντανά, 
νωπά, διατηρημένα με απλή 

Ποια είδη διατροφής  υπάγονται  
στο καθεστώς απαγόρευσης  εισαγωγής στη Ρωσία 

και ποια εξαιρούνται 
ψύξη, κατεψυγμένα, αποξερα-
μένα, αλατισμένα ή σε άρμη. 
Μαλακόστρακα με το όστρα-
κό τους, βρασμένα σε νερό ή 
ατμό, έστω και διατηρημένα 
με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, 
αποξεραμένα, αλατισμένα ή 
σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωματωμένα προϊόντα με 
μορφή σβόλων (πελέτες) μαλα-

κοστράκων, κατάλληλα για τη 
διατροφή των ανθρώπων
-  Γάλα & γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα
-  Πατάτες νωπές ή διατηρη-
μένες με απλή ψύξη. Ντομάτες 
νωπές ή διατηρημένες με απλή 
ψύξη. Κρεμμύδια, ασκαλώ-
νια, σκόρδα, πράσα και άλλα 
παρόμοια λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη. 

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμ-
βες σγουρές, γογγυλοκράμβες 
και παρόμοια βρώσιμα προϊό-
ντα του γένους Brassica, νωπά 
ή διατηρημένα με απλή ψύξη. 
Μαρούλια (Lactuca sativa) και 
ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά 
ή διατηρημένα με απλή ψύξη. 
Καρότα, γογγύλια, κοκκινο-
γούλια για σαλάτα, λαγόχορτo 

(σκουλί), ραπανοσέλινα, 
ραπάνια και παρόμοιες βρώσι-
μες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα 
με απλή ψύξη. Αγγούρια και 
αγγουράκια, νωπά ή διατηρη-
μένα με απλή ψύξη. Λαχανικά 
λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, 
νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη. Άλλα λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη. 
-  Φρούτα και ξηροί καρποί, 

-  Λουκάνικα, σαλάμια και 
παρόμοια προϊόντα, από κρέας, 
παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. 
Παρασκευάσματα διατροφής με 
βάση τα προϊόντα αυτά
Έτοιμα βρώσιμα προϊόντα, συ-
μπεριλαμβανομένων τυριών και 
άλλων με βάση φυτικά λύπη.  
Εκχυλίσματα βύνης, Άλλα
Τρόφιμα που περιέχουν υπο-
κατάστατο γάλακτος με βάση  
φυτικά λίπη και έλαια 
Aίρεται η απαγόρευση 
για το γάλα και τα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα χωρίς λακτόζη, 
τα ιχθύδια σολομού, τον πατα-
τόσπορο, τα κρεμμύδια, το κα-
λαμπόκι και τα συμπληρώματα 
διατροφής, όπως οι βιταμίνες
Eξαιρούνται από το εμπάργκο  
τα εξής:
-  παιδικές τροφές και αλκο-
ολούχα (συμπεριλαμβανομέ-
νου του κρασιού). Στο παρόν 
κατάλογο εξαίρεση αποτελούν 
επίσης τα προϊόντα ελιάς και 
ελαιολάδου, προϊόντα σησα-
μιού (χαλβάς, ταχίνι), γλυκά 
κουταλιού, λουκούμια, κ.α.
Για περισσότερες πληροφορί-
ες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Επιμελη-
τήριο Δράμας.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης   

Πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 

2014, και ώρα 13:00 στην 
Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Υπουρ-
γείου Μακεδονίας & Θράκης, 
η σύσκεψη που διοργάνωσε 
η Γενική Γραμματεία Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων και 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
του  Υπουργείου Εξωτερι-
κών με τα Επιμελητήρια της 
Βόρειας Ελλάδας και εξα-
γωγικούς συνδέσμους, με 
θέμα την ενημέρωση για τις 
αγορές του ΚΟΥΒΕΙΤ και της 

Ρουμανίας.  
Στην σύσκεψη συμμετείχαν ως 
διοργανωτής η κυρία Αναπλη-
ρωτής  ΓΓ ΔΟΣΑ του ΥΠΕΞ κ. Μα-
γδαληνή Καρακόλη με προσκε-
κλημένους ομιλητές  τον Πρέσβη 
της Ελλάδος στο Κουβέιτ, κ. Θεό-
δωρο Θεοδώρου, και τον Γεν. 
Συμβ. ΟΕΥ Β΄της Β2 Διεύθυνσης 
του Υπ. Εξωτερικών, κ.Ιωάννη 
Μάρκο. Την σύσκεψη χαιρέτισε 
και ο Υπουργός Μακεδονίας –
Θράκης κ. Γ. Ορφανός. Από το 
Επιμελητήριο Δράμας συμμετείχε 
ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωρ-
γιάδης.

Στην σύσκεψη παρουσιάστηκαν 
οι  ευκαιρίες και οι δυνατότη-
τες εξαγωγών στις χώρες αυτές 
καθώς επίσης και μια σειρά από 
παρεμβάσεις που έχουν γίνει 
ώστε να επιλυθούν ζητήματα που 
δημιουργούσαν προβλήματα στις 
επιχειρήσεις. 
Ειδικότερα για την αγορά του 
Κουβέιτ υπάρχει μεγάλο ενδια-
φέρον σε δομικά υλικά, μάρμα-
ρα, κατασκευαστικές εταιρείες, 
τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα. 
Για την Ρουμανία που είναι μέ-
λος της ΕΕ υπάρχει ζήτηση σε με-
γάλο εύρος προϊόντων (αγροτικά 

Ενδιαφέρον από Κουβέιτ και Ρουμανία για Ελληνικά προϊόντα

προιόντα, τρόφιμα, βιομηχανικά 
είδη, κλπ) και υπηρεσιών όπως  
τουρισμός και οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στον οικονομικό κλά-
δο σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα.
Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τα μέλη του ότι όσες  
επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για 
τις προαναφερθείσες αγορές 
να επικοινωνήσουν με το Επι-
μελητήριο Δράμας Διευθυντή κ. 
Αλεξανδρίδη ή τον Πρόεδρο του 
Επιμελητηρίου (τηλ. 2521022750 
& 24995).  
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Το κείμενο της Ερώ-
τησης που βασίζεται 

στην ανακοίνωση του Επι-
μελητηρίου Δράμας, την 
οποία γνωστοποίησε στον 
Τέρενς Κουίκ η Πρόεδρος 
της Συντονιστικής Δράμας 
των ΑΝΕΛ Δέσποινα Βα-
τσαλίδου, έχει ως εξής:

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΤΩΝΗ 
ΣΑΜΑΡΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗ 
ΒΡΟΥΤΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕ-
ΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ 
ΟΑΕΕ

κ. Πρωθυπουργέ,
κ. Αντιπρόεδρε της Συ-
γκυβέρνησης,
κ. Υπουργέ,

Χωρίς ιδιαίτερο πρόλογο 
σας καταθέτω και μέσω 
της Βουλής, επιστολή του 
Επιμελητηρίου Δράμας, 
η οποία εκτιμώ ότι έχει 
ήδη επιδοθεί στα Γραφεία 
σας.

Σπεύδω να σας την 
γνωστοποιήσω και με την 
ιδιότητα του Βουλευτή 
Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, αλλά 
και ως ΑΜ-Θ Περιφερει-
ακός Σύμβουλος, επικε-
φαλής του Συνδυασμού 
εθνικού σκοπού ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ, 
με σκοπό να βεβαιωθώ 
ότι θα την απαντήσετε 
στον Πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Δράμας, αλλά 
και για να λάβω γνώση 
των θέσεών σας επί του 
περιεχομένου της επιστο-
λής - προειδοποίησης.

Υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του Ε.Δ. Στέφα-

Ο ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΩΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ 
ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ  

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
νο Γεωργιάδη και έχει ως 
εξής:

«Προς
- Πρωθυπουργό κύριο 
Αντώνιο Σαμαρά
- Αντιπρόεδρο της Κυβέρ-
νησης κύριο Ευάγγελο 
Βενιζέλο

κοινοποίηση:
- κ. Βουλευτές ΠΕ Δράμας
- κ. Γεώργιο Παυλίδη - 
Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ
- κ. Πατακάκη Αργύρη 
Αντιπεριφερειάρχη Δρά-
μας
- ΚΕΕΕ
- Επιμελητήρια της Χώρας
Θέμα : Ειδοποιητήρια 
 Κατασχέσεων ΟΑΕΕ

Σας ενημερώνουμε μετά 
από ομόφωνη απόφα-
ση του Διοικητικού μας 
Συμβουλίου, για ακόμη 
μια φορά, ότι η τραγική 
κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει το 85% των 
μικρών και μικρομεσαίων, 
από την έλλειψη ρευστό-
τητας, την υπερφορο-
λόγηση, τις οφειλές σε 
δημόσιο και ασφαλιστικά 
ταμεία, την κατακόρυφη 
πτώση τζίρου, την κατάρ-
ρευση της αγοραστικής 
δύναμης του πολίτη, 
οδηγεί σε αποσύνθεση 
με τραγικές κοινωνικές 
επιπτώσεις που θα είναι 
ορατές το αμέσως προσε-
χές διάστημα. Σας γνω-
στοποιούμε ότι ήδη απω-
λέσαμε το 30% των μελών 
μας με τις διαγραφές και 
για όσες ακόμη εκκρε-
μούν στις εφορίες και τα 
ασφαλιστικά ταμεία. Η 
ανεργία εκτοξεύεται και 
οι νέες επιχειρήσεις που 
δημιουργούνται είναι 
κυρίως βιοπορισμού. 
Επιπλέον οι παραγωγικές 
επιχειρήσεις έχουν οδεύ-
σει ή ετοιμάζονται για την 
έξοδο προς τις χώρες της 
Βαλκανικής. 
Και ενώ όλα αυτά τα 
γνωρίζετε εξακολουθείτε 
να εξασκείται την πολιτι-
κή των διώξεων μέσα από 
ειδοποιητήρια των ΚΕΑΟ 
που στέλνετε σε χιλιάδες 
μικρομεσαίους επαγγελ-
ματίες που ζουν σε από-
γνωση, τόσο αυτοί όσο 

και οι οικογένειες τους. 

Και τίθενται  
τα εξής ερωτήματα:

Ατομικές ειδοποιήσεις 
υπό μορφή τελεσιγράφου 
για κατασχέσεις περι-
ουσιακών στοιχείων με 
προθεσμία 20 ημερών εάν 
δεν αποπληρώσουν τις 
συνδρομές που χρωστάνε 
στον Ο.Α.Ε.Ε., φαίνεται 
να είναι μέτρο ενίσχυσης 
της επιχειρηματικότητας 
που έχει εξαγγελθεί;

Τι ασφαλιστικός φορέας 
είναι αυτός - στον οποίο 
ο επιχειρηματίας έχει 
εναποθέσει το παρόν και 
το μέλλον του - που διώ-
κει τον ασφαλισμένο ως 
κοινό εγκληματία;

Ενώ έχετε λάβει γνώση 
για τις γνωμοδοτήσεις 
έγκριτων συνταγματολό-
γων οι οποίες κατατέθη-
καν και στην Βουλή των 
Ελλήνων, για την παραβί-
αση βασικών αρχών του 
συντάγματος, της εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας 
και των διεθνών αρχών 
για προστασία των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, 
σχετικά με τις διατάξεις 
που αφορούν την ποινι-
κοποίηση και τον τρόπο 
είσπραξης των οφειλών 
από τον ΟΑΕΕ, εξακολου-
θείτε να επιμένετε με την 
πολιτική που δεν οδηγεί 
πουθενά.

Ενώ γνωρίζετε τις προ-
τάσεις των φορέων που 
δίνουν λύσεις και εξα-
σφαλίζουν την κοινωνική 
ηρεμία, εξακολουθείτε να 
οδηγείτε σε τέλμα τόσο τα 
ταμεία όσο και χιλιάδες 
πολίτες και οικογένειες.

Απαιτούμε:

1) άρση όλων των διώ-
ξεων για τις επιχειρήσεις 
και πολίτες που μέχρι το 
2009 τουλάχιστον, ήταν 
συνεπείς στις υποχρεώ-
σεις τους, με ταυτόχρονη 
νομοθέτηση του ορισμού 
της «επιχείρησης εντός 
κρίσης». 
2) Ευέλικτη ρύθμιση των 

οφειλών στον ΟΑΕΕ με 
επιλογές που περιλαμ-
βάνουν ως επιλογές του 
οφειλέτη, το πάγωμα 
των οφειλών και εξαγο-
ρά τους σε ασφαλιστικό 
χρόνο, είτε την παρακρά-
τηση από την σύνταξη 
σε ποσοστό 30%, είτε 
την καταβολή σε δόσεις 
τουλάχιστον 100 εφόσον 
είναι εφικτό. 
3) ελεύθερη επιλογή 
ασφαλιστικής κλίμακας, 
διότι ουδέποτε ο ΟΑΕΕ 
έλαβε υπόψη του τα έσο-
δα των επιχειρήσεων και 
κατάρτιζε υποχρεωτικές 
αυξητικές ασφαλιστικές 
κλίμακες ανά τριετία, συν 
τις επιπλέον αυξήσεις 
όποτε τον βόλευε. 
4 ) μείωση των εισφορών 
5) κατάργηση της ποι-
νικοποίησης (νόμος του 
1967) διότι είναι αντισυ-
νταγματική και παράνο-
μη. (επισυνάπτουμε τις 
γνωμοδοτήσεις)

Άμεσα 
6) Να σταματήσει ο 
τρόπος είσπραξης (υπό 
μορφή κατασχέσεων), 
ο οποίος σκοπό έχει να 
διαλύσει τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Η πρακτική 
των κατασχέσεων μας 
βρίσκει καθολικά αντίθε-
τους. 
7) Κατάργηση του μέτρου 
αναγκαστικής είσπρα-
ξης μέσω του κέντρου 
είσπραξης οφειλών 
Ο.Α.Ε.Ε.

Τα χτυπήματα που δέχε-
ται η μικρομεσαία επιχεί-
ρηση στην περιοχή μας, 
αλλά και σ’ όλη τη χώρα 
στόχο έχουν τον αφανι-
σμό της και μόνο. Το μόνο 
που θα επιτευχθεί με την 
αναγκαστική είσπραξη 
οφειλών είναι η αύξηση 
στα λουκέτα, την ανεργία 
και η διάλυση του κοινω-
νικού ιστού των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών και 
των εργαζομένων τους. 

Γι’ αυτό:
Δικαίωμα σας να πιστεύ-
ετε στην πολιτική των 
διώξεων, των αναγκα-
στικών εισπρακτικών 
μέτρων, της υπερφορολό-

γησης κλπ αν και απ’ ότι 
φαίνετε, μικρή μερίδα της 
πολιτικής ηγεσίας εξακο-
λουθεί να την υιοθετεί, 
πλέον, ως επίλυση του οι-
κονομικού προβλήματος. 
Οφείλουμε όμως να 
επισημάνουμε για πολλο-
στή φορά, όλα όσας σας 
προαναφέρουμε.

Για τον λόγο αυτό 
ΖΗΤΑΜΕ από την κυ-
βέρνηση να σταματήσει 
άμεσα αυτή την πολιτική. 
Να αποδεχθεί την κοινή 
λογική και τις προτάσεις 
μας. Διαφορετικά η κοι-
νωνική συνοχή διαλύεται 
και οι επιπτώσεις δεν θα 
μπορούν να αντιμετωπι-
στούν. 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Δράμας

Στέφανος Γεωργιάδης»

Κατόπιν αυτών, σας 
ερωτώ:

1. Πώς τοποθετήστε 
και πώς απαντάτε στα 7 
(επτά) θέματα που σας 
ζητά/απαιτεί να επιλύσε-
τε το Επιμελητήριο Δρά-
μας; Παρακαλώ οι απα-
ντήσεις να ειναι μία προς 
μία στα θέματα αυτά. 
2. Το αντιλαμβάνε-
σθε, ότι το μόνο που θα 
επιτευχθεί με την αναγκα-
στική είσπραξη οφει-
λών είναι η αύξηση στα 
λουκέτα, της ανεργίας και 
η διάλυση του κοινωνι-
κού ιστού των ελεύθερων 
επαγγελματιών και των 
εργαζομένων τους;
3. Αντιλαμβάνεσθε 
ότι αυτή η εφιαλτική κα-
τάσταση έχει απλωθεί σε 
ολόκληρη την χώρα; 

Ο ερωτών Βουλευτής

Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ
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Το πρόγραμμα του Συμποσίου

13 : 30 – 14 : 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
14 : 00 – 14 : 45  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 
(έως 5’/ ομιλητή)
κ. Χρήστος Δήμας, Πρόεδρος Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου
κ. Γεώργιος Ορφανός, Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης*
κ. Γιώργος Καρασμάνης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων*
κ. Andrey Maslov, Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα
κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας*
κ.Γιάννης Μπουτάρης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης* 
κ. Alexey Popov, Γενικός Πρόξενος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας στην Ελλάδα*
κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)*
κ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΒΕ)*
14 :45 – 15 : 15 ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
 * Αναμένονται επιβεβαιώσεις
** Αφορά προϊόντα που δεν εμπίπτουν στην προσωρινή απαγόρευση 
εισαγωγής προϊόντων που 
    επέβαλε η Ρωσική Ομοσπονδία στην Ε.Ε. αλλά και σε αυτά που 
εμπίπτουν
15 : 15 – 17.00 ΣΤΡΟΓΓYΛO ΤΡAΠΕΖI - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΡΩΣΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ  
 
Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Οργάνωση Εξαγωγικής Δραστηριότητας στη 
Ρωσία: Μεταφορές, Τελωνεία, Πιστοποιήσεις, Ασφάλιση, Αναζήτηση 
δυνητικών συνεργατών, Τραπεζικές συναλλαγές»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ κ. Ιωάννης Κοïμτζόγλου, Δικηγόρος, Partner KG LAW 
FIRM,  Συντονιστής Επιτροπής Β. Ελλάδας Ελληνορωσικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου 
 
Γνωριμία με την Ρωσική Αγορά / Προώθηση προϊόντων στη Ρωσική 
Αγορά / 
Δυνατότητες - Ευκαιρίες 
κ. Βαλέριος Νικολάεφ, Εμπορικός Ακόλουθος /Σύμβουλος Οικονομι-
κών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα 

Εκπρόσωπος, Επιμελητήριο Μόσχας 

Ζητήματα Τραπεζικής Συνεργασίας στη Ρωσία / Δυνατότητες Δανειο-
δότησης
Εξαγωγών στη Ρωσία
Εκπρόσωποι των Ρωσικών Τραπεζών της KEDR BANK / ROSΤBANK

Εξαγωγικές Διαδικασίες στη Ρωσία

Ελληνορωσικό Εξαγωγικό Συμπόσιο
Πραγματοποιείται στο Ε.Β.Ε Θεσσαλονίκης στις 6 Νοεμβρίου 2014 
Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη του ότι το Ελληνορωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει Ελληνορωσικό Εξαγωγι-
κό Συμπόσιο με θέμα:                             
«Προωθώντας Ελληνικά Προϊόντα στη Ρωσική αγορά: Τρόφιμα – Ποτά» στις 6 Νοεμβρίου 2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Στην εκδήλωση θα λάβει μέρος μια πολυμελής αντιπροσωπεία Ρώσων Εισαγωγέων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την κατανόηση 
του τρόπου και των μεθόδων  εισαγωγής τροφίμων – ποτών στη Ρωσική αγορά ειδικότερα την περίοδο της σημερινής κρίσης λόγω εμπάρ-
γκο αλλά και γενικότερα.
 Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο νέος Πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις 
θέσεις της Ρωσικής Κυβέρνησης 
Το Επιμελητήριο Δράμας σε συνεργασία με το ΕλληνοΡωσικό Επιμελητήριο προσκαλεί τις επιχειρήσεις του κλάδου Τροφίμων και Ποτών της 
Δράμας, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για εξαγωγές στην Ρωσική Αγορά, να συμμετέχουν στο συμπόσιο. 

κα. Τζένη Σκοτίδη, Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών/ Εισαγωγών 
Ελληνορωσικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου
 Διευθύντρια «Simply Exports»

Logistics & Τελωνειακές διαδικασίες 
κα. Μάγδα Κυριακού, Συντονίστρια Επιτροπής Μεταφορών Ελληνο-
ρωσικού
Εμπορικού Επιμελητηρίου
V.P. Business Development ECONOMOU INTERNATIONAL
SHIPPING AGENCY LTD

Ασφάλιση - Χρηματοδότηση – Πρόγραμμα Εξωστρέφειας
Εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
17 :00 – 17 : 15  Coffee Break
 
17 : 15 – 18 : 45 ΣΤΡΟΓΓYΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΡΩΣΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
 
В’ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «Παρουσίαση εταιρικού προφίλ Ρωσικών 
εισαγωγικών επιχειρήσεων / Δυνατότητες – Ευκαιρίες για τα Ελλη-
νικά Προϊόντα/ Εμπειρίες από τις Εισαγωγές Ελληνικών Προϊόντων/ 
Συμβουλές και οδηγίες για καλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα των 
Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Ρωσική Αγορά »

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
κα. Τζένη Σκοτίδη, Συντονίστρια Επιτροπής Εξαγωγών/ Εισαγωγών 
Ελληνορωσικού Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Διευθύντρια «Simply Exports»

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
 
κ.Andrey Pogorelets, Διευθυντής “Makar & Co” 
κ. Fedor Kοtanidis, Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα “Bakalea Company”
κα. Irina Kesidis, Εμπορικός Διευθυντής “LTD OLYMPIC FOODS”
κα. Yulia Sergeeva, Υπεύθυνη εισαγωγών “RUSVINTORG”
κ. Ilya Bakarinov, Αντιπρόσωπος στην Μόσχα “OOO ALEON”
κ. Κωνσταντίνος Κεχρινιώτης, Πρόεδρος “OOO VERGINA”
κ. Denis Skuratovich, Yπεύθυνος για εξυπηρέτηση πελατών ΟΟΟ 
«AGROSINDIKAT»
κ. Anton Perevezentsev, Γενικός Διευθυντής «TANDEM FOODS» 
κ. Αθανάσιος Αυγερινός, Διευθυντής ООО «АГОРА»
κ.  Armen Grishkyan, Πρόεδρος «Alianta Group» 

18 : 45 – 19 : 00 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ/  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

19 : 00 –19  : 15  Coffee Break
19 : 15 – 20 : 00 
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ 
 ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ ΝΕΤWORKING



7

Αυτό είναι το βασικό 
συμπέρασμα της συνεδρίασης 
του 3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
των Επιχειρήσεων - Third Europe-
an parliament of Enterprises, που 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλ-
λες, την 16η Οκτωβρίου 2014, με 
τη συμμετοχή περισσότερων από 
750 επιχειρηματιών από 45 χώρες 
της Ευρώπης στο ημικύκλιο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μέσα από τις συζητή-
σεις και τις ψηφοφορίες τους σε 
τέσσερα κύρια θέματα: διεθνο-
ποίηση, αγορά εργασίας, χρημα-
τοδότηση και ενέργεια, οι  επιχει-
ρηματίες απηύθυναν έκκληση για 
μια περισσότερο αποφασιστική 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοι-
χες εθνικές πολιτικές που θα 
ανταποκρίνονται στις καθημερι-
νές ανησυχίες τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι 
συμμετέχοντες απηύθυναν έκκλη-
ση για:
• μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Διπλωματία, που 
θα υποστηρίζει και υπερα-
σπίζεται τα κοινά οικονομικά 
συμφέροντα στις παγκόσμιες 
αγορές,

• περισσότερη συστήματα μάθη-
σης προσανατολισμένα στην 
αγορά εργασίας για να εξα-
σφαλιστεί η διαθεσιμότητα 
των ειδικευμένων εργαζομέ-
νων,

• φορολογικά συστήματα φιλι-
κά προς τις επενδύσεις ιδίων 
κεφαλαίων,

• πιο ευέλικτες και καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης.

Ο πρόεδρος των Ευρωεπιμελητη-
ρίων, κ. Richard Weber, δήλωσε 
ότι: «Οι επιχειρηματίες είχαν 
στη διάθεσή τους 60 δευτερό-
λεπτα ο καθένας μόνο για να 
εκφράσουν τις κύριες ανησυ-
χίες τους, αλλά τώρα τα Ευρω-
παϊκά Όργανα έχουν πέντε χρό-
νια μπροστά τους για να τους 
ακολουθήσουν! Έχουμε στείλει 
ισχυρά και σαφή μηνύματα προς 
τους  καθοδηγητές της πολιτι-
κής. Τώρα θα πρέπει να παρα-
κολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς 
ότι αυτά τα αιτήματα θα αντιμε-

τωπιστούν κατάλληλα μέσα στις 
επόμενες ημέρες, εβδομάδες και 
μήνες.»

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.	Είναι η ενιαία αγορά της 
ΕΕ επαρκώς ολοκληρωμένη, 
επιτρέποντας στην εταιρεία 
σας να λειτουργεί και να 
ανταγωνίζεται ελεύθερα;

Απάντηση: 80% ΟΧΙ

Με αυτήν την αρνητική ψήφο, οι 
εταιρείες τονίζουν ότι η ενιαία 
αγορά της ΕΕ δεν έχει πλήρως 
επιτευχθεί. Η αργή και μερικές 
φορές ανεπαρκής εφαρμογή των 
οδηγιών, η ανεπάρκεια ορισμέ-
νων μέσων, και η εμμονή ορισμέ-
νων εμποδίων που εντοπίζονται 
στο διασυνοριακό εμπόριο και τις 
επενδύσεις συμβάλουν σε αυτές 
τις δυσκολίες και θέτουν σε κίν-
δυνο οποιαδήποτε ανταγωνιστική 
οικονομία.

2.	 Οφείλουν οι διαπραγμα-
τεύσεις ελεύθερου εμπορίου 
να περιλαμβάνουν κοινωνι-
κά, περιβαλλοντικά και ηθι-
κά πρότυπα για τη διασφάλι-
ση ισότιμων όρων ανταγωνι-
σμού;

Απάντηση: 74% ΝΑΙ

Η θετική ψήφος υπογραμμίζει ότι 
το εμπόριο είναι κάτι περισσότε-
ρο από απλά δασμολογικές μειώ-
σεις. Καταδεικνύει ότι οι επιχει-
ρήσεις δεν είναι διατεθειμένες να  
συμβιβαστούν σε κοινωνικά ή πε-
ριβαλλοντικά πρότυπα στη διεθνή 
εμπορική και πολιτική σκηνή της 
ΕΕ και, επιπλέον, πρέπει να εξα-
σφαλιστεί ότι οι εμπορικοί εταίροι 
λειτουργούν με τους ίδιους κανό-
νες εφόσον συνάπτουν εμπορικές 
συμφωνίες με την ΕΕ.

3.	 Πρέπει η ΕΕ να αναπτύ-
ξει μια ισχυρότερη Ευρωπα-
ϊκή Οικονομική Διπλωματία,  
υποστηρίζοντας και προασπί-
ζοντας τα κοινά οικονομικά 
μας συμφέροντα στις  παγκό-
σμιες αγορές;

Απάντηση: 92% ΝΑΙ

Με αυτή την ηχηρά θετική απά-
ντηση, οι εταιρείες αποδέχονται 
την  προστιθέμενη αξία μιας ισχυ-
ρότερης Ευρωπαϊκής φωνής για 
την υπεράσπιση και την προώθη-
ση των  οικονομικών τους συμ-
φερόντων σε όλο τον κόσμο. Οι 
επιχειρήσεις καλούν την ΕΕ και 
τα κράτη-μέλη της για τη συγκέ-
ντρωση πόρων και τη διάνοιξη 
μιας φιλόδοξης και συνεκτικής 
Οικονομικής Διπλωματίας.

4.	 Πρέπει η ΕΕ να προστα-
τεύσει τη βιομηχανία της πιο 
έντονα κατά τις στρεβλώσεις 
του  εμπορίου και του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού, π.χ. 
με αυστηρότερους κανόνες 
εμπορικής άμυνας;

Απάντηση: 79% ΝΑΙ

Η θετική ψήφος είναι ένα σαφές 
σημάδι ότι η Ευρώπη πρέπει να 
πράξει περισσότερα για να προ-
στατεύσει τις επιχειρήσεις της 
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
που προέρχεται από τρίτες χώ-
ρες. Η ανταγωνιστικότητα της Ευ-
ρώπης εξαρτάται από την ικανό-
τητα των εταιρειών να βασίζονται 
σε ένα δίκαιο παιχνίδι. Αν δε θέ-
λουμε η απελευθέρωση του εμπο-
ρίου να είναι ένας μονόδρομος, 
πρέπει να βελτιστοποιήσουμε και 
να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το 
διαθέσιμο πλαίσιο της εμπορικής 
άμυνας.

5.	 Πιστεύετε ότι μια συμ-
φωνία ελεύθερου εμπορίου 
με τις ΗΠΑ θα μπορούσε να 
ωφελήσει τις εταιρείες της 
ΕΕ; 

Απάντηση: 71% ΝΑΙ

Η ψηφοφορία υπογραμμίζει τη 
ζωτική σημασία μιας εμπορικής 
συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τους 
ευρωπαίους επιχειρηματίες. Επί-
σης, αποδεικνύεται ως λανθασμέ-
νος ο ισχυρισμός που διατυπώνει 
ότι μια εμπορική συμφωνία με τις 
ΗΠΑ θα ωφελήσει μόνο τις μεγά-
λες πολυεθνικές, δεδομένου ότι 
το 80% των ψηφοφόρων ήταν 
μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ). Οι διαπραγματευτές θα 
πρέπει να κινηθούν γρήγορα για 
να επιτευχθεί σημαντική πρόο-
δος, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδι-

κές ανάγκες των ΜΜΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

1.	Πρέπει τα κράτη-μέλη 
να αναλαμβάνουν μεταρρυθ-
μίσεις που είναι απαραίτητες 
για να προωθηθεί η μάθηση 
μέσω της εργασίας; 

Απάντηση: 99% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος στέλνει 
ένα ισχυρό μήνυμα ότι οι μεταρ-
ρυθμίσεις θα πρέπει να τεθούν 
σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο 
για να μειωθεί η αναντιστοιχία 
των δεξιοτήτων. Με την απόκτη-
ση δεξιοτήτων που σχετίζονται 
με την εργασία, οι μαθητές είναι 
καλύτερα  προετοιμασμένοι για 
την πραγματικότητα που θα αντι-
μετωπίσουν στο χώρο εργασίας 
τους και μπορούν να ανταποκρι-
θούν στις προσδοκίες των επιχει-
ρήσεων.

2.	 Πρέπει η ΕΕ να δημι-
ουργήσει ένα πανευρωπαϊκό 
πρόγραμμα κινητικότητας 
για άτομα  που αναζητούν ερ-
γασία για την καταπολέμηση 
της ανεργίας των νέων;

Απάντηση: 91% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος δείχνει ότι η 
μεγαλύτερη διασυνοριακή κινητι-
κότητα του εργατικού δυναμικού 
θα μπορούσε να είναι μια λύση 
για την προσωρινή υψηλή  ανερ-
γία σε μια χώρα και έλλειψη ατό-
μων με τις κατάλληλες δεξιότητες 
σε μία άλλη. Αυτό αποτελεί διπλό 
κοινωνικό και οικονομικό όφελος 
για την ΕΕ συνολικά. Η ελεύθερη 
κινητικότητα των ανθρώπων εί-
ναι ένας από τους πυλώνες της 
ενιαίας αγοράς της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με αυτή την ψηφοφορία 
οι επιχειρηματίες επιβεβαιώνουν 
τον  κεντρικό ρόλο της ΕΕ στον 
τομέα της κινητικότητας του ερ-
γατικού δυναμικού.

3.	 Πρέπει να αναληφθούν 
περισσότερες δράσεις σε επί-
πεδο ΕΕ για να ενισχυθούν τα 
συστήματα μαθητείας σε όλα 
τα κράτη-μέλη;

Απάντηση: 93% ΝΑΙ

Μετά τη θετική ψηφοφορία σε 
αυτό το θέμα, οι επιχειρηματίες 

Συμπεράσματα του «3ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων
(Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2014)»

«Οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την Ευρώπη, αλλά η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται πάντα για τις επιχειρήσεις»
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επιβεβαιώνουν το  ενδιαφέρον 
και την προθυμία τους να δια-
δραματίσουν ενεργό ρόλο στην 
εκπαίδευση και  την κατάρτιση. 
Οι επιχειρήσεις απαιτούν μια γρή-
γορη ανάπτυξη των  συστημάτων 
ποιότητας μαθητείας. Η ΕΕ μπορεί 
να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής 
και  να παράσχει υποστήριξη σε 
χώρες που δε διαθέτουν εμπειρία 
στον τομέα αυτό.

4.	 Πρέπει η ΕΕ να ενθαρρύ-
νει μια καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ της ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης;

Απάντηση: 96% ΝΑΙ

Αυτή η θετική ψήφος δείχνει ότι 
οι επαγγελματικές δεξιότητες 
βρίσκονται στο  επίκεντρο των 
αναγκών των επιχειρήσεων. Η 
καλλιέργεια εξαιρετικών επαγ-
γελματικών  δεξιοτήτων αποτε-
λούν τα θεμέλια της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και εξασφαλίζουν τη  
βιώσιμη απασχόληση. Η υψη-
λή τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν 
εμποδίζει τα  ποσοστά υψηλής 
ανεργίας των νέων, όπως δεί-
χνουν τα πρόσφατα παραδείγμα-
τα της Ισπανίας, της Λετονίας και 
της Γαλλίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.	Πιστεύετε ότι οι εθνι-
κές κυβερνήσεις συμβάλουν 
αρκετά για να διορθωθεί το  
πρόβλημα των καθυστερημέ-
νων πληρωμών μεταξύ των 
δημόσιων φορέων και των  
επιχειρήσεων;

Απάντηση: 81% ΟΧΙ

Η πλειοψηφία των ευρωπαίων 
επιχειρηματιών θεωρούν ότι οι 
ρυθμίσεις για τις καθυστερήσεις 
πληρωμών πρέπει να είναι αυ-
στηρότερες από ότι είναι σήμερα, 
ενώ θα πρέπει να ελέγχεται και η 
εφαρμογή τους. Παρά τα μέτρα 
που περιέχονται στην αναθεωρη-
μένη οδηγία για τις καθυστερή-
σεις πληρωμών, η νοοτροπία της 
καθυστέρησης πληρωμών εξακο-
λουθεί να είναι βαθειά στις ρίζες 
του δημόσιου όσο και του ιδιωτι-
κού τομέα.

2.	 Πρέπει τα κράτη-μέλη 
να δεσμευτούν για την προ-
ώθηση ενός κοινού μέσου 
εγγύησης της ΕΕ για τις ΜΜΕ;

Απάντηση: 67% ΝΑΙ

Το ισχυρό «ναι» δείχνει ότι οι 
εταιρείες αντιλαμβάνονται τα 
μέσα εγγύησης ως ένα επιπλέον 
εργαλείο για την πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση. Η συγκέντρωση 
των πόρων από τα κράτη-μέλη 
για να σχηματίσουν νέα κοινά 
μέσα θα επιτρέψει μεγαλύτερο 
όγκο,  δύναμη και συνεπώς προ-
στιθέμενη αξία για τις ΜΜΕ, π.χ. 
μέσω μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρ-
μας Εγγυήσεων.

3.	 Πιστεύετε ότι η πρόσβα-
ση στη χρηματοδότηση έχει 
γίνει πιο δύσκολη λόγω του 
αυξημένου κανονιστικού κό-
στους για τον τραπεζικό το-
μέα;

Απάντηση: 66% ΝΑΙ

Η πλειοψηφία των ψήφων «ναι» 
δείχνει ότι ορισμένες τράπεζες 
έχουν θεσπίσει πρόσθετα  μέτρα, 
προκειμένου να καλύψουν τις 
κεφαλαιακές απαιτήσεις και να 
εξυγιάνουν τους  ισολογισμούς 
τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γε-
γονός ότι το 85% των δανείων για 
τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να 
προέρχονται από τις τράπεζες, εί-
ναι επιτακτική ανάγκη να  βρεθεί 
μια ισορροπία μεταξύ ενός βιώ-
σιμου οικονομικού τομέα και την 
ικανοποίηση των  χρηματοδοτι-
κών αναγκών των επιχειρήσεων.

4.	 Πρέπει τα φορολογικά 
συστήματα να είναι πιο φιλι-
κά προς τις επενδύσεις ιδίων 
κεφαλαίων;

Απάντηση: 90% ΝΑΙ

Αυτή η αποφασιστική ψήφος υπέρ 
των φορολογικών συστημάτων 
που παρέχουν κίνητρα και είναι 
πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις, 
δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για 
συντονισμένη  δράση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Η κατάργηση της 
διπλής φορολόγησης των ιδίων 
κεφαλαίων σε ορισμένες χώρες 
μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο 
μέτρο. Παρά την παραδοχή ότι τα 
ευρωπαϊκά φορολογικά συστήμα-
τα δεν είναι γενικά υπέρ της ισό-
τητας, πολύ λίγα έχουν γίνει.

5.	 Μήπως η έλλειψη ποσο-
τικοποίησης των άυλων περι-
ουσιακών στοιχείων εμποδί-
ζουν καινοτόμες επιχειρήσεις 
να έχουν ανταγωνιστική πρό-
σβαση σε χρηματοδότηση;

Απάντηση: 61% ΝΑΙ

Η ποσοτικοποίηση των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων μπορεί 
να είναι ένα χρήσιμο στοιχείο 
στον αγώνα για τη βελτίωση της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, 
ιδίως σε εκείνες τις χώρες που 
πλήττονται περισσότερο από την 
κρίση. Πολλές τράπεζες αξιολο-
γούν ήδη σιωπηρά άυλα περιου-
σιακά στοιχεία κατά την εξέταση 
των πιθανών πελατών των ΜΜΕ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.	Πρέπει η ΕΕ να επιδιώ-
ξει φιλόδοξες πολιτικές με-
τριασμού της αλλαγής του 
κλίματος, μόνο εάν και άλλες 
μεγάλες διεθνείς οικονομίες 
προβούν σε ανάλογες δε-
σμεύσεις;

Απάντηση: 61% ΝΑΙ

Η πλειοψηφία των επιχειρηματι-
ών υπογραμμίζουν την ανάγκη 
για μια παγκόσμια απάντηση στην 
κλιματική αλλαγή, αντί της μονο-
μερούς πολιτικής που εφαρμόζει 
η ΕΕ. Πάνω από το 90% των πα-
γκόσμιων εκπομπών που παρά-
γονται στο εξωτερικό και η  μο-
νομέρεια αυτή θα οδηγήσουν τις 
βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας 
εκτός Ευρώπης, βλάπτοντας τόσο 
την οικονομία της ΕΕ όσο και το 
κλίμα. Ως εκ τούτου, ένας νέος 
στόχος για την πολιτική του CO2 
πρέπει να αντικατοπτρίζει σε 
ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί μια 
δεσμευτική διεθνής συμφωνία για 
το κλίμα το 2015 και κατά πόσο 
αυτή έχει επικυρωθεί από όλα τα 
συμβαλλόμενα μέρη της.

2.	 Πιστεύετε ότι η ανταγω-
νιστικότητα των βιομηχανι-
ών εντάσεως ενέργειας και 
εκπομπών έχει αντιμετωπι-
στεί ως θέμα επαρκώς στις 
πολιτικές για την ενέργεια 
και το κλίμα της ΕΕ;

Απάντηση: 66% ΟΧΙ

Η αρνητική ψήφος επιβεβαιώνει 
την εμπιστοσύνη για τα υφιστά-
μενα μέτρα σχετικά με την προ-
στασία των βιομηχανιών εντάσε-
ως ενέργειας και των εκπομπών, 
όπως η νομοθεσία για τη διαρροή 
διοξειδίου του άνθρακα, η οποία 
θα πρέπει να συνεχιστεί και στο 
μελλοντικό πλαίσιο πολιτικής για 
το 2030. Επιπλέον, η έκβαση της 
ψηφοφορίας μπορεί να εξηγηθεί 
από την έλλειψη πολιτικών που 
αντιμετωπίζουν τις πτυχές της 
ανταγωνιστικότητας της ευρύτε-

ρης οικονομίας, ενώ εστιάζουν 
μόνο σε συγκεκριμένους τομείς.

3.	 Πρέπει η εσωτερική 
αγορά ενέργειας να ολοκλη-
ρωθεί το συντομότερο δυνα-
τόν;

Απάντηση: 90% ΝΑΙ

Οι επιχειρηματίες υπενθυμίζουν 
στα κράτη-μέλη ότι μένουν ακόμα 
πολλά να γίνουν για να ολοκλη-
ρωθεί η εσωτερική αγορά ενέρ-
γειας. Μια αποτελεσματική, δια-
συνδεδεμένη και διαφανής ευρω-
παϊκή εσωτερική αγορά ενέργει-
ας θα προσφέρει στους πολίτες 
και στις επιχειρήσεις ασφαλή και 
βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό 
στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

4.	 Πρέπει η ΕΕ και τα κρά-
τη-μέλη να επινοήσουν μια 
πιο αποδοτική στρατηγική 
για την  αξιοποίηση των ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας;

Απάντηση: 92% ΝΑΙ

Ψηφίζοντας ναι, οι επιχειρηματί-
ες δείχνουν ότι οι στρατηγικές της 
ΕΕ για την προώθηση των ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει 
να επανεξεταστούν. Αν και κανείς 
δεν αμφισβητεί τη σημασία που 
έχει η αύξηση του μεριδίου της 
«καθαρής ενέργειας», είναι κρί-
σιμο να βρούμε έναν τρόπο για 
την προώθηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας σε έναν οικονο-
μικά πιο αποδοτικό τρόπο. Την 
ίδια στιγμή, η ΕΕ δεν πρέπει να 
σπαταλά καμία προσπάθεια ανα-
φορικά με τις πηγές ενέργειας, οι 
οποίες έχουν μικρή ή καμία δυνα-
τότητα να είναι ανταγωνιστικές 
στην ελεύθερη αγορά στο άμεσο 
μέλλον.

5.	 Πρέπει η ΕΕ και τα κρά-
τη-μέλη να επινοήσουν μια 
πιο ευέλικτη και καινοτόμα 
προσέγγιση για την αύξηση 
της ενεργειακής απόδοσης;

Απάντηση: 96% ΝΑΙ

Η σαφής θετική ψήφος επιβεβαι-
ώνει ότι τα πρακτικά μέτρα στή-
ριξης είναι ο καλύτερος και πιο 
άμεσος τρόπος για την προώθη-
ση της ενεργειακής απόδοσης. Οι 
σταθερές και εθελοντικές πρω-
τοβουλίες, για την αντιμετώπιση 
των οικονομικών αναγκών των 
επιχειρήσεων πρέπει να πολλα-
πλασιαστούν και να επεκταθούν.
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Νέα δεδομένα στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον εισήγαγε 

το υπουργείο Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
(ΥΠΑΑΝ), το οποίο δημιούργησε 
ένα νέο εταιρικό τύπο.

Ο λόγος για την Ιδιωτική Κε-
φαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), 
ο εταιρικός τύπος της οποίας 
εισήχθη με τον ν. 4072/2012, 
η οποία  έχει νομική προσωπι-
κότητα, εμπορικό σκοπό, ελά-
χιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ 
και ευθύνεται μόνο αυτή με την 
περιουσία της για τις εταιρικές 
υποχρεώσεις.

Μπορεί να λειτουργήσει  
και ως μονοπρόσωπη

Η σύστασή της  είναι πιο ευέλι-
κτη από αυτήν της Α.Ε. και της 
Ε.Π.Ε. και  μπορεί να λειτουρ-
γήσει και ως μονοπρόσωπη. 
Σκοπός της μεταξύ άλλων είναι 
και η αντικατάσταση μακροπρό-
θεσμα της ΕΠΕ, καθόσον δίνεται 
η δυνατότητα στις υφιστάμενες 
ΕΠΕ να μετατραπούν σε ΙΚΕ μέ-
χρι την 31-12-2013. Παράλληλα 
αποτελεί τον ενδιάμεσο εταιρι-
κό τύπο μεταξύ των προσωπι-
κών εταιρειών (Ο.Ε. & Ε.Ε.) και 
των κεφαλαιουχικών (Α.Ε. & 
Ε.Π.Ε.), συστήνεται δε και λει-
τουργεί με το μικρότερο δυνατό 
κόστος. 

H νέα εταιρική μορφή ανταπο-
κρίνεται και στον διαχωρισμό 
των λειτουργιών των εταίρων 
μέσα στην επιχείρηση. Είναι 
γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι 
που εισφέρουν περιουσιακά 
στοιχεία, εταίροι που ασχολού-
νται με την καθημερινή δραστη-
ριότητα, εταίροι που εισφέρουν 
φερεγγυότητα, εταίροι που ει-
σφέρουν επιστημονικές ικανό-
τητες ή άλλες ειδικές γνώσεις 
κ.λπ.. Ο νέος αυτός εταιρικός 
τύπος διευκολύνει τη συνεργα-
σία και τη συνύπαρξη μεταξύ 
των εταίρων αυτών, καθιστώ-
ντας την κατάλληλη για οικογε-

νειακές επιχειρήσεις, καθώς και 
για επιχειρήσεις και συνεργασί-
ες νέων επιχειρηματιών.

Μεταξύ των άλλων καινοτομιών 
που εισήγαγε ο ν. 4072/2012, 
είναι η επιβολή της υποχρέω-
σης στην ΙΚΕ να διατηρεί ιστο-
σελίδα και να αναφέρει σε αυ-
τήν τις ελάχιστες πληροφορίες 
που συντελούν στην ασφάλεια 
των συναλλαγών και στην προ-
στασία των συναλλασσομένων, 
ενισχύοντας έτσι την εταιρική 
διαφάνεια. 

 
Βασικά χαρακτηριστικά

Η ΙΚΕ είναι κεφαλαιουχική κι 
εντάσσεται στις εταιρείες που 
διαθέτουν αφενός κεφάλαιο κι 
αφετέρου περιορισμένη ευθύνη 
των μελών τους για τα εταιρικά 
χρέη, με εξαίρεση τους εταίρους 
με εγγυητικές εισφορές. Το 
ελάχιστο κεφάλαιο της ΙΚΕ είναι 
ένα ευρώ (1€), χωρίς ωστόσο 
να αποκλείεται να οριστεί από 
τους ενδιαφερόμενους υψηλό-
τερο μέγεθος κεφαλαίου.

Οι εισφορές μπορούν να είναι 
κεφαλαιακές, να αντιστοιχούν 
δηλαδή στο γνωστό μας κεφά-
λαιο, αλλά επίσης εξωκεφα-
λαιακές ή εγγυητικές, να αντι-
στοιχούν δηλαδή σε στοιχεία μη 
υποκείμενα σε αποτίμηση.

Ιδρύεται σε μια μέρα 

Για τη σύστασή της η ΙΚΕ ακο-
λουθεί τη διαδικασία της Υπη-
ρεσίας Μιας Στάσης (λειτουργεί 

στα Επιμελητήρια) και μπορεί 
να ιδρυθεί σε μία μέρα. Και αυτό 
ισχύει ακόμα και για εταιρείες 
που η επιδίωξη του σκοπού τους 
απαιτεί αδειοδότηση. Το νομικό 
πρόσωπο μπορεί να συσταθεί, 
να λάβει ΑΦΜ και να λειτουρ-
γήσει. 

H ΙΚΕ συστήνεται με ιδιωτικό 
έγγραφο, εκτός και αν εισφέ-
ρονται στην εταιρεία περιουσια-
κά στοιχεία πχ. ακίνητα, για τη 
μεταβίβαση των οποίων απαι-
τείται η συμμετοχή συμβολαιο-
γράφου, οπότε και το καταστα-
τικό θα περιβληθεί τον τύπο του 
συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Η ΙΚΕ έχει την έδρα της στον δήμο 
που ορίζεται στο καταστατικό. 
Υπάρχει η δυνατότητα μεταφο-
ράς της καταστατικής έδρας σε 
άλλο κράτος-μέλος του ΕΟΧ. 
Επίσης, η ΙΚΕ θα διέπεται από 
το ελληνικό δίκαιο εφόσον είναι 
καταχωρισμένη στο ΓΕΜΗ, ακό-
μα και αν έχει την πραγματική 
της έδρα στο εξωτερικό. Επομέ-
νως έχει τη δυνατότητα να έχει 
το κέντρο διοίκησής της σε άλλο 
κράτος πέραν της Ελλάδος και 
να ιδρύει δευτερεύουσες εγκα-
ταστάσεις στο εσωτερικό ή στην 
αλλοδαπή.

Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη και 
άλλη μία καινοτομία που προ-
βλέπει ότι οι τροποποιήσεις του 
καταστατικού της ΙΚΕ, εφόσον 
γίνονται με ιδιωτικό έγγραφο 
καθώς και τα πρακτικά μπορούν 
να συντάσσονται σε μία από τις 
επίσημες γλώσσες της ευρωπαϊ-

κής ένωσης. 

Για την ενίσχυση της ευελιξίας 
της παρέχεται από τον νόμο η 
δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
των εταίρων τόσο εντός όσο 
και εκτός συνέλευσης, η δε συ-
νέλευση συγκαλείται από τον 
διαχειριστή 8 ημέρες πριν από 
την πραγματοποίησή της και 
οι εταίροι ενημερώνονται ακό-
μη και μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Απλοποιημένες 
διαδικασίες προβλέπονται όχι 
μόνο για τις γενικές συνελεύ-
σεις, αλλά και για την έγκριση 
των ετήσιων οικονομικών απο-
τελεσμάτων, την συνεδρίαση 
των οργάνων της κλπ. 

Στην διάρκεια της λειτουργί-
ας της, απαιτείται δημοσιό-
τητα (πχ εταιρικών μεταβο-
λών) αποκλειστικά δια μέ-
σου του ΓΕΜΗ ή ιστοσελίδας. 
Η δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων της ΙΚΕ πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά μέσω 
του Γ.Ε.ΜΗ. και της ιστοσελίδας 
της εταιρείας, ενισχύοντας και 
με αυτή τη ρύθμιση την εταιρική 
διαφάνεια.

Η διανομή κερδών στους εταί-
ρους έπεται της δημιουργίας 
αποθεματικού. Ειδικότερα δι-
ανομή των ετήσιων κερδών 
γίνεται αφού προηγουμέ-
νως αφαιρεθεί το 1/20 αυτών 
και διατεθεί για το σχηματι-
σμό τακτικού αποθεματικού. 
Ο νόμος δεν προβλέπει τη λύση 
της ΙΚΕ με καταγγελία ενός από 
τους εταίρους, ούτε με δικα-
στική απόφαση για σπουδαίο 
λόγο, πλην της περίπτωσης 
ανυπαρξίας μεριδίου κεφαλαια-
κής εισφοράς. 

Η ΙΚΕ είναι πάντοτε ορισμένου 
χρόνου. Αν όμως δεν ορίστηκε 
η ακριβής διάρκεια, ισχύει η 
12ετία. Παράταση της διάρκειας 
είναι δυνατή με απόφαση των 
εταίρων, που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των εται-

Νέος Εταιρικός τύπος με ελάχιστο κεφάλαιο ενός (1) ευρώ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( Ι.Κ.Ε).
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ρικών μεριδίων.

Η βασική καινοτομία της ΙΚΕ εί-
ναι η αποσύνδεση της εταιρικής 
συμμετοχής και των μεριδίων 
από το κεφάλαιο. Ενώ δηλαδή 
στις κλασικές περιπτώσεις της 
Α.Ε. και της ΕΠΕ οι μετοχές και 
τα εταιρικά μερίδια αποτελούν 
τμήμα του κεφαλαίου και προσ-
διορίζουν το μέγεθος της συμμε-
τοχής καθενός, ανάλογα με τον 
αριθμό μεριδίων που κατέχει, 
στην ΙΚΕ τα πράγματα είναι δι-
αφορετικά. Τα εταιρικά μερίδια 
ανάγονται όχι αποκλειστικά στο 
κεφάλαιο, ως μοναδικό παρο-
νομαστή, αλλά σε έναν ευρύτε-
ρο παρονομαστή, που αποτελεί-
ται από την αξία του συνόλου 
των εισφορών. Αυτό είναι ίσως 
το βασικότερο χαρακτηριστικό 
της  νέας εταιρικής μορφής.

Οι εισφορές μπορούν να είναι 
κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές 
και εγγυητικές. Έτσι, π.χ., ένας 
εταίρος που εισφέρει κεφάλαιο 
θα αποκτήσει αποκλειστικά με-
ρίδια που αντιστοιχούν σε κε-
φαλαιακή εισφορά, ενώ, αν 
αναλάβει την υποχρέωση να πα-
ρέχει και επιστημονικές ή άλλες 
επαγγελματικές υπηρεσίες στην 
εταιρία, και συμφωνείται αυτό 
να αποτελεί εισφορά, θα λάβει 
και μερίδια που αντιστοιχούν σε 
εξωκεφαλαιακή εισφορά.

Οι κεφαλαιακές εισφορές, που 
αντιστοιχούν στο κεφάλαιο της 
εταιρίας, συνίστανται σε εισφο-
ρά είτε μετρητών είτε σε είδος. 
Ο νόμος απαλλάσσει από την 
υποχρέωση αποτίμησης τους 
εταίρους, εάν, κατά το κατα-
στατικό ή την απόφαση που 
αυξάνει το κεφάλαιο, η αξία 
του εισφερόμενου στοιχείου δεν 
υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ.

Επιπλέον, ορίζεται ότι το κεφά-
λαιο θα πρέπει να καταβληθεί 
ολοσχερώς κατά τη σύσταση 
ή την αύξηση κεφαλαίου και η 
καταβολή του να βεβαιωθεί με 
απόφαση του διαχειριστή που 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Με το άρθρο 79 του ν. 4072/2012 
ρυθμίζονται οι εγγυητικές ει-
σφορές, η πρόβλεψη των οποί-
ων συντελεί στη φερεγγυότητα 
της εταιρίας. Η αξία των εγγυ-
ητικών εισφορών καθορίζεται 
στο καταστατικό και δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 75% του ποσού 

για το οποίο ο εταίρος έχει ανα-
λάβει ευθύνη καταβολής.

Ο θεσμός των εγγυητικών ει-
σφορών λειτουργεί ως εναλλα-
κτικός μηχανισμός προστασίας 
των εταιρικών δανειστών, στο 
μέτρο όπου οι τελευταίοι δύ-
νανται να στραφούν άμεσα και 
πρωτογενώς κατά του εταίρου. 
Η ευθύνη επομένως του εταίρου 
με εγγυητική εισφορά -παρά 
τον όρο που χρησιμοποιείται- 
είναι ευθύνη πρωτοφειλέτη και 
όχι εγγυητή.

Σε περίπτωση πτώχευσης του 
εταίρου που έχει παράσχει εγ-
γυητική εισφορά, οι πιστωτές 
της εταιρίας θα μπορούν να 
αναγγελθούν στην πτώχευση 
και να καταταγούν όλοι μαζί 
στον πίνακα κατάταξης με μέγι-
στο ποσό ικανοποίησης το ποσό 
της εισφοράς.

Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές, οι 
οποίες συνίστανται σε παροχές, 
δεν μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο κεφαλαιακής ει-
σφοράς, γιατί από τη φύση τους 
δεν μπορούν να παρασταθούν 
στον ισολογισμό. Πρόκειται για 
εισφορές που συναντώνται σε 
προσωπικές εταιρίες. 

Η ΙΚΕ είναι υποχρεωμένη να τη-
ρεί βιβλίο εταίρων και ενιαίο 
βιβλίο πρακτικών. Κάθε χρόνο 
συντάσσει ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, που περιλαμβά-
νουν τον ισολογισμό, τον λογα-
ριασμό αποτελεσμάτων χρήσε-
ως, τον πίνακα διάθεσης απο-
τελεσμάτων και προσάρτημα, 
που περιλαμβάνει όλες τις ανα-
γκαίες πληροφορίες και επεξη-
γήσεις, καθώς και την ετήσια 
έκθεση του διαχειριστή για την 
εταιρική δραστηριότητα κατά τη 
χρήση που έληξε.

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ  
– ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΚΕ

Εν κατακλείδι η  Ιδιωτική Κεφα-
λαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), έχει 
πολλά πλεονεκτήματα και στό-
χος της είναι να αντικαταστήσει 
την μορφή της ΕΠΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία από την 
έκθεση του ΓΕΜΗ, η οποία συ-
νόδευε το νομοσχέδιο που κα-
τατέθηκε στη Βουλή, με βάση 
συντηρητικούς υπολογισμούς, 

περιορίζεται το γραφειοκρατι-
κό κόστος τουλάχιστο κατά 25% 
(σύγκριση κόστους ίδρυσης και 
ενός έτους λειτουργίας μεταξύ 
μίας ΕΠΕ και μίας ΙΚΕ).

Για το πρώτο χρόνο η εξοικο-
νόμηση υπολογίζεται σε 828,5 
ευρώ ανά εταιρεία. Τα έξοδα 
σύστασης είναι κατά 230 ευρώ 
χαμηλότερα, η εξοικονόμηση 
από τη δημοσίευση οικονομικών 
καταστάσεων είναι 262,5 ευρώ 
και από τροποποιήσεις κατα-
στατικού και άλλες πράξεις εί-
ναι 336 ευρώ.

Επιπλέον η νέα εταιρεία έχει 
τα παρακάτω συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα σε σχέση με τις 
ΕΠΕ: 

- H σύστασή της μπορεί να γί-
νεται μέσα σε μία ημέρα, μέσω 
της υπηρεσίας μίας στάσης του 
ΓΕΜΗ. Και αυτό ισχύει ακόμα 
και για εταιρείες που η επιδίωξη 
του σκοπού τους απαιτεί αδει-
οδότηση. Το νομικό πρόσωπο 
μπορεί να συσταθεί, να λάβει 
ΑΦΜ και να λειτουργήσει άμε-
σα.

- Έχει απλοποιημένο τρόπο σύ-
στασης. Με ιδιωτικό έγγραφο 
αποκλειστικά στις υπηρεσίες 
μίας στάσης. Δηλαδή δεν υπάρ-
χουν έξοδα συμβολαιογράφου 
τα οποία είναι σημαντικά όχι 
μόνο κατά τη σύσταση αλλά και 
όταν πχ μία ΕΠΕ τροποποιεί το 
καταστατικό της. 

- Είναι ένα νομικό σχήμα που 
δεν απαιτεί αρχικό κεφάλαιο. 
Το ελάχιστο κεφάλαιο της ΙΚΕ 
είναι ένα ευρώ (1€). Δηλαδή 
δεν χρειάζεται κεφάλαια.

- Απαιτεί δημοσιότητα (πχ εται-
ρικών μεταβολών) αποκλειστι-
κά δια μέσου του ΓΕΜΗ ή της 
ιστοσελίδας (δεν υπάρχει κό-
στος δημοσίευσης σε ΦΕΚ).

- Προβλέπονται απλοποιημένες 
διαδικασίες για τις γενικές συ-
νελεύσεις, την συνεδρίαση των 
οργάνων, την έγκριση των ετή-
σιων οικονομικών αποτελεσμά-
των, κλπ. 

-Παρέχεται από τον νόμο η δυ-
νατότητα λήψης αποφάσεων 
των εταίρων τόσο εντός όσο 
και εκτός συνέλευσης η οποία 
συγκαλείται 8 ημέρες πριν από 

την πραγματοποίησή της. Οι 
εταίροι μπορούν να ενημερω-
θούν γι αυτή και μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Προβλέπεται ότι η Ιδιωτική Κε-
φαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) θα 
μπορεί να λειτουργήσει και ως 
μονοπρόσωπη. 

- Η εταιρεία έχει νομική προσω-
πικότητα και ευθύνεται μόνο 
αυτή με την περιουσία της για 
τις εταιρικές υποχρεώσεις, 
εκτός των περιπτώσεων κατά 
τις οποίες εταίρος ευθύνεται 
μέσω εγγυητικών εισφορών.

- Οι εισφορές μπορούν να είναι 
κεφαλαιακές αλλά επίσης εξω-
κεφαλαιακές ή εγγυητικές. Πχ., 
εταίρος μπορεί να προσφέρει 
αντί για κεφάλαιο εργασία, 
ή οποιαδήποτε άλλη παροχή 
υπηρεσιών.

- Στην υποχρεωτική ασφάλι-
ση του ΟΑΕΕ υπάγονται μόνο 
οι διαχειριστές της ΙΚΕ και ο 
μοναδικός εταίρος στις μονο-
πρόσωπες ΙΚΕ. Οι λοιποί εταί-
ροι υπάγονται προαιρετικά στην 
ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Με αυτόν 
τον τρόπο αποφεύγεται το ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο της υποχρε-
ωτικής ασφάλισης στον ΟΑΕΕ 
όλων των εταίρων της ΕΠΕ, με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται 
σημαντικά η συμμετοχή στην 
εταιρεία και η είσοδος στο επι-
χειρηματικό περιβάλλον νέων 
ανθρώπων.

-Έχει την έδρα της στον δήμο 
που ορίζεται στο καταστατι-
κό και υπάρχει η δυνατότητα 
μεταφοράς της καταστατικής 
έδρας σε άλλο κράτος-μέλος 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου. 

-Προβλέπονται κανόνες αυξη-
μένης εταιρικής διαφάνειας 
για την προστασία των συναλ-
λασσομένων με την εταιρεία, 
μέσω της υποχρέωσης της ΙΚΕ 
να διατηρεί ιστοσελίδα και 
να αναφέρει σε αυτήν τις πλη-
ροφορίες που συντελούν στην 
ασφάλεια των συναλλαγών και 
στην προστασία των συναλλασ-
σομένων
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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 



12

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 


