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Το Πρόγραμμα MED εγκρίθηκε
για το Επιμελητήριο Δράμας
Δράσεις του
Προγράμματος

Ι

διαίτερα θετικά ξεκινάει για
το Επιμελητήριο Δράμας ο
νέος κύκλος κοινοτικών προγραμμάτων, οι προτάσεις των
οποίων κατατέθηκαν τα δύο
προηγούμενα έτη.
Το πρώτο πρόγραμμα που μας
εγκρίνεται είναι το (REgional
INnovation POlicies to Reinforce
the Retail Sector”) ή Περιφερειακές Καινοτόμες Δράσεις για
την Ενδυνάμωση του Κλάδου
Εμπορίου: REINPO. Η πρόταση
που εγκρίθηκε, εντάσσεται στο
πλαίσιο του ΠΚΠ MED (το παλιό
πρόγραμμα MEDOC).

Στόχοι του Προγράμματος
Ο κυρίαρχος στόχους του REINPO
είναι να βελτιστοποιήσει την τοπική πολιτική σε επιλεγμένες
χώρες της λεκάνης της Μεσο-

γείου, για την ενίσχυση του κλάδου του εμπορίου (χονδρικό και
λιανικό εμπόριο) με την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων. Η
στενή συνεργασία των εταίρων
και η ανταλλαγή των εμπειριών και γνώσης είναι ένας ακόμη
στόχος του προγράμματος, ενώ
εξίσου σημαντικός είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων για
τις ΜΜΕ στον κλάδο του εμπορίου, με στόχο την προώθηση
της ανάπτυξης και των θέσεων
εργασίας.
Η υλοποίηση του προγράμματος
προϋποθέτει τη δημιουργία ενός
δικτύου γνώσης, για να συμπεριλάβει όλους τους εταίρους,
που θα μοιραστούν τις εμπειρίες
τους και θα συνεργαστούν μεταξύ τους, για τη δημιουργία των
καινοτόμων εργαλείων.
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Οι δράσεις του προγράμματος
χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
1. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με
τη δημιουργία της πλατφόρμας
συνεργασίας σε επίπεδο εξομοίωσης (Virtual Community),
με τεχνικές προδιαγραφές για
την εισαγωγή ενός χάρτη στοιχείων και γνώσης, για την υπάρχουσα κατάσταση στον κλάδο
του εμπορίου, σε κάθε μια από
τις περιοχές των εταίρων οργανισμών. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως μια συνδεδεμένη
ανταλλαγή πληροφοριών.
2. Το δεύτερο στάδιο του προγράμματος θα επικεντρωθεί στην

ανταλλαγή καινοτόμων πολιτικών από τους φορείς άσκησης
πολιτικής στους φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
Οι φορείς αυτοί είναι οι εταίροι
του προγράμματος και ο στόχος
της άσκησης θα είναι να καταδειχθεί πως από τη θεωρία της πολιτικής μπορούμε να περάσουμε
στην πρακτική εφαρμογή.
3. Το τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι να σχεδιαστούν
κάποιες πιλοτικές εφαρμογές.
Στο στάδιο αυτό θα εντατικοποιηθεί η διακρατική συνεργασία,
η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας των
φορέων και ενεργοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του εμπορικού κλάδου.

Άξονας Προτεραιότητας: Ενδυνάμωση Καινοτόμων Ικανοτήτων
Στόχος: Ενδυνάμωση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ
Οργανισμών Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας
και Δημόσιων Φορέων
Διάρκεια: 24 μήνες
Πιθανή Έναρξη: 04 - 2010
Συνολικός Προϋπολογισμός: 1,3 εκ. ευρώ
Προϋπολογισμός Επιμελητηρίου: 115.000 ευρώ
Εταίροι:
ΙΣ: Υπουργείο Οικονομιών της Περιφέρειας Βαλένθια,
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ανδαλουσίας
IT: Περιφέρεια Αμπρούτζο, το Επιμελητήριο της Νάπολι
καθώς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Τηλεματικής
ΕΛ: Επιμελητήριο Δράμας και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΓΛ: Επιμελητήριο της Λυών
ΣΛ: Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας

Το ΕΣΠΑ παίρνει μπρος
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“Εγγυήσεις” 700 εκατ.
ευρώ σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
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απόψεις

Ας Βοηθήσουμε τον Εαυτό μας
χρεοκοπήσει και είμαστε ένα καρυδότσουφλο με μηδέν γεωπολιτική αξία, μηδενική
παραγωγή και χωρίς αξιοσημείωτους συμμάχους. Αν Γερμανοί και Γάλλοι δεν φοβούνταν
ότι χρεοκοπώντας θα ρίξουμε και μερικές
τράπεζές τους, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι
θα μας δάνειζαν.

Γ

ια την Ελλάδα ξημέρωσε μια νέα πραγματικότητα. Πρόκειται για μια οδυνηρή
ομολογία ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα απέτυχε να διαχειριστεί -τα τελευταία
τριάντα χρόνια- την ένταξη της χώρας στην
Κοινότητα και την προσχώρηση στη Ζώνη του
Ευρώ.
Ουδείς αθώος ή άμοιρος ευθυνών για τη σημερινή οικτρή κατάσταση. Ουδείς από τους
πολιτικούς που άσκησαν την εξουσία έχει
δικαίωμα να επιχειρήσει κάποια διαφοροποίηση. Διότι το θέμα δεν είναι τι έλεγαν κατά
καιρούς, αλλά τι έπραξαν ως μέλη ενός συστήματος εξουσίας. Οι πολίτες έχουν την ίδια
ευθύνη. Τι έπραξαν ως μέλη ενός συστήματος λειτουργίας της αγοράς όπως η ευρωζώνη;
Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι; Εχουμε

Είμαι αισιόδοξος, γιατί πιστεύω ότι:
α. ο Ελληνας έχει φιλότιμο και έναν εγωισμό
που μπορεί να του βγάλει απίστευτα προτερήματα σε μια κρίση, και
β. μια μεγάλη πια μεσαία τάξη έχει ένα ισχυρότατο ένστικτο αυτοσυντήρησης.
Είμαι όμως και ανήσυχος, γιατί ξέρω πόσο
ανεπαρκές είναι μεγάλο κομμάτι του πολιτικού μας προσωπικού, πόσο χαμηλό μπορεί
να είναι το επίπεδο του ελληνικού δημόσιου
διαλόγου και, τέλος, πόσο δυνατό είναι το
ξέσπασμα του λαϊκίστικου μεταπολιτευτικού
τέρατος.
Μπήκαμε σε μια δύσκολη και απρόβλεπτη περίοδο. Δεν πρέπει να τραυματίσει θανάσιμα
ό,τι δημιουργικό και θετικό έμεινε σε αυτόν
τον τόπο. Μπορεί να μας βγει σε καλό, μπορεί όμως και να μας μετατρέψει σε «αποτυχημένο κράτος». Το τι θα συμβεί στο τέλος δεν
εξαρτάται μόνο από την κυβέρνηση, αλλά
από όλους μας. Οι ξένοι θέλουν τώρα να μας
βοηθήσουν, εμείς θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται
για να σωθούμε;
Ο επόμενος κίνδυνος είναι να αφήσουμε
εκείνους που ωφελούνται πολιτικά από τη
φτώχεια και τη μιζέρια να την επιδεινώσουν.
Ο λόγος για την Αριστερά, που πιστεύει πως
έχει το δικαίωμα να κάνει ό, τι μπορεί για να
μην πατήσει τουρίστας το καλοκαίρι. Η δημοκρατία όμως έχει νόμους και όρια, που πρέπει

επιτέλους να τα θέσει πριν ξεκινήσει ένα μεγάλο πάρτι αυτοκαταστροφής.
Οπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις,
η έμπρακτη ομολογία αποτυχίας δημιουργεί, κατά παράδοξο ίσως τρόπο, και αίσθημα
απελευθερώσεως. Το κακό έγινε και αναγνωρίστηκε. Η ρητορική περί της Ελλάδος που
ανήκει στην οικογένεια των πλέον προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών και ότι έχει ενταχθεί στον «σκληρό πυρήνα» της Ευρώπης
κατέπεσε. Αυτό που απομένει και οφείλει να
κυριαρχήσει είναι η ελπίς της ανορθώσεως,
στη βάση της αντικειμενικής και όχι εικονικής
πραγματικότητος, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η
χώρα στον κρημνό, περιχαρής ως ήρωας ντοστογιεφσκικού μυθιστορήματος.
Επειδή όμως η κοινωνία δεν εξαντλείται σε
ομάδες «φωτισμένων εκσυγχρονιστών», αλλά
η πλειοψηφία συγκροτείται από ενδεείς πολίτες στο όριο της επιβιώσεως, η νέα ρητορική
της κυβερνήσεως θα έχει εξ ανάγκης στοιχεία
«λαϊκίστικα» και φυσικά οι επιθέσεις εναντίον
της Δεξιάς θα ενταθούν.
Υπάρχει μία καθαρτήριος διάσταση της κρίσεως. Οι αυταπάτες διαλύονται· τα πραγματικά
μεγέθη αποκαλύπτονται· οι προσαρμογές είναι κατ’ ανάγκη οδυνηρές· και τότε αρχίζει η
αναζήτηση σημείων εσωτερικής στηρίξεως.
Διά του τρόπου αυτού μπορεί να υπάρξει
ανόρθωση. Κάποια άτομα μπορεί να συμφιλιωθούν με αυτή την προοπτική. Μία κοινωνία
όχι, εκτός εάν αναγνωρίσουμε την πλάνη και
την αποτυχία μας και βοηθήσουμε τον εαυτό
μας να ξεπεράσουμε το πρόβλημα.
Κυριάκος Χαρακίδης
Πρόεδρος

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας
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Συντακτική Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος - Διευθυντής Επιμελητηρίου
Ανδρεάδου Θέκλα - Μέλος Δ.Σ.
Επιτροπή

Βουρνιά Βίκυ - Μέλος Δ.Σ.
Δημητρακόπουλος Δημήτρης - Μέλος Δ.Σ.
Μπέσσας Θεόδωρος - Μέλος Δ.Σ.
Παπαδημητρίου Άλκης - Υπεύθυνος Διεθνών Προγραμμάτων
Τσιπουρίδου Μαρία - Στέλεχος Επιμελητηρίου
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Χαρακίδης Κυριάκος (Πρόεδρος)
Ζάχαρης Γεώργιος (Α’ Αντιπρόεδρος)
Μπιμπίκη Χρυσάνθη (Β’ Αντιπρόεδρος)
Γρηγορίου Κυριάκος (Οικον. Επόπτης)
Γεωργιάδης Στέφανος (Γ. Γραμματέας)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Τομπουλίδης Ευστάθιος (Πρόεδρος)
Ζάχαρης Γεώργιος
Ανδρεάδου Θέκλα
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ποιμενίδης Ζήσης (Πρόεδρος)
Χαρακίδης Κυριάκος
Γρηγορίου Κυριάκος
Δημητρακόπουλος Δημήτριος
Ελματζόγλου Ιωάννης
Πάτκας Ιωάννης
Πουτούρης Παντελής
Στάϊκος Αντώνιος

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Χατζησαρόγλου Γεώργιος (Πρόεδρος)
Μπιμπίκη Χρυσάνθη
Καμπουρίδης Γαβριήλ
Μοναστηρίδης Χρήστος
Σαραφόπουλος Ευστάθιος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Καγιάογλου Αναστάσιος (Πρόεδρος)
Γεωργιάδης Στέφανος
Βουρνιά Βασιλική
Μπέσσας Θεόδωρος
Φίτσιου - Σαραφίδου Παρασκευή
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Μύθοι και Αλήθειες για το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
τα γραφεία του ΔΝΤ
στην Ουάσιγκτον

Το ΔΝΤ είναι ο μοναδικός διεθνής οργανισμός
που επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος. Δημιουργήθηκε το 1944, με σκοπό να προωθήσει
την οικονομική συνεργασία και να αποτρέψει
καταστροφικές συμπεριφορές σαν αυτές που
υιοθετήθηκαν στο κραχ της δεκαετίας του
1930, όπου πολλές χώρες υποτίμησαν τα νομίσματά τους και επέβαλαν υψηλούς δασμούς
και συναλλαγματικούς περιορισμούς για να
προστατέψουν την οικονομία τους. Υπάρχει
για να υπηρετεί τα μέλη του, προσφέροντας
συμβουλές, τεχνική βοήθεια και δάνεια σε
χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξωτερικού δανεισμού. Αντίθετα με την Ε.Ε., το
Ταμείο διαθέτει τεχνογνωσία στον σχεδιασμό
και στην παρακολούθηση σταθεροποιητικών
προγραμμάτων και μηχανισμό οικονομικής
στήριξης των μελών του.
Το ΔΝΤ έχει υποστεί κριτική τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Η κριτική από τα
αριστερά είναι ότι επιβάλλει λιτότητα σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση. Αυτήν την κριτική άσκησε μεταξύ άλλων ο νομπελίστας Joe
Stiglitz, αν και μοιάζει να έχει αλλάξει γνώμη
τελευταία. Από τα δεξιά η κριτική είναι ότι ενθαρρύνει τους δανειστές να δανείζουν υπέρμετρα, ξέροντας ότι θα έρθει το ΔΝΤ να τους
διασώσει.
Καμία κριτική δεν είναι πιο λανθασμένη από
αυτήν της λιτότητας. Αυτό που πρέπει να
γίνει κατανοητό είναι ότι οι χώρες δεν προσφεύγουν στο Ταμείο όταν όλα πάνε καλά.
Προσφεύγουν όταν βρίσκονται σε κρίση, εξ

αιτίας κάποιου συνδυασμού κακοτυχίας και
κακοδιαχείρισης. Η λιτότητα δεν πρέπει να
συγκριθεί με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την κρίση –που δεν ήταν διατηρήσιμη– αλλά με αυτήν που θα επικρατούσε
χωρίς τη συνδρομή του ΔΝΤ. Προσφέροντας
δανειακά κεφάλαια και προσδίδοντας αξιοπιστία, το Ταμείο προσφέρει στη χώρα τη δυνατότητα να «σφίξει τη ζώνη» λιγότερο απ’ ό,
τι θα ήταν διαφορετικά η περίπτωση. Οι όροι
που συνοδεύουν τα δάνεια του ΔΝΤ δεν είναι
τίποτε μπροστά στην πειθαρχία που θα επέβαλλαν οι αγορές. Από τη στιγμή που χάνει
την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές –όπως η
Ελλάδα τώρα– η χώρα πρέπει άμεσα να μηδενίσει το έλλειμμα. Οι πολιτικοί των χωρών
που προσφεύγουν στο Ταμείο τα γνωρίζουν
αυτά, αλλά τους βολεύει να κρατούν απόσταση από επώδυνα μέτρα, επιρρίπτοντας
ευθύνη στο ΔΝΤ. Ομως, οι νόμοι της οικονομίας, όπως και οι νόμοι της φυσικής, ισχύουν
παντού. Βασικός κανόνας είναι ότι κάθε χώρα
πρέπει να ζει μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της. Το να κατηγορείς το ΔΝΤ γι’ αυτό
είναι σαν το κατηγορείς για τον νόμο της βαρύτητας.
Προσφεύγοντας στον μηχανισμό στήριξης
του ΔΝΤ, που υποστηρίζεται και με κεφάλαια
της Ε.Ε., η Ελλάδα μπορεί να «αγοράσει» τον
χρόνο που χρειάζεται για να εφαρμόσει τις
απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές για να
μπει τάξη στο δημοσιονομικό χάος και να
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Ολοι συμφωνούν ότι η ελληνική οικονομία πρέπει
να γίνει πιο εξωστρεφής, αυτό όμως δεν θα

επιχειρείν

γίνει όσο το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού απασχολείται στο Δημόσιο, που δεν
παράγει εξαγώγιμα αγαθά και υπηρεσίες. Το
υπερτροφικό Δημόσιο παγιδεύει κεφάλαια
και εργατικό δυναμικό που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν αλλού πολύ πιο αποδοτικά. Παραγγέλλει άχρηστα υποβρύχια για να
έχουν δουλειά τα ναυπηγεία και απασχολεί
7.000 άτομα στον ΟΣΕ που έχει περισσότερους υπαλλήλους παρά επιβάτες. Αυτές οι
δραστηριότητες επιβαρύνουν το δημόσιο
χρέος χωρίς να δημιουργούν πλούτο. Η επίπονη, αλλά απαραίτητη, προσπάθεια σταδιακής συρρίκνωσης του δημόσιου τομέα λύνει
ταυτόχρονα τα προβλήματα του χρέους και
της ανταγωνιστικότητας και πρέπει να γίνει
με ή χωρίς τη συνδρομή του ΔΝΤ για να αντιστραφεί η εκρηκτική πορεία του χρέους. Δεν
υπάρχουν εύκολες λύσεις. Κανένας πιστωτής, ούτε το ΔΝΤ ή η Ε.Ε., δεν θα δανείσει
χρήματα παρά εάν πιστεύει ότι η χρεοκοπία
θα αποτραπεί.
Βέβαια, σε περίπτωση που το χρέος της χώρας είναι δυσβάσταχτο, είναι λογικό να κληθούν οι ξένοι πιστωτές να επωμισθούν ένα
τμήμα του βάρους, αποδεχόμενοι μια επαναδιαπραγμάτευση του χρέους (αυτή είναι και
η απάντηση στην κριτική του ΔΝΤ από τα δεξιά). Αυτή μπορεί να πάρει δύο μορφές: είτε
αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή καθυστέρησης των εξοφλητικών δόσεων –εντόκως– σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα
ρευστότητας είτε μείωσης του χρέους (το
λεγόμενο haircut) σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα φερεγγυότητας. Η μείωση του
χρέους είναι ακραίο, αλλά θεμιτό μέτρο σε
περιπτώσεις που η χώρα έχει εξαντλήσει τις
δυνατότητες περικοπής δαπανών και είσπραξης των φορολογικών εσόδων, όπως συνέβη
στην κρίση των χρεών της Λατινικής Αμερικής
τη δεκαετία του ’80, όπου οι πιστωτές τελικά
εισέπραξαν 40 με 60 cents στο δολάριο. Η
Ελλάδα, όμως, όχι απλώς δεν έχει εξαντλήσει την προσπάθεια μείωσης των κρατικών
δαπανών σε μόνιμη βάση, δεν την έχει καν
αρχίσει. Γι’ αυτό κάθε συζήτηση για επαναδιαπραγμάτευση του χρέους είναι εντελώς
άκαιρη
Η προσφυγή στο ΔΝΤ σημαίνει δυσάρεστα
μέτρα που θα αγγίξουν κυρίως το Δημόσιο
αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, με μειώσεις μισθών και συντάξεων. Από την άλλη πλευρά,
όμως, διασφαλίζει όχι μόνο τους ξένους ομολογιούχους, που βλέπουν να απομακρύνεται
(σ.σ. αλλά να μη διαγράφεται) το ενδεχόμενο
αναδιάρθρωσης του χρέους, αλλά και τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Oσο για τις
ρητορείες περί απώλειας της ανεξαρτησίας
και εισβολής του αμερικανικού καπιταλισμού
και του νεοφιλελεύθερου εξτρεμισμού, ανήκουν είτε στη σφαίρα του μύθου, είτε στην
ιστορία.
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Το ΕΣΠΑ παίρνει μπρός
Τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ
στον τομέα της μεταποίησης
Οι τέσσερις νέες δράσεις του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 275 εκατ. ευρώ, απευθύνονται σε περισσότερες από 6.000 «υγιείς»
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της
μεταποίησης και στοχεύουν στον εκσυγχρο-

νισμό της παραγωγικής διαδικασίας, στην
ανάπτυξη της καινοτομίας, στη στήριξη της
επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση
της χρήσης μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Στους όρους της αξιολόγησης των

αιτήσεων θα περιλαμβάνεται το κριτήριο της
απασχόλησης, η διατήρηση δηλαδή των θέσεων εργασίας και η δημιουργία νέων. Συνοπτικά τα 4 νέα προγράμματα είναι τα εξής:

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα απασχόλησης, κόστους 816 εκ. ευρώ
Τα τέσσερα πρώτα προγράμματά του για το
2010 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Τα προγράμματα
αποτελούν την πρώτη φάση ενεργητικών
πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και
αφορούν 119.000 ανέργους συνολικού προϋπολογισμού 816 εκατ. ευρώ από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους. Αναλυτικότερα πρόκειται για τα παρακάτω προγράμματα:
1. Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των
ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη

40.000 ανέργων.
Προϋπολογισμός: 500 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται
σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών
(εργοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε
φορά από την ΕΓΣΣΕ:
α) για τους «κοινούς» άνεργους, (100%) για το
πρώτο έτος, (75%) για το δεύτερο έτος, (50%)
για το τρίτο και (25%) το τέταρτο έτος
β) για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέρ-

γους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της
σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται
μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη
για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για
τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις γυναίκες μακροχρόνια
άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/νες
και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς
μονογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο
και το τέταρτο έτος
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2. Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της
απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000
ανέργων.
Προϋπολογισμός: 170 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας.
α) για τους «κοινούς» άνεργους, (80%) για το
πρώτο έτος και (60%) για το δεύτερο έτος.
β) για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές
ειδικές ομάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (80%) για το
πρώτο έτος και (80%) για το δεύτερο έτος.
Και στα 2 προγράμματα:
- Δίνεται προτεραιότητα σε μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και
στους τομείς της πράσινης οικονομίας.
- Επιβάλλεται 1 πρόσθετο έτος υποχρεωτικής
απασχόλησης.
- Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν μειώσει

το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 μήνες.
- Δεν υπάγονται ένας αριθμός από δραστηριότητες (νυχτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης).
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων
ελευθέρων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών.
Προϋπολογισμός: 96 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα
έξι (36) μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για
κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000
ευρώ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες
γυναίκες με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης
οικονομίας.

4. Ειδικό πρόγραμμα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη
50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις.
Προϋπολογισμός: 50 εκατ. ευρώ. Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑΟΑΕΔ. Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100%
των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και
εργαζομένων), για ακαθάριστες αποδοχές
μέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού
ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ.
Η επιχορήγηση δίνεται για 2 μήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστημα Απριλίου
- Οκτωβρίου, εκτός από το διάστημα Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να
απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή μεγαλύτερο
αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2009.

Ρύθμιση Οφειλών στο Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 v. 3833/2010
(ΦΕΚ. 40/τ.Α’/15-03-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή
να ρυθμίσουν την οφειλή τους με το νέο σύστημα παγίων διατάξεων ρύθμισης οφειλών.
Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων
απαιτητών εισφορών με έκπτωση 40% επί των
πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).

Β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36
μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 20% επί των
πρόσθετων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).
Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των 200,00 ευρώ.

Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να προσδιορισθεί το ύψος της συνολικής οφειλής τους,
η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο
αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ.

Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της
προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα
πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για
ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του

Σχετική εγκύκλιος με αριθμό 24/2010 στην
ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. www.ika.gr

Ενίσχυση επιστημόνων/ελεύθερων επαγγελματιών:
Διαδικασίες Σύμβασης
Εχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της δράσης ενίσχυσης επιστημόνων/ελευθέρων
επαγγελματιών (Προκήρυξη υπ. αριθ. 41240/
ΕΥΣ6713/26.8.2009) και έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των σχετικών αποφάσεων στους επενδυτές.
Στην περίπτωση επιχορήγησης, έχει ξεκινήσει
η αποστολή εγκριτικών αποφάσεων στους
επενδυτές που θα επιχορηγηθούν από το
πρόγραμμα. Όλοι οι εγκριθέντες επενδυτές
θα λάβουν σχετική επιστολή. Ταυτόχρονα,
στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχουν αναρτηθεί ηλεκτρονικά οι
εγκριτικές αποφάσεις, οπότε οι εγκριθέντες

επενδυτές μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα (http://www.ependyseis.gr/mis) και
να ανακτούν την απόφαση. Η υλοποίηση των
επενδυτικών προτάσεων μπορεί να ξεκινήσει
άμεσα.
Στην περίπτωση μη επιχορήγησης, στο προσεχές χρονικό διάστημα θα αναρτηθούν
ηλεκτρονικά οι απορριπτικές αποφάσεις
για όσους δεν έχουν εγκριθεί, οι οποίες και
θα παραθέτουν αναλυτικά στοιχεία για την
απόρριψη. Οι μη επιχορηγούμενοι επενδυτές
κάνοντας χρήση του προσωπικού κωδικού
πρόσβασης που διαθέτουν για το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα μπορούν να εισέρχονται στο σύστημα (http://

www.ependyseis.gr/mis) και να ανακτούν
την απορριπτική απόφαση. Παράλληλα, θα
αποσταλούν και οι έγγραφες απορριπτικές
αποφάσεις. Αμέσως μετά, θα ενεργοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων η σχετική διαδικασία υποβολής
ενστάσεων, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ενότητας που θα είναι
διαθέσιμη. Η ένσταση θα υποβάλλεται μόνο
ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην ειδική ενότητα που θα είναι διαθέσιμη. Η ενεργοποίηση
του μηχανισμού ενστάσεων θα δημοσιοποιηθεί μέσω των ιστοσελίδων www.ependyseis.
gr και www.espa.gr.
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“Εγγυήσεις” 700 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις θα δοθούν από το ΤΕΜΠΜΕ
Ως 31 08 2011 οι αιτήσεις

Ά

ρχισε να χορηγεί εγγυήσεις χαμηλότοκων δανείων για την κάλυψη
δαπανών αγοράς πρώτων υλών,
εμπορευμάτων και υπηρεσιών το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) σε μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις.
Το Ταμείο εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που συνάπτουν οι μικρομεσαίοι με τους
χρηματοπιστωτικούς φορείς διασφαλίζοντας
παροχή ελαχίστων ή μηδενικών εξασφαλίσεων από τις επιχειρήσεις και ομαλό τρόπο
αποπληρωμής των δανείων.
Ετσι επιμερίζεται ο επιχειρηματικός κίνδυνος ανάμεσα στα τρία εμπλεκόμενα μέρη
(επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύματα, Ταμείο
Εγγυοδοσίας).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπό σύσταση
(που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και
υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που

απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Επίσης ο ετήσιος κύκλος εργασιών της
τελευταίας χρήσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα 10 εκατ. ευρώ. Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ο προβλεπόμενος πρώτος ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να υπερβεί
επίσης τα 10 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 700
εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 875 εκατ. ευρώ. Κάθε
επιχείρηση μπορεί να υποβάλει στο ΤΕΜΠΜΕ
μέσω τράπεζας ως έξι αιτήσεις.
Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος
ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισής του ως
το τέλος του 2011, εκτός αν η εξάντληση
του προϋπολογισμού γίνει νωρίτερα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς
τις τράπεζες είναι η 31η Αυγούστου 2011,
ενώ η παραλαβή αυτών των αιτήσεων από
το ΤΕΜΠΜΕ θα γίνεται το αργότερο ως τις 20
Σεπτεμβρίου 2011.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές
συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση στη δανειοδοτούσα τράπεζα μετά την
ημερομηνία έγκρισης του προγράμματος.
Πρόσβαση
Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η
δυνατότητα πρόσβασης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης
για την κάλυψη οφειλών προς προμηθευτές αλλά και να ενισχυθεί η ρευστότητα των
προμηθευτών που λειτουργούν στη χώρα
μας, οι οποίοι πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση.
Τέλος, σκοπός είναι να διευκολυνθεί η αποπληρωμή των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων (διετής περίοδος χάριτος και μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής των δανείων)
και να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας μέσω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού.
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FATE

Πρόγραμμα FATE
Συνεργασία του Επιμελητηρίου Δράμας
με το Δήμο Καβάλας
South East
Europe
Programme co - funded by the

Jointly for our common future

From Army To Entrepreneurship

Το πρόγραμμα FATE είναι ένα πρόγραμμα
που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία South East Europe (SEE). Ο τίτλος
του προγράμματος είναι το ακρωνύμιο της
αγγλικής φράσης «από το στρατό στην επιχειρηματικότητα». Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της οικονομικής
ζωής ενός τόπου μέσα από εξειδικευμένες
δράσεις για την αξιοποίηση παλιών υπαρχόντων δομών σε εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα για οργανωμένες δομές επιχειρηματικότητας ή εκκολαπτήρια επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν γίνει τρεις διακρατικές συναντήσεις, η πρώτη στην Ιταλία, η δεύτερη στην
Ουγγαρία και η τρίτη στην Καβάλα. Στις συναντήσεις αυτές έγιναν παρουσιάσεις των περιοχών που εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα.
Εκπρόσωποι 12 φορέων από 8 χώρες, εταίροι στο πρόγραμμα FATE συμμετείχαν στην
Καβάλα για να συμμετέχουν στην 3η διακρατική συνάντηση που διοργανώνεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος
Όσον αφορά το Επιμελητήριο Δράμας η
εφαρμογή του προγράμματος έχει προχω-

EUROPEAN UNION
ρήσει με κανονικούς ρυθμούς. Στα πρώτα
στάδια της υλοποίησης έχουν γίνει μια σειρά
καταγραφών της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου. Στα επόμενα στάδια θα γίνει περισσότερη εξειδίκευση με (α)
πλήρη καταγραφή και αξιολόγηση των στρατοπέδων του Δήμου Καβάλας, (β) καταγραφή
των αναγκών για την ανάπτυξης σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και (γ) μια
μελέτη εφαρμογής ανάπτυξης νέων δομών
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στην
Δράμα.

Η “Διεθνής Έκθεση” Θεσσαλονίκης
στο Επιμελητήριο Δράμας
δρος του Επιμελητηρίου, κ.Χαρακίδης,
το μέλος του Δ.Σ. κ.Καμπουρίδης, καθώς και στελέχη του φορέα.

Το Επιμελητήριο Δράμας επισκέφθηκαν
στελέχη της Διεθνής Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) για να προσφέρουν αναλυτική ενημέρωση για την 75η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης, που διοργανώνει η HELEXPO από 11-19 Σεπτεμβρίου
2010, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση ήταν
παρόντες ο εκπρόσωπος της Helexpo,
κ. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης, ο Πρόε-

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση του αφιερώματος της
75ης ΔΕΘ «Global Exchange», από τον
κ.Παπακωνσταντίνου. Φέτος, η έκθεση θα περιλαμβάνει, εκτός από τις
διεθνείς συμμετοχές, και την ελληνική εθνική συμμετοχή, με τίτλο «Η Ελλάδα των Εθνών». Στόχος της κίνησης
αυτής είναι η ομαδική συμμετοχή των
ελληνικών επιχειρήσεων κάθε περιοχής, εστιάζοντας στην παρουσίαση της
«Ταυτότητας» της κάθε περιοχής.
Το Επιμελητήριο Δράμας, και εφόσον
υπάρξει ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις-μέλη του, θα αναλάβει την οργάνωση της ομαδικής συμμετοχής στην
75η ΔΕΘ.

Δημιουργία Λογαριασμού Αλληλεγγύης
Το Επιμελητήριο Δράμας ύστερα από την παράκληση
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππου
Πετσάλνικου, με την υπ’αριθμ. 1186/18-3-2010 επιστολή του, γνωρίζει στα μέλη του την δημιουργία
«Λογαριασμού Αλληλεγγύης για την απόσβεση του
δημόσιου χρέους», στην Τράπεζα Ελλάδος με κωδικό
26132462. Επικεφαλής αυτής της προσπάθειας τέθηκε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας
και στόχος είναι η συγκέντρωση, σε εθελοντική βάση,
χρηματικών ποσών που θα διατεθούν αποκλειστικά
στην συμβολή για την απόσβεση του δημοσίου χρέους.
Στο λογαριασμό αυτό, μπορούν όλοι εθελοντικά να
καταθέτουν οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν, είτε στα
υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος, είτε σε
οποιαδήποτε υποκαταστήματα άλλων τραπεζικών
ιδρυμάτων.
Η άποψη του Προέδρου της Βουλής, ότι με την συνδρομή όλων μας θα μπορέσει να βγει η χώρα μας από
την δύσκολη σημερινή κατάσταση και να τεθεί σε αναπτυξιακή τροχιά, μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.
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επιμελητηριακά
Οργάνωση εκδήλωσης της ΕΕΔΕ στη Δράμα
Ετήσιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Για τους καλούς και για τους δύσκολους καιρούς. . . Η δια βίου μάθηση είναι μονόδρομος

δ

Η

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε
το 1962, με σκοπό τη διάδοση των αρχών
του Μάνατζμεντ, οργανώνει εδώ και 20
χρόνια Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Φέτος με την ευκαιρία της οργάνωσης της
3ης σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δράμα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, εκπρόσωποι της ΕΕΔΕ
– Τμήμα Μακεδονίας επισκέφθηκαν την
πόλη της Δράμας στο πλαίσιο ενημερωτικής

Εκθέσεις για τον
Ιούνιο του 2010

εκδήλωσης που διοργανώθηκε για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην αίθουσα του
Επιμελητηρίου. Την εκδήλωση χαιρέτισαν
τοπικοί φορείς και οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τα στελέχη της ΕΕΔΕ – Τμήμα
Μακεδονίας σχετικά με το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα. Υπέβαλαν τα ερωτήματά τους
και ενημερώθηκαν και από τον Πρόεδρο του
Επιμελητηρίου κ. Κυριάκο Χαρακίδη, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία του σαν απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ.
Η εκδήλωση έκλεισε με την παράθεση
cocktail για τους παρευρισκόμενους.
Αν για όλους η συνεχής μάθηση και εκπαίδευση είναι μια ανάγκη για τα στελέχη των
επιχειρήσεων και οργανισμών τόσο των ιδιωτικών όσο και του δημόσιου τομέα, η δια
βίου κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για

την επαγγελματική τους επιβίωση. Η τακτική
ανανέωση όχι μόνο των τεχνικών αλλά και
των διοικητικών γνώσεων κάθε στελέχους
είναι επένδυση με υψηλή αποδοτικότητα
από πλευράς ωφέλειας σε πολλούς τομείς.

In Memoriam
κονδύλια. Εκφράζοντας τη θλίψη του
επιχειρηματικού κόσμου της Δράμας;
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Χαρακίδης έστειλε τα θερμά του
συλλυπητήρια στους συνεργάτες
και φίλους από το Επιμελητήριο της
Αδριανούπολης

Μπουλέντ Αλαμούτ
1957 – 2010
Bülent ALAMUT
Απεβίωσε πριν από λίγο καιρό
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
της Αδριανούπολης κ. Μπουλέντ
Αλαμούτ. Ο εκλιπών διετέλεσε
πρόεδρος
στο
Επιμελητήριο
εκλεγμένος τρεις φορές κι εργάστηκε
για την ανάπτυξη των διεθνών
σχέσεων και την εξωστρέφεια του
φορέα. Το Επιμελητήριο Δράμας είχε
στενή συνεργασία μαζί του μέσα
από το πρόγραμμα ARGE28 και στο
πρόγραμμα ETCF στη δράση «awake»
που χρηματοδοτήθηκε από κοινοτικά

Some time ago passed away Mr.
Bülent ALAMUT the president of the
Edirne Chamber. Mr. Alamut was
a three times elected president of
Edrine and during his presidency he
made a successful effort to develop
the international contacts of the
Chamber and to create networks of
cooperation with other similar organizations. The Drama Chamber had
a strong cooperation with President
Alamut in the programmes ARGE28
and ETCF, project “awake”, that was
funded by the European Union. Expressing the condolences of the
entrepreneurial world of Drama the
Drama Chamber president Mr. Kyriakos Charakidis communicated with
the colleagues and friends in Edrine
to declare his sympathy for the unexpected loss.

