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Βράβευση Καινοτομίας και 
Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας

Ημερίδα ευαισθητοποίησης 
ανέργων – επιχειρήσεων 
- κοινωνίας

Ενημέρωση του Ε.Ε.Α. 
εφ όλης της ύλης για τον 
ΟΑΕΕ

• Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
• Τι αλλάζει στις ποινές για τα  

ανασφάλιστα οχήματα
• Αυξομειώσεις στην απασχόληση στο 

Εμπόριο
• Γ. Χατζηθεοδοσίου: Κανείς δεν  

ικανοποιήθηκε πραγματικά από τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού



ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ-ΦΑΞ-ΕΜΑΙL

ΑΛΑΜΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ  ΜΕΣΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                    ΦΛΕΜΙΝΓΚ 40 16451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 2109932291,0 2109949850,6977605605,d.ala@romvos.edu.gr

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΟΥΖΕΡΙ                                                                                   ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 67 10683 ΑΘΗΝΑ 2108213455,0 2103812413,6972322560,cemoi@otenet.gr

ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ                                                                                            ΑΓ  ΘΩΜΑ 17 11527 ΑΘΗΝΑ 2107480663 ,2299075246,0 2299075246,6974820228,avgeris_dimitris@yahoo.gr

ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105762287,0 2105777899,6977447497,dimitrisv@forot.gr

ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 9 12242 ΑΙΓΑΛΕΩ 2105314014,0 2105314014,6977624562,info@vafeiadakis.gr

ΒΥΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ                                                                          Λ. ΚΑΡΕΑ & ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 1 16233 ΒΥΡΩΝΑΣ 2107648550,0 2107648550,6945381694,maryvirini@yahoo.gr

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ  2 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105722319,0 2105722319,6973417294,Protasi1@yahoo.gr

ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ                                                                                        ΑΙΓΛΗΣ  4 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105756060,0 2105771701,6977505260,ngrentzelos@gmail.com

ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                             ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ 17 11634 ΑΘΗΝΑ 2109572986,0 2107229575,6932212477,helegry@hol.gr

ΔΗΜΑΡΧΙΑΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                             Λ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ  51 15235 ΒΡΙΛΗΣΙΑ 2108044165,0 2108044176,6977001646,klimis@dimarxiadis.gr

ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ                                                                                           ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 124 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2102610475,0 2102623901,6977888604,afoidimotheodoroi@yahoo.gr

ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 36 & ΠΡΙΑΜΟΥ 162 13122 ΙΛΙΟΝ 2102613368 2102610475,0 2102623901,6945268396,afoidimotheodoroi@yahoo.gr

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ                                                                          ΘΟΡΙΚΙΩΝ 21 & ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 11851 ΑΘΗΝΑ 2103413764,0 2103462529,6945741196,george@zikopoulos.com

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 34 & ΧΕΙΜΑΡΑΣ 30 12132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105151263,,6974336467,oplakias@gmail.com

ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 12 10559 ΑΘΗΝΑ 2103640618,,6944422482,george@karavias.gr

ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  -ΖΑΧΑΡΩΔΗ                                                                             ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ   7 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ 2106048800,0 2106048871,6977353477,athanasioskaradimas@gmail.com

ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                                             ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ25 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105734000  , 2103616857,0 2105765891,6948240488,coord@otenet.gr

ΚΑΣΦΙΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Ι. ΦΩΚΑ 91 11146 ΑΘΗΝΑ 2102718893,0 2102718893,6974643231,kasmar24@gmail.com

ΚΟΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 26 10555 ΑΘΗΝΑ 2103245195,0 2103245265,6944534007,info@savaselectronics.gr

ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ                                                                                          ΠΛ.ΑΓΙΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 15236 ΠΕΝΤΕΛΗ 2108040484,0 2108040425,6948260745,

ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ                                                                                   ΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1 & ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΗΣ 
13 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105763573,0 2105723533,6932000678,kollaros@atp.gr

ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΡΟΔΟΠΗΣ 17234 ΔΑΦΝΗ 2109766092,,6942982416,xrist_kont@yahoo.com

ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 17 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2106815675,,6936500504,gkourassis@yahoo.gr

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Μ. ΑΣΙΑΣ 68 11527 ΑΘΗΝΑ 2109763258,,6944181801,andkourti1@gmail.com

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΦΩΝΟΤΟΣ 29 11634 Αθήνα 2107210953 2107218621,0 2107215056,6944630124,georgekoutroulias@palmiebistro.gr

ΛΑΓΟΥΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39 10680 ΑΘΗΝΑ 2103641981,,6934601621,jeroby7@hotmail.gr

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ                                                                                ΜΑΥΡΙΚΟΡΔΑΤΟΥ 5 10678 ΑΘΗΝΑ 2103800076 2103822051,0 2103815045,6944265744,kl4289@otenet.gr

ΛΕΒΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ                                                                                ΠΑΤΗΣΙΩΝ 119 11251 ΑΘΗΝΑ 2108816030 2108810861,0 2108810634,6944965496,nlevetsovitis@yahoo.gr

ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ                                                                              ΛΙΟΣΙΩΝ 36-40 10439 ΑΘΗΝΑ 2108830279,,6945278569,

ΛΟΪΖΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 10564 ΑΘΗΝΑ 2103213213,2103214305,,

ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ 7(ΠΡΟ ΠΟ) 12134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105776230            2105766707,0 2105766707,6979977243,sun.b.p@msn.com

ΜΑΛΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΕΡΟΠΑΓΙΤΟΥ (ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ) 
11742 ΑΘΗΝΑ 2109232860  2109953912,,6977834350,info@littlepoems.gr

ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 20 12133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105780980,0 210 5735683,6973019059,

ΜΟΛΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339 11141 ΑΘΗΝΑ 2102850565,0 2102850588,6943079959,

ΜΟΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Λ. ΙΩΝΙΑΣ 268 11143 ΑΘΗΝΑ 2102850565,0 2102850588,6981020489,

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 4 15341 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2106543924,0 2106540504,6978441967,morosimo@otenet.gr

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΤ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 15451 Ν. ΨΥΧΙΚΟ 2106740540,0 2106896900,6944546546,dimitrisbiniaris@binswangerbiniaris.com

ΝΤΑΒΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΝΗΣ 2 12351 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ 2105301118,,6944527340,themis.davios@yahoo.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ                                                                          ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 54 11144 ΑΘΗΝΑ 2102010310,0 2102023011,6977975897,info@eedege.gr
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΔΑΛΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41-43 16132 ΒΥΡΩΝΑΣ 2107648873,0 2107648873,6946825479,giotaspedit@yahoo.gr

ΠΑΞΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΞΑΝΘΟΥ 17 16673 ΒΟΥΛΑ 2108995018,0 2108995066,6977283156,glyfadaspot@gmail.com

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ                                                                                          ΚΟΡΥΤΣΑΣ 52 19015 ΩΡΩΠΟΣ 2295032771,0 2295032771,6933004600,panagiotispeppas20@yahoo.gr

ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 211 11253 ΑΘΗΝΑ 2108654248,0 2108613273,6944278056,pisimisis@seios.gr

ΠΟΘΗΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 5 13674 ΑΧΑΡΝΕΣ 2102447165 2102476060,0 2102476060,6932711199,pothitou@my24-7.net

ΠΡΕΖΑΛΗ ΑΡΧΟΝΤΩ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ 4 11634 ΑΘΗΝΑ 2107510073 2107512111,,6978538166,aprezali@gmail.com

ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 4 (ΣΤΟΑ ΚΑΛΛΙΓΑ) 10562 ΑΘΗΝΑ 2103213361,,6974658565,prinianakiel@yahoo.gr

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΡΑΟΛΗ 131 & ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2107234038,0 2107234935,6932679430,reklitisgiannis@hotmail.com

ΡΗΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 56 10442 ΑΘΗΝΑ ,,6986274394,evarinaki.85@hotmail.com

ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   255 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ 2102321708,0 2102321712,6946555259,lab_tro@yahoo.gr

ΣΑΞIΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ                                                                                        ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2105733333,,6972003233,swmateio_ekpaideutwn@yahoo.gr

ΣΓΑΡΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  13 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2102835746,0 2102835747,6976115660,dimitris.sgartsos@gmail.com

ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 81 11476 ΑΘΗΝΑ 2106428885,0 2106426333,6944362901,sjimmy@otenet.gr

ΣΤΕΦΟΣ ΘΩΜΑΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΝΩΣΣΟΥ 15 11253 ΑΘΗΝΑ 2108616700 2108822483,,6977246065,Thomas_stefos@hotmail.gr

ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ                                                                                        ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 130 & ΔΑΒΑΚΗ 
ΠΙΝΔΟΥ 15773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2107750500,,6937109866,alextamv@yahoo.gr

ΤΑΤΟΥΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ-ΦΡΑΓΓΩ ΚΥΛΙΚΕΙΟ                                                                                            ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 37 14232 ΠΕΡΙΣΣΟΣ 2102528044,0 2111830147,6972860234,ktatoulis@yahoo.gr

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΙΑΜΟΥ 37 13121 ΙΛΙΟΝ 210-2628900, 6972847999, 210-2623273

ΦΛΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 10437 ΑΘΗΝΑ 2105232621,0 2105236026,6974910050,george.floras@floras.gr

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 26 14231 Ν ΙΩΝΙΑ 2102775224,0 2102793405,,george-967@windowslive.com

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 122 11741 ΑΘΗΝΑ 2109225824,0 2109220967,6944478201,ihagi@megabroker.gr
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Διανύουμε τους τελευταίους μήνες του 2014 και η μοίρα με έφερε να βρί-
σκομαι στην Προεδρία του Ε.Ε.Α. την κρισιμότερη εποχή για τον Επιμελητηριακό Θεσμό, από 

ιδρύσεώς του. Για λόγους που κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αποδεχτεί, η Πολιτεία, 
δεχόμενη τις συμβουλές των «γνωστών-αγνώστων» συμβούλων της, αποφάσισε ότι τα Επι-
μελητήρια πρέπει να κλείσουν.

Αντιμετωπίσαμε επί σειρά μηνών μια προσπάθεια «ύπνωσης» και «συσκότισης», μια προ-
σπάθεια από «δικούς» μας ανθρώπους να μας πείσουν ότι «όλα είναι καλά», «τα έχουμε βρει 
με την Κυβέρνηση και θα αλλάξει η νομοθεσία» και άλλα παραμύθια. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν 
δύσπιστος από την αρχή στις παραινέσεις για «υπομονή».

Οι εξελίξεις δυστυχώς με δικαιώνουν και δικαιώνουν όλους αυτούς που αγωνίζονται επί 
δεκαετίες για τον Επιμελητηριακό Θεσμό.

Με δικαιολογία το Μνημόνιο και την Τρόικα, τα ισχυρά τζάκια της Ελλάδας, θέλουν να 
φιμώσουν την Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα. Διαβάζω απίστευτα πράγματα: «θα μειωθεί το 
κόστος της επιχειρηματικότητας κατά 30% με την κατάργηση της υποχρεωτικής συνδρομής»!!! 
Έλεος!!

Την ώρα που στην Γερμανία η συνδρομή στα Επιμελητήρια δεν είναι απλά υποχρεωτική 
αλλά και πανάκριβη. Την ίδια ώρα θέλουν να μας πείσουν ότι βρήκαν την αιτία των προβλημά-
των των ΜμΕ στην Ελλάδα.

Ουδείς από τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τους «φίλους» τους δεν λεει όμως ότι με 
αποκλειστικά δική τους ευθύνη, παρά τις ασταμάτητες φωνές μας επί σειρά ετών, αρνούνται 
να αλλάξουν τον Επιμελητηριακό Νόμο και να δώσουν την δυνατότητα στα Επιμελητήρια να 
προσφέρουν περισσότερες Υπηρεσίες στα μέλη τους. Στα μέλη που δικαιολογημένα μερικές 
φορές αντιδρούν στην υποχρεωτικότητα, αφού ένα μεγάλο μέρος του έργου κάθε Επιμελητη-
ρίου δεν το βλέπουν, δεν το πιάνουν στο χέρι τους.

Δείτε το αύριο. Επιμελητήρια με την ελίτ των επιχειρήσεων που θα είναι οι θεσμικοί συνο-
μιλητές της Πολιτείας. Τα σημερινά Επιμελητήρια, που εκπροσωπούν και τον περιπτερά και τον 
καταστηματάρχη και τον μικροβιοτέχνη, απλά δεν θα υπάρχουν. Η Πολιτεία θα συμβουλεύεται 
τους εκπροσώπους των μεγάλων. Γιατί τα Επιμελητήρια που θέλουν, θα προσφέρουν ανταπό-
δοση με απίστευτα μεγάλη ετήσια συνδρομή (200€-400€ μέσο όρο). Όταν σήμερα η συνδρομή 
στο Ε.Ε.Α., για την πλειοψηφία των μελών του, είναι μόλις 3,50€ τον μήνα.

Εμείς από την πλευρά μας (με το εμείς εννοώ όλες τις δυνάμεις του Επιμελητηριακού 
Θεσμού που στηρίζουν την ύπαρξη των Επιμελητηρίων και όχι την ύπαρξη του εαυτού τους σε 
ένα πολιτικό σχεδιασμό) θα αγωνιστούμε σε κάθε περίπτωση για την επιβίωση των Επιμελητη-
ρίων. Ήδη στο Ε.Ε.Α. έχουμε αλλάξει την νοοτροπία μας εδώ και τρία χρόνια. Το Ε.Ε.Α. του 2014 
δεν έχει καμία σχέση με το Ε.Ε.Α. του 2012 και πριν. Διοικητική Επιτροπή, ΔΣ, εργαζόμενοι, 
αντιληφθήκαμε εγκαίρως τις απαιτήσεις των καιρών και είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για 

το καλύτερο μέλλον.
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Το μέλλον του 
Επιμελητηριακού θεσμού
Του Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, Προέδρου του Ε.Ε.Α.



2   Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014|Ενημέρωση

περιεxόμενα
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 544

Από το έργο του Ε.Ε.Α.«Ενημέρωση»
ΔIMHNIAIO EΠIΣHMO OPΓANO
THΣ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ TAΞHΣ

ETOΣ 66ο • AP. 544
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

IΔIOKTHTHΣ
EΠAΓΓEΛMATIKO EΠIMEΛHTHPIO AΘHNΩN

ΛEΩΦ. ΠANEΠIΣTHMIOY 44,
T.K. 106 79 AΘHNA

THΛ.: 210-3601651 - 52 - 53,
ή 210 3380200

FAX: 210-3619735, ή 210 3380219
www.eea.gr • e-mail: eea@eea.gr

ΓΟΥΝΑΡΗ227 (δίπλα στη ΔΟΥ Γλυφάδας)
Τ.Κ. 16674 Άνω Γλυφάδα

Tηλ.: 210 9609961
Fax: 210 9609964

e-mail: eea@eea.gr
EKΔOTHΣ

Χατζηθεοδοσίου Γιάννης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤHΣ:
Γρέντζελος Νικόλαος

MΕΛΗ:
Βυρίνη Μαρία

Δημαρχιάδης Κλήμης
Κολιός Μιχαήλ
Πρεζαλή Άντα

Φλωράς Γεώργιος
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών 
Ε.Ε.Α.

Τα περιεχόμενα του 
παρόντος τεύχους είναι 
κείμενα που έχουν ήδη 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
 www.eea.gr

|Editorial:
Το μέλλον του Επιμελητηριακού 
θεσμού

|Από το έργο του Ε.Ε.Α.
•	Το Ε.Ε.Α. για την ομιλία του πρωθυ-

πουργού στη Δ.Ε.Θ.
•	Γ. Χατζηθεοδοσίου: Κανείς δεν 

ικανοποιήθηκε πραγματικά από τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού

•	Ε.Ε.Α. : “Η απόφαση του ΣτΕ δεν είναι 
λόγος πανηγυρισμού”

•	Γ. Ρεκλείτης: Δικαίωση η απόφαση 

του ΣτΕ για τις Κυριακές
•	Ε.Ε.Α. : Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινω-

νικής Ευθύνης για μικρομεσαίους
•	Επίσκεψη Γιακουμάτου στο Ε.Ε.Α.
•	Το Ε.Ε.Α. βράβευσε το Μίκη Θεο-

δωράκη
•	Παρέμβαση Γ. Χατζηθεοδοσίου στο 

«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχει-
ρήσεων»

•	Συνάντηση Ε.Ε.Α. – Κρεοπωλών
•	Ε.Ε.Α. : Βράβευση Καινοτομίας και 

Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας
•	Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαι-

δευτών οδηγών
•	Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μελετών 

- Ερευνών
• Συνάντηση Δένδια – Ε.Ε.Α.
• Ε.Ε.Α.-ΓΑΔΑ: Τα προβλήματα του 

κέντρου των Αθηνών
• Γ. Κωτίδου: Ενημέρωση του Ε.Ε.Α. εφ 

όλης της ύλης για τον ΟΑΕΕ
• Σεμινάριο ΕΦΕΤ σε εργαζόμενους 

της MOTOR OIL
• Ε.Ε.Α. : Θετική η ρύθμιση για τα ληξι-

πρόθεσμα-Απαιτούνται βελτιώσεις
• Ημερίδα ευαισθητοποίησης ανέργων 

– επιχειρήσεων - κοινωνίας
• Εξετάσεις πιστοποίησης εργαζομέ-

νων από τον ΕΦΕΤ στο Ε.Ε.Α.

|Άρθρα
• Εξονυχιστικοί έλεγχοι τραπεζικών λογαριασμών
• Π. Παντελής: Το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ
• Η απόφαση του ΣτΕ για τις Κυριακές
• Το μεγαλύτερο φιάσκο στον πόλεμο κατά των 

καρτέλ
• Η Ώρα του κ. Πρωθυπουργού
• Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών
• Μιχάλης Ζορπίδης: Oι ιθύνοντες αδιαφορούν για 

τη μικρή επιχειρηματικότητα
• Δημήτρης Αδάμ : Απαράδεκτη η ποινικοποίηση 

των χρεών υγιών επιχειρήσεων

|Επικαιρότητα
• Ηλεκτρονική “ταυτότητα” αποκτούν τα κτίρια από 

το 2015
• Έκδοση αστυνομικής ταυτότητας σε λίγα λεπτά!
• Ερχεται το e - ticket και στα πλοία
• Τι αλλάζει στις ποινές για τα ανασφάλιστα 

οχήματα
• Ελεγκτικό Συνέδριο : Παραβιάσεις στο διαγωνι-

σμό για το Ελληνικό
• Ανακοινώθηκε η επέκταση του Μετρό
• «Οσμή» σκανδάλου σε αγροτικούς συνεταιρι-

σμούς
• Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

|Οικονομία
• ΣΕΤΕ : Ανησυχία για τις επιδόσεις του τουρισμού το 2015
• Citigroup : Οριακή ανάπτυξη 0,1% στην Ελλάδα το 2014
• Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας έδειξαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ
• Μείωση στις εισαγωγές και στις εξαγωγές

|Ασφαλιστικά-Εργασιακά νέα
• Ασφαλισμένες ΟΑΕΕ: Εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της εγκυκλίου του 

ΙΚΑ
• Επιμελητηρίο Λακωνίας:Διαμαρτυρία για τα ειδοποιητήρια 

κατασχέσεων
• Πως θα λειτουργούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
• ΟΑΕΕ: Ποιοι οφειλέτες δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη
• Ενημέρωση ασφαλισμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

|Φορολογικά
• Καταργείται ο «νόμος Κατσέλη» για ρύθμιση 

χρεών από το 2016
• TAXIS:Έσοδα και έξοδα σε ηλεκτρονικό φάκελο
• Ληξιπρόθεσμα : Μετά τις 10 Νοεμβρίου οι αιτή-

σεις για τη νέα ρύθμιση
• Εντατικοποίηση φορο-ελέγχων από τη ΓΓΔΕ

|Επαγγελματικά
• Μείωση στην παραγωγή ενδυμάτων & υποδημάτων
• Αυξομειώσεις στην απασχόληση στο Εμπόριο
• Συνάντηση Βενζινοπωλών - Περιφέρειας Αττικής
• ΟΒΕ: Δεν θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το πετρέλαιο θέρμανσης
• Επιμελητήρια και ΓΕΜΗ με νέες αρμοδιότητες
• Έλεγχοι αδήλωτης εργασίας
• Ανθοπώλες: Τα “άνθη της κρίσης” και πως αντιδράμε!
• Απασχόληση, κοινωνικά δικαιώματα και κινητικότητα των 

εργαζομένων
• Τράπεζα Πειραιώς : Μείωση επιτοκίου 1% στα ενήμερα επιχειρη-

ματικά δάνεια
• ΚΡΙ ΚΡΙ:Nέο Υπερσύχρονο Εργοστάσιο Γιαουρτιού
• Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις.
• Εργάνη:Τα 10 επαγγέλματα με περισσότερες θέσεις εργασίας
• Κ. Κακαράντζας: Η νέα λειτουργία των λαϊκών αγορών
• Οι τροποποιήσεις των εμπορικών μισθώσεων με το ν. 4242/2014

25

6 12 22

1

3

44

38

56

58

60

Το εξώφυλλο μας



Το
 έρ

γο
 το

υ Ε
.Ε.

Α.

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014|Ενημέρωση    3

|Ασφαλιστικά-Εργασιακά νέα
• Ασφαλισμένες ΟΑΕΕ: Εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της εγκυκλίου του 

ΙΚΑ
• Επιμελητηρίο Λακωνίας:Διαμαρτυρία για τα ειδοποιητήρια 

κατασχέσεων
• Πως θα λειτουργούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
• ΟΑΕΕ: Ποιοι οφειλέτες δικαιούνται δωρεάν περίθαλψη
• Ενημέρωση ασφαλισμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Ε.Ε.Α. για 
την ομιλία του πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ.

«Αναμένοντας μάταια τις φο-
ροελαφρύνσεις…»

Παραδοσιακά κάθε Σεπτέμβριο 
από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονί-
κης, ο Πρωθυπουργός της χώρας 
δίνει το στίγμα της οικονομικής 
πολιτικής που θα εφαρμόσει.

Κρίνοντας από όσα είπε ο κ. 
Αντώνης Σαμαράς το μεσημέρι του 
Σαββάτου από τη ΔΕΘ, το συμπέρα-
σμα που βγαίνει αβίαστα είναι ότι 
η ελληνική κοινωνία θα πρέπει 
να συνεχίσει να επιδεικνύει υπο-
μονή, ενώ οι πολυαναμενόμενες 
φοροελαφρύνσεις παραμένουν 
κλειδωμένες στα συρτάρια της 
Κυβέρνησης.

Στο Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο της Αθήνας δεν θέλαμε να 
ακούσουμε υποσχέσεις, καθώς 
θεωρούμε ότι η παροχολογία έχει 
περάσει ανεπιστρεπτί και δεν ται-
ριάζει σε καμία περίπτωση στις 
ανάγκες της εποχής. Περιμέναμε 
όμως να ανακοινωθούν κάποια 
μέτρα, έστω και λίγα, που να δεί-
χνουν ότι έχει γίνει κατανοητή από 
όλους η κρισιμότητα της κατάστα-
σης που βιώνουν χρόνια τώρα οι 
μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες.

Αν και παραδέχθηκε ο Πρωθυ-
πουργός το γεγονός ότι εφαρμό-
ζεται υπέρμετρη φορολόγηση του 
Έλληνα πολίτη, απέφυγε να μιλή-
σει συγκεκριμένα για τις πρωτο-
βουλίες της Κυβέρνησης που θα 
μπορούσαν να ανακουφίσουν την 
κοινωνία και να στηρίξουν τον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας.

Αρκέστηκε μόνο να ανακοι-
νώσει τη μείωση κατά 30% του 
φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, 
που πρακτικά όμως σημαίνει μία 
μικρή ελάφρυνση κατά λίγων λε-
πτών του ευρώ για νοικοκυριά που 
έχουν δει τα εισοδήματα τους να 
συρρικνώνονται δραματικά αυτά 
τα χρόνια της ύφεσης.

Μάταια ο επιχειρηματικός και 
επιμελητηριακός κόσμος περίμενε 
από τον Πρωθυπουργό να μιλήσει 
με στοιχεία και αριθμούς για τις 
λύσεις που προωθεί, όπως για την 
αύξηση των δόσεων προκειμένου 
να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές.  

Δεν υπήρξε αναφορά σε συ-
γκεκριμένες κυβερνητικές πρω-
τοβουλίες για την στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, την τόνωση 
της αγοράς, την επιβίωση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
αποτελούν και τη ραχοκοκκαλιά 
της οικονομίας. 

Δυστυχώς το μόνο που ακού-
στηκε –για πολλοστή φορά- ήταν 
οι καλές προθέσεις που υπάρχουν 
για την αντιμετώπιση μίας σειράς 
προβλημάτων παραπέμποντας επί 
της ουσίας στις ελληνικές καλέν-
δες το πως ακριβώς θα επιλυθούν.

Οφείλουμε να παραδεχθούμε 
ότι ο κ. Σαμαράς μίλησε με θάρ-
ρος και ειλικρίνεια για τα λάθη 
που έκανε το οικονομικό επιτε-
λείο στον τρόπο υπολογισμού της 
φορολόγησης ακινήτων, τον πε-
ριβόητο ΕΝΦΙΑ. Δυστυχώς όμως 

δεν είπε τίποτα για τις αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν σε έναν άδι-
κο και σκληρό φόρο, πάρα μόνον 
ότι θα γίνουν μειώσεις για τα ξε-
νοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα. 

Επί της ουσίας ο κ. Σαμαράς 
στην ομιλία του επικεντρώθηκε 
στις καλές προθέσεις που έχει η 
Κυβέρνηση για την αναστροφή 
του κλίματος και την σταδιακή 
ελάφρυνση του φορολογούμενου. 
Όμως έχει ήδη περάσει μεγάλο 
χρονικό διάστημα που ακούμε για 
φοροελαφρύνσεις, χωρίς να έχου-
με δει τίποτα.

Από την επομένη των ευρωε-
κλογών εκπρόσωποι της Κυβέρ-
νησης έλεγαν συνέχεια για το μή-
νυμα που πήραν από την κοινωνία 
και για την ανάγκη αλλαγής της 
φορολογικής πολιτικής. Έχουν πε-
ράσει μήνες από τότε και δυστυ-
χώς δεν έχει αλλάξει τίποτα.

Για το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο της Αθήνας, όπως και για 
το σύνολο των φορέων της χώρας, 
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη 
για την εφαρμογή πολιτικών που 
θα έχουν ως στόχο την ανακού-
φιση των φορολογουμένων, τη 
διάσωση και ανάπτυξη των επι-
χειρήσεων, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας.

Η ανάκαμψη δεν έρχεται με 
δηλώσεις καλών προθέσεων. 
Απαιτούνται και πράξεις.
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 Δεν είναι υπερβολικό να ανα-
φέρω ότι την ίδια απογοήτευση αι-
σθάνθηκαν ακόμα και στελέχη της 
Νέας Δημοκρατίας που παραβρέθη-
καν στον χώρο και άκουσαν τον κ. 
Σαμαρά.

Είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσω 
ότι ο επιχειρηματικός και επιμελη-
τηριακός κόσμος δεν ανέμενε χα-
ριστικές πράξεις αλλά ένα πρακτικά 
εφαρμόσιμο πρόγραμμα ανάπτυξης 
της οικονομίας, με συγκεκριμένα 
μέτρα ελάφρυνσης για τους πολίτες 
που έχουν πληγεί βαρύτατα από την 
εφαρμογή της πιο σκληρής φορολο-
γικής πολιτικής που έχει δει η χώρα 
στη νεότερη ιστορία της.

 Η αβίαστη παρατήρηση και του 
πιο καλοπροαίρετου ακροατή της 
ομιλίας του Πρωθυπουργού, είναι 
ότι η επίλυση πολλών και σοβαρών 
προβλημάτων που ταλανίζουν την 
οικονομία, πλήττουν την επιχειρη-
ματικότητα και επιδεινώνουν την 
κατάσταση, μετατέθηκε για το μέλ-

λον. 
Με αγωνία περιμέναμε να 

ακούσουμε προτάσεις και λύσεις 
σε θέματα που “καίνε” και που δεν 
μπορούμε σε καμία περίπτωση να τα 
αγνοήσουμε. Δυστυχώς κάτι τέτοιο 
δεν έγινε.

 Δε νομίζω ότι μπορεί κάποιος 
να είναι ικανοποιημένος από τη μεί-
ωση του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο θέρμανσης, κα-
θώς μιλάμε ουσιαστικά για μείωση 
10-12 λεπτών του ευρώ. 

Ούτε ανακουφίστηκε κανείς από 
τις υποσχέσεις που ακούστηκαν για 
ρυθμίσεις του εντελώς άδικου ΕΝ-
ΦΙΑ που επιβάλλεται ανεξαρτήτως 
εισοδήματος. Σίγουρα είναι κάποια 
βήματα βελτίωσης αλλά δεν αρκούν 
αυτά. 

Προς τιμήν του ο κ. Σαμαράς πα-
ραδέχθηκε τα λάθη που έγιναν με 
τον υπολογισμού της φορολόγησης 
των ακινήτων, όμως απλώς υπο-
σχέθηκε ελάφρυνση για τα ξενοίκι-

αστα μη ηλεκτροδοτούμενα.
 Επίσης δεν υπήρξε συγκεκρι-

μένη αναφορά για αύξηση του αριθ-
μού των δόσεων, ώστε να καταστεί 
δυνατή η καταβολή των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, κάτι που περίμενε 
και περιμένει όλος ο επιχειρηματι-
κός κόσμος της χώρας. 

Ο κ. Σαμαράς μίλησε  για μει-
ώσεις των φόρων των υψηλών ει-
σοδημάτων αλλά δεν μίλησε για τη 
στέρηση κάθε αφορολόγητου από 
τους μικρομεσαίους με ισχνά εισο-
δήματα. 

Μίλησε ακόμη για μείωση του 
φόρου επιχειρηματικών κερδών 
στο 15% από 26% αλλά είναι άγνω-
στο αν αυτό θα αφορά και τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίους 
και ελεύθερους επαγγελματίες που 
φορολογούνται από το πρώτο ευρώ 
με 26%.

 Από τα θετικά των εξαγγελιών, 
κρατάμε τη διαβεβαίωση ότι «η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση θα καλύψει όλες τις 

Γ. Χατζηθεοδοσίου: 
Κανείς δεν ικανοποιήθηκε 
πραγματικά από τις εξαγγελίες 
του Πρωθυπουργού

Την ελπίδα για λήψη κάποιων μέτρων ανακούφισης των πολιτών, ακολούθησε 
η απογοήτευση. Αυτό ήταν το πρώτο συναίσθημα, μετά τη λήξη της ομιλίας του 
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.

Γ.Χατζηθεοδοσίου -Πρόεδρος Ε.Ε.Α.
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ζημιές από το ρωσικό εμπάργκο στα αγροτικά μας 
προϊόντα», κάτι που σίγουρα θα ανακουφίσει σημα-
ντικό αριθμό παραγωγών και εμπόρων.

 Είναι βέβαιο ότι ο Πρωθυπουργός γνωρίζει 
καλά ότι οι εξαγγελίες του δεν μπορεί να άφησαν 
ικανοποιημένο το μεγαλύτερο και παραγωγικότερο 
κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό που ίσως δεν γνωρί-
ζει, πιθανώς γιατί δεν του το μεταφέρουν οι συνερ-
γάτες του, είναι ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα 
για περαιτέρω χάσιμο χρόνου. 

Η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια των αντοχών 
της, ενώ οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες δί-
νουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης.

Η κυβερνητική θέση «κάνουμε μεταρρυθμίσεις, 
συλλέγουμε φόρους, περιορίζουμε τις δαπάνες και 
πάμε προς την ανάκαμψη», δεν αρκεί αν δεν συ-
νοδεύεται με συντονισμένες δράσεις στήριξης της 
επιχειρηματικότητας, ελάφρυνσης από τη βαρύτατη 
φορολόγηση, ενίσχυσης της ρευστότητας, ειδικά 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν 
και τη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Και βέβαια δεν ωφελεί καθόλου αυτή η στείρα 
πολιτική αντιπαράθεση που βλέπουμε να διεξάγε-
ται τα χρόνια της ύφεσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την εθνική 
προσπάθεια ανάκαμψης είναι η αλλαγή στάσης της 
κυβέρνησης, η οποία πρέπει πρώτα να διαβουλεύ-
εται με την κοινωνία, τους φορείς της παραγωγής 
και της αγοράς και μετά με κάθε τρόικα και δανει-
στή. 

Δυστυχώς, όταν λείπει ο διάλογος, λείπει και η 
σωστή πολιτική.  Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις 
και κυρίως πράξεις.

Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αυτά που 
ζητάμε από τον κ. Πρωθυπουργό δεν είναι εύκολο 
να πραγματοποιηθούν από τη μια μέρα στην άλλη. 
Τίποτα όμως δεν είναι εύκολο, αν δεν το παλέψεις, 
αν δεν το ξεκινήσεις. 

Γι αυτό, με την πρόταση διαλόγου για ένα ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα επανεκκίνησης και ανά-
πτυξης, θέσαμε και τον εαυτό μας σε θέση ανάλη-
ψης ευθύνης.

Έως τώρα ακούμε δυστυχώς πολιτικό λεξιλό-
γιο από το παρελθόν, με επιθέσεις κατά «συντε-
χνιών» σε όσους δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις 
της κυβέρνησης και της τρόικας, οι οποίες, αποδε-
δειγμένα πλέον, φέρουν άπειρα στίγματα λαθών, 
διεθνώς επιβεβαιωμένα. 

Έτσι όμως, όχι πρόγραμμα επανεκκίνηση και 
ανάπτυξης δεν κτίζεται αλλά διασπάται και η ελά-
χιστη αναγκαία  κοινωνική συνοχή.

Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέχρι η 
όποια κυβέρνηση κατανοήσει ότι η χώρα χρειάζε-
ται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης που θα 
αξιοποιεί όλες τις υπαρκτές παραγωγικές δυνά-
μεις, μέσα στις οποίες αποφασιστικό ρόλο παίζουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.Α

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Η κοινωνία έχει φτάσει στα όρια των αντοχών της, ενώ οι 
μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες δίνουν καθημερινά αγώνα 

επιβίωσης.
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Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για προσωρινό «μπλόκο» 
της λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις Κυριακές 
του έτους σε 10 περιοχές της χώρας, αισθανόμαστε 

ότι δικαιώνει τους ισχυρισμούς του συνόλου του εμπορικού 
κόσμου.

Από την πρώτη στιγμή που είχε τεθεί το επίμαχο θέμα 
της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας είχε επισημάνει 
τεκμηριωμένα τους λόγους που το εγχείρημα που προ-
ωθούσε η Κυβέρνηση δεν μπορεί να λειτουργήσει προς 
όφελος της ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας των 
ΜμΕ. Μόνο συγκεκριμένα συμφέροντα εξυπηρετούσε η 
ρύθμιση για την κυριακάτικη λειτουργία και βέβαια όχι 
προς όφελος των μικρομεσαίων.

 Το υψηλότατο κόστος για τη λειτουργία των εμπορι-
κών καταστημάτων μία επιπλέον ημέρα, η ουσιαστική κα-
τάργηση της αργίας για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, 
σε συνδυασμό με την τραγική οικονομική κατάσταση των 
καταναλωτών λόγω του περιορισμού του εισοδήματος 
τους, δεν προμήνυε τίποτα θετικό για την αύξηση της 
κατανάλωσης, ώστε να θεωρηθεί απαραίτητο το άνοιγμα 
των καταστημάτων και τις Κυριακές.

 Το γεγονός όμως ότι η Δικαιοσύνη «άκουσε» την 
άποψη των εμπόρων, των εμποροϋπαλλήλων και των 
πολιτών, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει λόγος 
πανηγυρισμών από την πλευρά του κλάδου μας. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι προ-
σωρινή και η οριστική θα βγει μετά από συζήτηση που θα 
διεξαχθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις αρχές Νοεμβρίου. 
Και δυστυχώς δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχου-
με για πρωτόδικες αποφάσεις που άλλαξαν σε δεύτερο 
βαθμό. Άρα η πρόσφατη απόφαση μπορεί να είναι λόγος 
αισιοδοξίας, όχι όμως και λόγος εφησυχασμού και πόσο 

μάλλον πανηγυρισμού.
 Αυτό όμως που επίσης προκύπτει από την εξέλιξη 

της υπόθεσης –και οφείλει η Πολιτεία να προβληματιστεί 
σοβαρά- είναι για το τι συμβαίνει όταν για σοβαρά ζητή-
ματα λειτουργίας της αγοράς αγνοούνται από τα αρμόδια 
κυβερνητικά στελέχη οι απόψεις και οι θέσεις φορέων 
όπως τα Επιμελητήρια.

Ποιος μπορεί να γνωρίζει καλύτερα την αγορά εκτός 
από τους ίδιους τους ανθρώπους της; Εάν η Κυβέρνηση 
λάμβανε υπόψη από την πρώτη στιγμή τις θέσεις των Επι-
μελητηρίων και των αρμόδιων φορέων, τότε δεν θα είχε 
υπάρξει όλη αυτή η αναστάτωση σε κοινωνικό και πολι-
τικό επίπεδο. Και βέβαια δεν θα είχε υποστεί το κυβερ-
νητικό επιτελείο ακόμα ένα πλήγμα για απόφαση του που 
«μπλοκάρεται» από τη Δικαιοσύνη. Θεωρούμε ότι είναι 
μία ακόμα τρανή απόδειξη της χρησιμότητας της λειτουρ-
γίας των Επιμελητηρίων όλης της χώρας και της ανάγκης 
ενίσχυσης του επιμελητηριακού θεσμού.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας θα συ-
νεχίσει να μάχεται για την ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου 
των κυβερνητικών στελεχών με όλους τους παράγοντες 
της αγοράς και κυρίως με τους εκπροσώπους των Επιμε-
λητηρίων, προκειμένου να επιλύονται ευκολότερα προ-
βλήματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και τη 
λειτουργία της αγοράς. Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν 
οι υπεύθυνοι, ότι μόνο μέσα από το διάλογο και την συ-
νεργασία μπορεί να ξεκολλήσει το άρμα της ελληνικής 
οικονομίας από την ύφεση και την κρίση.

Ε.Ε.Α. : “Η απόφαση του ΣτΕ δεν είναι λόγος 
πανηγυρισμού”
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Γ. Ρεκλείτης: 
Δικαίωση η απόφαση του 
ΣτΕ για τις Κυριακές

 Η απόφαση της Επιτροπής Ανα-
στολών της Ολομέλειας του Συμβου-
λίου της Επικρατείας να αναστείλει 
προσωρινά την Υπουργική Απόφαση 
για τη λειτουργία των καταστημάτων 
τις Κυριακές, έρχεται σαν μια μεγά-
λη δικαίωση των αγώνων που έκα-
νε το Επιμελητήριό μας, μαζί βέβαια 
και με τους εμπόρους - μέλη του και 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των 
μικρομεσαίων. Το δίδαγμα που βγαί-
νει για άλλη μια φορά είναι ότι, όταν 
η πολιτική ηγεσία του τόπου διοικεί 
αγνοώντας ή και σε αντίθεση με τα 
πραγματικά συμφέροντα των παρα-
γωγικών τάξεων, τότε τα λάθη είναι 
μοιραία. Λάθη που, όχι λίγες φορές, 
στοίχισαν πανάκριβα σε όσους τα 
έχουν υποστεί.

 Έχουμε πει σε όλους τους τό-
νους και σε όλα τα κυβερνητικά 
στελέχη, ότι η αγορά δεν πάσχει 
από μεγαλύτερο χρόνο λειτουργί-
ας, αλλά από ρευστό το οποίο λεί-
πει κατά μεγάλο μέρος από τους 
καταναλωτές και κατά ένα άλλο 
μεγάλο μέρος, από την τακτική των 
τραπεζών να βάλουν τα δικά τους 
στενά συμφέροντα, πάνω από τα 
συμφέροντα της οικονομίας και της 

κοινωνίας, παρότι έχουν λάβει από 
το κράτος, τεράστια ποσά κεφαλαι-
ακών ενισχύσεων.

 Προφανώς σήμερα όλοι έχουν 
καταλάβει ότι το άνοιγμα όλων τη 
Κυριακών δεν ήταν ούτε κάποια 
πρόθεση καλύτερης λειτουργίας της 
αγοράς, ούτε κάποια αγαθή πολιτική 
ιδέα για οικονομική ανάπτυξη. Ήταν 
στην πραγματικότητα, μια επιβολή 
των συμφερόντων μερικών μεγά-
λων επιχειρήσεων, δια μέσου της 
τρόικας και της κυβέρνησης, πάνω 
στη τεράστια μάζα των μικρομεσαί-
ων εμπορικών επιχειρήσεων.

 Ο πραγματικός στόχος τους 
ήταν να επιτευχθεί σταδιακή μετα-
φορά του τζίρου από τα μικρά μαγα-
ζιά στα πολυκαταστήματα. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίες οι θριαμβευτικές 
δηλώσεις κάποιων εκπροσώπων 
μεγάλων επιχειρήσεων περί «αύ-
ξησης των εργασιών», της απασχό-
λησης, ανάπτυξη κλπ. Στην πραγ-
ματικότητα ήταν οι ελάχιστοι και 
μόνοι ωφελημένοι. Και με δεδομένο 
ότι δεν αυξήθηκε το εισόδημα των 
καταναλωτών και η πίτα της κατα-
νάλωσης, ό,τι κέρδισαν αυτοί από το 
άνοιγμα των Κυριακών το έχασαν οι 

Γ.Ρεκλείτης - Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.Α.
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μικρομεσαίοι. Μια αγορά όμως δεν μπορεί να λειτουργεί 
με ευνοούμενους της κυβέρνησης και αποδιοπομπαίους.

 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, αμέσως 
εντόπισε αυτή τη σκοπιμότητα της νέας ρύθμισης και 
διαμαρτυρήθηκε προς πάσα κατεύθυνση. Με δημοσι-
εύματα, δελτία τύπου και επιχειρήματα, απέδειξε ότι 
πρόκειται για χαριστική διάταξη στην υπηρεσία μεγάλων 
συμφερόντων. Μάλιστα επεσήμανε και κραυγαλέες πε-
ριπτώσεις φωτογραφικών διατάξεων για δήθεν «τουρι-
στικές περιοχές»  που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους 
επιχειρηματίες!

 Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η Υπουρ-
γική Απόφαση ήρθε μετά τη διαπίστωση ότι, οι μικρομε-
σαίοι παρά την κρίση, παρά την υπερφορολόγηση, παρά 
τα κτυπήματα και τα κλεισίματα, αντέχουν ακόμη στον 
ανταγωνισμό, λόγω ειδικών συγκριτικών πλεονεκτη-
μάτων και οι μεγάλες επιχειρήσεις αδυνατούν να σαρώ-
σουν την αγορά. Έτσι, προκρίθηκε η διοικητική - κυβερ-
νητική παρέμβαση ανατροπής του θεσμικού πλαισίου για 
την αργία της Κυριακής, ώστε με το νέο πλαίσιο να μην 
αντέχουν οι μικρομεσαίοι σε εξοντωτικά, από βιολογι-
κής και οικογενειακής άποψης, ωράρια. Ήταν καλά με-

λετημένο το σχέδιο αλλά δεν έλαβε υπόψη  της την αντί-
σταση των μικρομεσαίων και των εργαζομένων καθώς 
και την άποψη του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου.

 Τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα; Θέλουμε να πι-
στεύουμε ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ θα επιβεβαιώσει τη 
θέση της λαμβάνοντας απόφαση οριστικής κατάργησης 
της Υπουργικής Απόφασης. Από τη θέση μας, θα τονί-
ζουμε και θα ξανατονίζουμε προς τις κυβερνήσεις, να 
ακούνε τις θέσεις των επιμελητηρίων και των παραγω-
γικών τάξεων και όχι επιλεκτικά κάποιες ομάδες μεγά-
λων συμφερόντων, γιατί διαφορετικά τα λάθη θα είναι 
μοιραία και καταστροφικά.

 Όμως τώρα είναι ανάγκη να περάσουμε στην ανα-
στροφή της κατάστασης και κάθε λάθος θα κοστίζει και 
στις επιχειρήσεις και στην ανάπτυξη. Η κυβέρνηση επι-
τέλους πρέπει να διαλέξει με ποιους θα πάει και ποιους 
θα αφήσει αν θέλει να προτιμήσει την ανάπτυξη όλης της 
οικονομίας από την υπηρέτηση κάποιων στενών συμφε-
ρόντων.

 Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο πάντως, από την 
πλευρά του και σε κάθε περίπτωση, θα συνεχίσει τη μάχη 
υπεράσπισης των συμφερόντων των μικρομεσαίων.
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Α.Ε.Ε.Α. : Πρόγραμμα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης για 
μικρομεσαίους

Το Ε.Ε.Α. παρουσίασε, στην συνεδρίαση 
του ΔΣ της 22ας Σεπτεμβρίου, το νέο πρό-
γραμμα ανάπτυξης της Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης προσαρμοσμένο για μικρομε-
σαίους.

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση των 
μεθόδων προώθησης και βελτίωσης της 
απασχόλησης,  στη διασφάλιση της κοινω-
νικής προστασίας, στην καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας 
και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

 Στόχος είναι ο συντονισμός των φορέων 
που προωθούν την απασχόληση σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και ο συντονισμός 
στις νομοθεσίες.

 Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσει στις ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες όπως οι νέοι, οι 
αποκλεισμένοι και οι γυναίκες.

 Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δεν πρέπει να 
έχουμε την εντύπωση ότι η Εταιρική Κοι-
νωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί υπόθεση 
μόνο μεγάλων επιχειρήσεων. Μπορούμε 
και εμείς, σαν μικρότερες επιχειρήσεις, να 
εφαρμόσουμε μέτρα τα οποία αποβαίνουν σε 
όφελος και της επιχείρησης και της κοινω-
νίας.

 Το πρόγραμμα παρουσίασε ο υπεύθυ-
νος υλοποίησής του, κ. Σύρος Κοσκοβόλης, 
ο οποίος ανέλυσε πως εφαρμόζεται η ΕΚΕ 
σε επιχειρήσεις και πώς μια μικρομεσαία 
επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει σε εφαρ-
μογές. Η ΕΚΕ είναι μια δράση, πέρα απ τα 
νόμιμα και τυπικά, απέναντι στην κοινωνία, 
στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες. 
Μια εταιρία που εφαρμόζει ΕΚΕ έχει άλλο 
πρεστίζ στην αγορά και προτιμάται από ερ-
γαζόμενους και πελάτες.

Επίσκεψη Γιακουμάτου στο Ε.Ε.Α.

Επίσκεψη στο Ε.Ε.Α. πραγ-
ματοποίησε στις 22 Σεπτεμβρί-
ου, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. 
Γεράσιμος Γιακουμάτος. Κατά 
τη συνεδρίαση του ΔΣ του Επι-
μελητηρίου, στην οποία παρα-
βρέθηκε, διεξήχθη πλούσιος 
διάλογος «εφ’ όλης της ύλης», 
ο οποίος σε πολλές περιπτώ-
σεις ήταν και απολαυστικός, με 
πολύ χιούμορ αντιπαράθεσης.

 Στο κέντρο του διαλόγου 
ήταν τα προβλήματα των μι-

κρομεσαίων και οι πολιτικές 
που ασκεί η κυβέρνηση, σε 
σειρά από τομείς όπως του 
ανταγωνισμού, των τιμών, του 
παραεμπορίου, των φόρων και 
οφειλών στα Ταμεία κ.α.

Ο κ. Γιακουμάτος μεταξύ 
άλλων δεσμεύτηκε ότι δεν θα 
ισχύσουν μέχρι και τον Οκτώ-
βριο τα λεγόμενα κατασχετήρια 
του ΚΕΑΟ ενώ έκανε και μια 
γενική τοποθέτηση:

«Η Ελλάδα που ήταν πριν 
πέντε  χρόνια, αυτή η Ελλάδα 
που γνωρίσαμε εμείς, δεν θα 
ξαναγυρίσει πίσω. Πρέπει να 
το καταλάβουμε όλοι. Πρέπει 
να δούμε από εδώ και πέρα 
πώς θα χτίσουμε μια σοβαρή, 
υπεύθυνη νέα Ελλάδα, όχι το 
χάλι που έχουμε την τελευταία 
5ετία, όπου οι επαγγελματίες 
πραγματικά, αλλά και οι βιο-
τέχνες και οι επιχειρηματίες 
και οι βιομήχανοι και ο συ-
νταξιούχος πάνω  απ́ όλα και ο 

εργαζόμενος περνάνε μια τρο-
μακτική κρίση. Ό,τι και να μου 
πείτε, τη διάγνωση την κάνου-
με όλοι, το ξέρω, το βλέπω, το 
ζω. Το θέμα είναι πώς παλεύει 
ο καθένας  να λυθεί  αυτή η 
κρίση»
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Το Ε.Ε.Α. βράβευσε 
το Μίκη Θεοδωράκη

Σε μια σεμνή τελετή, όπως ταιριάζει σε προσωπικότητες που έφθασαν σε ύψιστα επίπε-
δα προσφοράς στον Ελληνικό λαό και στον κόσμο όλο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (ΕΕΑ) βράβευσε το Μίκη Θεοδωράκη.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α., κ. Γιάν-
νης Χατζηθεοδοσίου, επισκέφθηκε 
τον Μίκη στο σπίτι του, κοντά στην 
Ακρόπολη, στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, 
και του επέδωσε τιμητική πλακέτα εκ 
μέρους του Επιμελητηρίου, στην οποία 
αναγράφονταν το παρακάτω λιτό κεί-
μενο:

«Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών

Υποκλινόμενο στο κλέος του
μεγάλου Έλληνα

Μίκη Θεοδωράκη»
Ήταν μια πρωτοβουλία που απη-

χούσε τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει 
ο κόσμος των μικρομεσαίων στο πρό-
σωπο και στην πρσφορά του Μίκη, οι 
οποίοι δεν βρήκαν ποτέ τρόπο, να την 
εκδηλώσουν και θεσμικά.

 Η βράβευση, αφορούσε τη  συνο-
λική προσφορά του Μίκη Θεοδωράκη 
ως μουσικοσυνθέτη, ως πολιτικού και 
ως αγωνιστή του λαού, της δημοκρα-
τίας και της ελευθερίας.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου μιλώντας 
για τη βράβευση του Μίκη, δήλωσε τα 
εξής:

 «Με πολύ μεγάλη χαρά επισκε-
φτήκαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, έναν 
«τραγουδιστή», έναν αγωνιστή της 
δημοκρατίας που όλα αυτά τα χρόνια 

μεγαλώσαμε μαζί του, μας έδωσε 
δυνάμεις, μας στήριξε σε εποχές δύ-
σκολες, και έχω τη χαρά να λέω ότι, 
ακόμη και σήμερα, ο Μίκης μπορεί να 
δίνει ιδέες και οράματα για το μέλλον. 
Τον ευχαριστούσε μέσα από την καρδιά 
μας…»

Κατά τη συνάντηση, έγινε γενική 
ανασκόπηση της πολιτικής κατάστα-
σης στην Ελλάδα και στον Κόσμο, με 
την υπόμνηση του Μίκη ότι, η χώρα 
μας περνάει δύσκολες στιγμές και 
βρίσκεται κάτω από την επιτήρηση 
ξένων δυνάμεων που επιβουλεύονται 
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της, τις 
πολιτιστικές της αξίες, τον, απίστευτης 
αξίας, υπόγειο ορυκτό πλούτο που εί-
ναι, όπως είπε, δεσμευμένος δυστυ-
χώς, τη γεωστρατηγική της θέση  και 
φυσικά, τον απροσκύνητο λαό της. 
Κάλεσε δε τον λαό, να επιδείξει πα-
τριωτισμό και να αποτινάξει την ξένη 
επιβουλή.

 Σε μια τέτοια συνάντηση, δεν θα 
μπορούσε να λείψει και η ματιά στην 
ιστορία της χώρας και στην ιστορική 
διαδρομή του Μίκη, από τα χρόνια και 
τη φωτιά του εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα κατά των Γερμανών, στα μαύρα 
χρόνια του εμφυλίου, στων μετέπειτα 
βασάνων και ταλαιπωριών του λαού, 

στη δημιουργία και δράση της Δημο-
κρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, στη 
δικτατορία και στον αντιδικτατορικό 
αγώνα, καθώς και στους μετέπειτα 
αγώνες του λαού για δημοκρατία και 
προκοπή.

 Δυστυχώς, σημείωσε σχολιάζο-
ντας τη σημερινή κατάσταση, αφήσα-
με την διεύθυνση της χώρας σε χέρια 
που δεν έπρεπε και καταλήξαμε στην 
καταστροφική κρίση που ετοίμασαν οι 
ξένοι. Σε ερώτηση του προέδρου του 
ΕΕΑ, ποια περίοδος ήταν γι αυτόν η πιο 
δημιουργική και ευτυχισμένη, δήλωσε 
«Αυτή, της Νεολαίας Λαμπράκη»! Δεν 
έλειψαν και κάποια δάκρυα συγκίνη-
σης από τον Μίκη, όταν η συζήτηση με 
τους συνομιλητές, ερχόταν σε κοινά 
πρόσωπα και δράσεις περασμένων και 
ηρωικών εποχών.

 Ο διάλογος ήταν ζωντανός, κυρί-
ως λόγω του Μίκη, ο οποίος παρά τα 
89 του χρόνια είχε στιγμές που μιλού-
σε με μια απίστευτη πνευματική διαύ-
γεια και φλόγα, σαν νέος αγωνιστής!

 Τον πρόεδρο του Ε.Ε.Α. συνόδευαν 
στην επίσκεψή του, ο δημοσιογράφος 
κ. Βαγγέλης Σπύρου, και ο δημοσιο-
γράφος του Ε.Ε.Α. Στέργιος Βασιλείου, 
παλιός συνεργάτης και συναγωνιστής 
του Μίκη.
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Παρέμβαση Γ. Χατζηθεοδοσίου 
στο «Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων»

Με κεντρικό μήνυμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει περισσότερο φιλική προς τις 
επιχειρήσεις» , επιχειρηματίες – εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων απ’ όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πήραν μέρος στο «3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιχειρήσεων» που 

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014  στις Βρυξέλες.

Στις εργασίες του  «Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου Επιχειρήσεων» 
παρέμβαση έκανε και ο Πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 
εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην 
κατάσταση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων της Ελλάδας. Ιδιαίτερα 
στάθηκε στο πρόβλημα της χρημα-
τοδότησης των ΜμΕ η οποία βαρύ-
νεται με τα υψηλοτέρα επιτόκια στην 
Ευρώπη και τις λιγότερες εγκρίσεις 
χρηματοδότησης. Το «επιχειρείν στη 
Ελλάδα περνάει από ασφυκτικές 
και αντίξοες συνθήκες. Η κρίση που 
κτύπησε την Ελληνική οικονομία, 
είχε αρνητικό αντίκτυπο στις επι-
χειρήσεις  και οδήγησε σε αλλαγές 
στη συνεργασία με αυτές των άλ-
λων χωρών. Οι μεγάλες εταιρίες 

απαιτούν τώρα να προπληρωθούν οι 
παραγγελίες από τις ελληνικές! Δυ-
στυχώς η περίφημη ενοποίηση της 
Ευρώπης είναι μόνο στα χαρτιά.

Ο Πρόεδρος του Ευρωεπιμελη-
τηρίου κ. Richard Weber, δήλωσε, 
εκτιμώντας τις εργασίες του «Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιχειρή-
σεων»:

 «Οι επιχειρηματίες είχαν μόλις 
60 δευτερόλεπτα ο καθένας για να 
εκφράσουν τις κύριες ανησυχίες 
τους, αλλά τώρα τα ευρωπαϊκά θε-
σμικά όργανα έχουν πέντε χρόνια 
που θα ακολουθήσουν τις προτάσεις 
τους. Έχουμε στείλει ισχυρά και ξε-
κάθαρα μηνύματα προς τους φορείς 
χάραξης πολιτικής. Τώρα θα πρέπει 
να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς 
και αυτά τα αιτήματα να αντιμετωπί-

ζονται με την δέουσα προσοχή στις 
επόμενες ημέρες, εβδομάδες και 
μήνες.» δρος των Ευρωεπιμελητη-
ρίων, κ. Richard Weber.  Παρέστησαν 
δε ο  Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπέι και 
ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Συνάντηση Ε.Ε.Α. – Κρεοπωλών
Επίσκεψη στα γραφεία του Ε.Ε.Α. και συνάντηση με 

τον Γ.Γ.του Επιμελητηρίου κ. Γιάννη Ρεκλείτη, πραγματο-
ποίησε αντιπροσωπεία της Ένωσης Κρεοπωλών Αθηνών 
– Αττικής  «Οι Ταξιάρχες» με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. 
Βασίλη Δεληφιλιππίδη.

 Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η στήριξη της Ένω-
σης σε δράσεις ενημέρωσης των κρεοπωλών – μελών 

του Ε.Ε.Α. αλλά και του καταναλωτικού κοινού.
 Ο κ. Ρκλείτης δήλωσε ότι το Επιμελητηριου θα κατα-

βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στα πλαίσια του εφικτού 
για να στηρίξει τον κλάδο.

 Από την πλευρά του ο κ. Δεληφιλιππίδης εξέθεσε τις 
δράσεις της Ένωσης και τις καλές σχέσεις συνεργασίας 
που έχει πάνω σε αυτές με το Ε.Ε.Α.
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Ε.Ε.Α. : Βράβευση Καινοτομίας και 
Δημιουργικής Επιχειρηματικότητας

Μια λαμπερή βραδιά, αφιερωμένη σε επιχειρήσεις που τόλμησαν,  καινοτόμησαν και 
πέτυχαν μέσα στην κρίση, ήταν η βραδιά της 29ης  Σεπτεμβρίου 2014, που διοργά-
νωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας.  Η εξαιρετικά επιτυχημένη εκ-

δήλωση με τίτλο: «Καινοτομία  και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα» πραγματοποιήθηκε 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Ε.Ε.Α. έλαβε την πρωτοβουλία της καθιέρωσης του 
θεσμού για τη βράβευση καινοτόμων επιχειρήσεων και η αποδοχή του από τον επιχει-
ρηματικό και πολιτικό κόσμο υπήρξε πανηγυρική, στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου 
Μουσικής Αθηνών.
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Α.Ό π ω ς 
τόνισε ο 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς 
του Ε.Ε.Α., κ. 
Γιάννης Χα-
τζηθεοδο-
σίου, στην 
έναρξη της 

εκδήλωσης:
«Με το θεσμό αυτό σηματοδοτού-

με το χρονικό σημείο και την ανάγκη 
να υπερβούμε την οικονομική κρίση, 
εξωτερικεύοντας ως χώρα, ως επιχει-
ρηματίες, ως εταιρίες και ως φορείς 
τον καλύτερό μας εαυτό, προς τον έλ-
ληνα καταναλωτή και κυρίως προς τις 
διεθνείς αγορές.

Ο θεσμός εκφράζει τη στρατηγική 
επιλογή ενώπιον της οποίας βρίσκεται 
σήμερα η ελληνική κοινωνία και οικο-
νομία, να επιβραβεύσει τον δυναμισμό 
και όχι τη μιζέρια, να ακολουθήσει το 
δρόμο της εξωστρέφειας και όχι της 
ηττοπάθειας και να εμπνευσθεί από 
τα φωτεινά παραδείγματα ελλήνων 
επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που 
έχουν ήδη «κολυμπήσει» στα βαθιά 
νερά της κρίσης και έχουν βγει νικητές.

Τιμούμε σήμερα τον Δημιουργικό 
Ηγέτη ή την ηγετική ομάδα επιχειρή-
σεων που διακρίνονται από την ικανό-
τητα να συμβιβάζουν τα ασυμβίβαστα 
να επινοούν πρωτότυπες λύσεις και να 
εντοπίζουν νέες ευκαιρίες, ώστε να 
μην υπηρετούν στενά την οικονομική 
συγκυρία, αλλά να την υπερβαίνουν, 
γράφοντας νέες σελίδες επιχειρηματι-
κής αριστείας».

Στήριξη μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων από τον τραπεζικό 
τομέα

Τη μεγάλη 
εκδήλωση του 
Επα γ γελμα-
τικού Επιμε-
λητηρίου της 
Αθήνας, επέ-
λεξε ο Πρόε-
δρος της Τρά-

πεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας 
προκειμένου να κάνει σημαντικές 
ανακοινώσεις για την οικονομία, τον 
έλληνα επιχειρηματία και τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τόνισε, 
στην ομιλία του: «Από εμάς, τους 
επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες, 
τους εργαζόμενους και τους αγρότες 
εξαρτάται να αξιοποιήσουμε τις προο-
πτικές και να διαμορφώσουμε το μέλ-
λον. Αρκεί να εργασθούμε με γνώμονα 
το κοινό μας συμφέρον που είναι η 
έξοδος της χώρας από την κρίση και η 
δημιουργία ενός νέου προτύπου ανά-
πτυξης, καινοτόμου και εξωστρεφούς, 
προς όφελος του τόπου, προς όφελος 
όλων μας». 

Οι δράσεις της 
Τράπεζας Πειραιώς 
για την ενίσχυση 
της ρευστότητας 
και την υποστήριξη 
της επανεκκίνησης 
της ελληνικής οι-
κονομίας, όπως τις 
ανακοίνωσε ο κ. 
Σάλλας:

Πρώτον,  για τη 
βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας, αλλά και την επιβρά-
βευση 100.000 και πλέον πελατών 
μας,  επαγγελματιών, μικρών επιχει-
ρήσεων και αγροτών, με υπόλοιπα 
δανείων μέχρι €200 χιλ, που παρά τις 

δυσκολίες των τελευταίων χρόνων εί-
ναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους 
υποχρεώσεις, προχωρούμε από την 1η  
Νοεμβρίου σε μείωση όλων των περι-
θωρίων επιτοκίου κατά ένα τοις εκατό 
(100 πόντους).

Δεύτερον, εξετάζουμε τη δημι-
ουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού 
Ταμείου – το πρώτο του είδους του στη 
χώρα – με αντικείμενο τη μεσομα-
κροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και είμαστε για 
το σκοπό αυτό σε επαφή  με διεθνείς 
επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμι-
κούς επενδυτές. Το Ταμείο θα στοχεύ-
σει αρχικά στην άντληση €500 εκατ. 
από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή 
της Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμούμε 
ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη διαδικα-
σία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια 
του Α’ τριμήνου του 2015. Το Ταμείο θα 
λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και 
υπολογίζουμε να καλύψει με δανειο-
δότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά 
και αναπτυξιακά σχέδια 200 περίπου 

μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρει-
ών - από ένα σύνολο 2.000  περίπου 
- με τζίρο €5 - €75 εκατ. και με επι-
κέντρωση στις δυναμικές εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις προστι-
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θέμενης εγχώριας αξίας και υποκα-
τάστασης εισαγωγών, τις επιχειρήσεις 
με καινοτόμα προϊόντα, ικανή διοίκηση 
και, ασφαλώς, ενδιαφέρον επιχειρη-
ματικό σχέδιο.

Τρίτον, διαμορφώνουμε ένα δυ-
ναμικό πρόγραμμα χρηματοδοτήσε-
ων ύψους €700 εκατ. για το επόμενο 
12μηνο για την υποστήριξη υγιών, συ-
νεπών και δυναμικών επιχειρήσεων 
με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, 
εξαγωγικές και μεταποιητικές, με και-
νοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με 
το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε να 
ενισχύσουμε την προχρηματοδότηση 
των εξαγωγικών επιχειρήσεων και με 
προεξόφληση παραγγελιών σε ενήμε-
ρους πελάτες της Τράπεζας ή σε νέ-
ους πελάτες με επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα.  Στο πλαίσιο αυτού του προ-
γράμματος θέτουμε ως προτεραιότητα 
την ενίσχυση του εξαγωγικού factoring 
με πρόσθετη χρηματοδότηση.   

Τέταρτον, στον προϋπολογισμό 
της Τράπεζας του 2015, προβλέπεται 
να εκταμιεύσουμε ποσό ύψους €500 
εκατ. για συμμετοχή σε επίσημα προ-
γράμματα χρηματοδότησης της οικονο-
μίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της ΕΤΕπ, του 
EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο) και 
του ΕΣΠΑ.

Πέμπτον, για την υποστήριξη του 
κατασκευαστικού κλάδου και την τό-
νωση της αγοράς ακινήτων, η Τράπεζα 
έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών 
δανείων συνολικού ύψους €500 εκατ. 
για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, για 
δάνεια μέχρι €300 χιλ με περιθώριο 
3% και περίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαί-
τερα για τα νέα ζευγάρια  η περίοδος 
χάριτος θα είναι 2 χρόνια.

Τέλος, δημιουργούμε Κέντρο 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, 
με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα και 
με κύριο σκοπό την υποστήριξη επι-
χειρηματικών σχεδίων των οποίων 
η αποδοτικότητα να βασίζεται στην 
εκτεταμένη εφαρμογή  καινοτόμων 
πρακτικών, την υλοποίηση νέων ιδεών 
και τη χρήση προηγμένης τεχνολογί-
ας.  Στις σκέψεις μας είναι το κέντρο 
να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη 
σε σχέδια που θα επιλέγονται με βάση 
συγκεκριμένα κριτήρια: από την έντα-
ξη τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα 
χρηματοδότησης, μέχρι την παροχή πι-
στώσεων ή την εξασφάλιση κεφαλαί-
ων συμμετοχής. Στην επιτροπή για την 
αξιολόγηση και επιλογή των σχεδίων 
προβλέπουμε τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων των μεγάλων Επιμελητηρίων και 

των παραγωγι-
κών φορέων.

Ο Υπουρ-
γός Περι-
β ά λ λ ο ν τ ο ς , 
Ενέργειας και 
Κ λ ι μ α τ ι κ ή ς 
Αλλαγής  κ. 

Ιωάννης Μανιάτης, τόνισε, μεταξύ 
άλλων :

«Η πρόκληση για την πατρίδα μας 
είναι σαφής και δεδομένη:

Επιτυχής τοποθέτηση μέσα στο νέο 
διεθνές απαιτητικό περιβάλλον μέσα 
από το δυναμικό τρίπτυχο «Καινοτομία 
- Ποιότητα - Εξωστρέφεια».

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδια-
φέρον είναι ότι νέοι και δημιουργικοί 
άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν 
με μικρό αρχικό κεφάλαιο, ταχύτα-
τα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι 
οποίες είναι ανταγωνιστικές και και-
νοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτό που είναι επίσης ενδια-
φέρον είναι ότι οι επιχειρήσεις που 
καινοτομούν δεν είναι μόνο νεοφυείς 
επιχειρήσεις σε σύγχρονους κλάδους 
της πληροφορικής και της νανοτεχνο-
λογίας.

Είναι επιπλέον και εταιρίες με 
μακρόχρονη παράδοση δραστηρι-
οποίησης στην Ελλάδα, όπου η νέα 
γενιά παίρνοντας τα σκήπτρα από την 
παλαιότερη, φέρνει νέες ιδέες και 
καινοτομεί. (…) Την κρίση δεν θα την 
υπερβούμε κοιτάζοντας με νοσταλγία 
το παρελθόν. Την κρίση θα την υπερ-
βούμε κοιτάζοντας με έμπνευση και 
όραμα προς το μέλλον».
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και έλαβαν μέρος 
στη βράβευση των καινοτόμων επιχειρήσεων, ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  
κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλο-
γιάννη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Υφυπουργός 
Παιδείας κ. Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, η  Υφυπουρ-
γός Υγείας κα Κατερίνα Παπακώστα,  ο Βουλευτής κ. 
Παναγιώτης  Κουρουπλής,  η Βουλευτής κα Μαρία Ρε-
πούση – εκπρόσωπος της ΔΗ.ΜΑΡ.

Επίσης, παραβρέθηκαν : η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κα 
Θεανώ Φωτίου, ο Βουλευτής κ. Μίμης Ανδρουλάκης, 
ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Μητροπολί-
της Βελεστίνου κ.κ. Δαμασκηνός, ο Γενικός Γραμματέας 

Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, εκπρόσωποι κομμά-
των, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιμε-
λητηριακής κοινότητας, των τραπεζών και του επιχειρη-
ματικού κόσμου.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση αποτέλεσε η βρά-
βευση της Κατερίνας Μισθού, από τη Ρόδο, η οποία εισή-
χθη 1η στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και για την οποία 
ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι :«Στο πρόσωπο της νεα-
ρής Κατερίνας από τη Ρόδο, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας βραβεύει ουσιαστικά τη νέα γενιά, το μέλλον της 
χώρας, που ετοιμάζεται να πάρει τα σκήπτρα και να εισέλθει 
δυναμικά στην παραγωγική διαδικασία, με την ελπίδα ότι θα 
έχει διδαχθεί από τα λάθη μας, τα λάθη των μεγαλύτερων και 
θα βαδίσει σε πιο σίγουρα μονοπάτια…».

Οι  επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν, είναι :

1. Εταιρεία MATRIX ,
2. Εταιρεία ΛΟΥΞ 
3. Εταιρεία ΕPSILONNET
4. Εταιρεία ONEX
5. Εταιρεία MAT ELECTRONICS
6. Συνεταιρισμός  ΘΕΣ γάλα-ΠΙΕΣ,
7. Εταιρεία TAXIBEAT 
8. Όμιλος  9 ΣΥΝ



16   Το έργο του Ε.Ε.Α.

Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών 
οδηγών

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της πολιτικής για την επαγ-
γελματική εκπαίδευση - επιμόρφωση των μελών του, διοργάνωσε, σε συνερ-
γασία με την «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μία Ανοικτή Κοινωνία», σεμινάριο μετεκ-

παίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης σε θέματα «Τροχαίας Ασφάλειας», το Σάββατο 18 
Οκτωβρίου 2014.

Οι βασικοί στόχοι του σεμιναρίου ήταν:
 
• Να συμπληρώσει γνώσεις σε επιλεγμένα θέματα.
• Να αναδείξει βασικά αλλά παραμελημένα θέματα (φάρμακα και οδήγηση –    Ιδιαιτερότητες του 

παιδιού στην κυκλοφορία – Οδήγηση στην 3η ηλικία κ.ά.)
• Να βοηθήσει στην πληρότητα της θεωρητικής, αλλά και πρακτικής διδασκαλίας.
• Να αναπτύξει τον διάλογο με τους εκπαιδευτές οδήγησης.
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Τις εργασίες του 
σεμιναρίου, στην κατά-
μεστη αίθουσα συνεδρι-
άσεων του Ε.Ε.Α., άνοιξε 
το μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.Α. 
και Πρόεδρος της ΔΕ της 

αστικής εταιρείας ΕΡΜΗΣ κ. Νίκος Γρέντζελος. 
Χαιρετισμό απηύθυνε το μέλος του ΔΣ του Ε.Ε.Α. 
και πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδη-
γών Αυτοκινήτων Δυτικής Αττικής (ΣΕΕΟΑΔΑ) κ. 
Σταύρος Σαξιώνης και ο Επίτιμος Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, μέλος Δ.Σ της «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για 
μία Ανοικτή Κοινωνία» κ. Θ. Παπαλεξόπουλος.

 Μιλώντας ο κ. Γρέντζελος, τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι, η μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευ-
τών στο σεμινάριο δείχνει τη θέληση για διαρκή 
εκπαίδευση από τους επαγγελματίες εκπαιδευ-
τές, πράγμα που θα έχει ευεργετικές συνέπειες 

στο επάγγελμα και στην κοινωνία, ενώ τόνισε 
ότι το Ε.Ε.Α. θα συνεχίσει την πολιτική στήριξης 
της εκπαίδευσης των επαγγελματιών όλων των 
κλάδων. Τέλος, ευχαρίστησε τους συντελεστές 

και τους εισηγητές του 
σεμιναρίου.

Ο κ. Σαξιώνης τόνι-
σε, μεταξύ άλλων, από 
την πλευρά του ότι, το 
σεμινάριο εντάσσεται 

στις προσπάθειες καλύτερης εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτών και στη βελτίωση των αποτελεσμά-
των στην κοινωνία με τη μείωση των ατυχημάτων, 
του κόστους θεραπείας και αναπηρίας κλπ. Όπως 
τόνισε, το Ε.Ε.Α. απέδειξε στους επαγγελματίες 
της εκπαίδευσης οδηγών, μέσα από τη δράση του 
σε σειρά από σεμινάρια όπως το σημερινό, την 
αμέριστη συνδρομή του στους συναδέλφους.

Οι νέες ανάγκες  των αγο-
ρών αναδεικνύουν πόσο σημα-
ντικό στοιχείο είναι η ενημέρω-
ση των επιχειρηματιών για τις 
εξελίξεις του κλάδου που δρα-
στηριοποιούνται ή για τις  αλλα-
γές που πραγματοποιούνται στο 
επιχειρηματικό τους περιβάλλον.

 Το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει  
την «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 
Μελετών - Ερευνών» που δίνει 
τη δυνατότητα σε κάθε ενδια-

φερόμενο απλά και γρήγορα να 
αναζητεί μελέτες, έρευνες και 
εκθέσεις που έχουν εκπονη-
θεί από το 2008 και έπειτα, και 
αφορούν είτε τομεακή - κλαδική 
θεματολογία είτε  παρουσιάζουν 
επιχειρηματικά θέματα, με ορι-
ζόντιο τρόπο.

 Η πρόσβαση στην Ηλεκτρο-
νική Βιβλιοθήκη Ε.Ε.Α Μελετών 
–Ερευνών  θα γίνεται μέσω της  
ιστοσελίδας του Επαγγελματι-
κού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Μελετών - Ερευνών
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Συνάντηση 
Δένδια – Ε.Ε.Α.

Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της 
Αθήνας από τους κ.κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο 
και Γιάννη Ρεκλείτη, Γενικό Γραμματέα, επισκέφτηκε στις 
13 Οκτωβρίου 2014, τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας κ. Νίκο Δένδια και του έθεσε, προς λύση, 
προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του επι-
μελητηριακού θεσμού. 

Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τα προβλήμα-
τα, με κύρια όμως αιχμή το αίτημα του Ε.Ε.Α., να επανέλθει 
η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα επιμελη-
τήρια ή σε ενάντια περίπτωση, να βρεθεί ισοδύναμος πό-
ρος. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, την επομένη της 
1.1.2015, πολλά επιμελητήρια θα κλείσουν από οικονομική 
αδυναμία ενώ και τα μεγάλα επιμελητήρια θα δεχτούν ισχυ-
ρό οικονομικό σοκ από τη μείωση των εσόδων. Η μη υπο-
χρεωτική εγγραφή και το κλείσιμο πολλών επιμελητηρίων, 
θα μεταφέρει στο κράτος έξοδα που τώρα δεν κάνει, είπε 
ο κ. Χατζηθεοδοσίου, ενώ οι επιχειρήσεις θα στερηθούν 
πολλές υπηρεσίες. Το όλο ζήτημα είναι τα 45 εκ ευρώ το 
χρόνο που χρειάζονται τα επιμελητήρια για τη λειτουργία 
τους, ποσά που τώρα καταβάλλουν  οι επιχειρήσεις – μέλη 
και για τις οποίες ο μέσος όρος εισφοράς το μήνα είναι πολύ 
μικρός, όπως πχ του Ε.Ε.Α. που για τις ατομικές επιχειρή-
σεις είναι 3,33 ευρώ! Για τη διευκόλυνση της κατάστασης ο 
κ .Χατζηθεοδοσίου πρότεινε μια αναβολή της εφαρμογής 
της μη υποχρεωτικής εγγραφής κατά 2 με 3 χρόνια.

 Ο κ. Δένδιας, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η υποχρεωτική εγγραφή, 
δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. «Δεν μπορούμε να 
αλλάξουμε την άρση της υποχρεωτικότητας, δεν μπορούμε να 
το αναβάλουμε, επίσης. Αυτά να τα θεωρήσετε επίσημη τοπο-
θέτηση…. Και παρακαλώ μην ενθαρρύνετε προσδοκίες που δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν» είπε. Ωστόσο, το υπουργείο είναι 
ανοικτό σε προτάσσεις για να βρεθεί τρόπος αντικατάστασης 
των εσόδων των επιμελητηρίων, με ανταποδοτικούς πό-
ρους, όπως πχ από υπηρεσίες του ΓΕΜΗ, τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα κ.α..
 Η συζήτηση επεκτάθηκε σε όλα σχεδόν τα προβλήματα 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως στα «κόκκινα δά-
νεια», στις δόσεις των καθυστερούμενων εισφορών, στην 
αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου και στη «Δεύτερη 
Ευκαιρία», στο έργο των επιμελητηρίων και στις υπηρεσίες 
που μπορούν να προσφέρουν, στα αναπτυξιακά και κοινοτι-
κά προγράμματα που σχεδόν αποκλείονται οι μικρομεσαίοι 
κλπ.

 Ο ΓΓ του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Ρεκλείτης έθεσε το θέμα 
των προγραμμάτων, υπογραμμίζοντας ότι θα μπορούσε ο 
επιμελητηριακός θεσμός να δημιουργήσει έναν ενδιάμεσο 
φορέα υλοποίησης προγραμμάτων, δεδομένου ότι τώρα 
σχεδόν αποκλείονται οι μικρομεσαίοι από αυτά, τα οποία δι-
αχειρίζονται άλλοι φορείς. Στο θέμα αυτό ο κ. Δένδιας ήταν 
θετικός και επικρότησε την ιδέα.

 Ο κ. Δένδιας διευκρίνισε ότι για τις δόσεις και τα 
«κόκκινα δάνεια» το θέμα είναι κυρίως διαδικαστικό από 
πλευρά τρόικας, η οποία καθυστερεί την τελική λύση μέσα 
από συνεχείς απαιτήσεις γραφειοκρατικής τεκμηρίωσης 
κάθε σημείου και πρότασης. Ωστόσο, τόνισε ότι με βάση τα 
σημερινά δεδομένα, τελικά θα γίνουν οι νέες ρυθμίσεις που 
έχουν εξαγγελθεί. Για τα οφειλόμενα ως καθυστερημένους 
φόρους, εξέφρασε την άποψη ότι, όποια ρύθμιση και αν γί-
νει, πολλοί από αυτούς τους φόρους, δεν πρόκειται ποτέ να 
εισπραχθούν γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι υπόχρεες επιχει-
ρήσεις.

 Στην παρατήρηση της αντιπροσωπείας του Ε.Ε.Α., ότι 
προβλέπεται το κλείσιμο άλλων 300.000 επιχειρήσεων, 
πέρα από τις 200.000 που ήδη έκλεισαν, ο κ. Δένδιας 
ανέφερε ότι για μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεις, που 
είναι θύματα της κρίσης και κινδυνεύουν να κλείσουν, θα 
υπάρξει ειδική μέριμνα για να παραμείνουν βιώσιμες και να 
διατηρήσουν και τις επιχειρήσεις και την όποια απασχόληση 
έχουν.
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Ε.Ε.Α.-ΓΑΔΑ: 
Τα προβλήματα του κέντρου των Αθηνών

Αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας είχε, στις 7 Οκτωβρίου, 
συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ. κ. 
Μιχαιρίνα Κωνσταντίνο και υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής, με θέμα την επίλυση των προβλημάτων του κέντρου της Αθήνας και 
ειδικότερα της παραβατικότητας και του παραεμπορίου.

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου έθεσε εξ αρχής μια 
σειρά από προβλήματα που πλήττουν 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους 
δημότες, τους τουρίστες και τους 
επισκέπτες της Πρωτεύουσας, ζη-
τώντας την ανάπτυξη ενός σχεδίου 
αντιμετώπισής τους. Επεσήμανε ει-
δικότερα, την ερήμωση ορισμένων 
περιοχών, από ανεξέλεγκτη πίεση 
κακοποιών στοιχείων, άνεργων και 
χωρίς στέγη μεταναστών, ναρκομα-
νών, νονών της νύχτας και γενικά 
παραβατών που μετατρέπουν το κέ-
ντρο της Αθήνας σε «απαγορευμένη 
πόλη» για τους φιλήσυχους πολίτες. 
Επίσης στάθηκε με έμφαση στην εξά-
πλωση του παραεμπορίου, ζητώντας 
όχι μόνο να διώκεται η τελευταία του 
έκφραση που είναι τα καροτσάκια και 
τα «σεντόνια», μεταναστών αλλά να 
φτάσουν οι διωκτικές αρχές στις πη-
γές του παραεμπορίου, στις μεγάλες 
αποθήκες που είναι εκτός Αθηνών 
και στις πύλες εισόδου των παρανό-
μων εμπορευμάτων, στα Τελωνεία, τα 
λιμάνια κλπ.

Ο κ. Μιχαιρίνας έκανε εκτενή 
αναφορά στην κατάσταση που επι-
κρατούσε τα τελευταία χρόνια, παρα-
δεχόμενος τις αδυναμίες στην αστυ-
νόμευση, την κακή κατάσταση και την 
ένταση της παραβατικότητας. Όπως 
είπε, τα στοιχεία αλλά και η οπτική 
παρατήρηση δείχνουν ότι υπάρχει 
πολύ μεγάλη βελτίωση στους δρό-
μους της Αθήνας τον τελευταίο χρόνο, 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Δήλωσε ότι, σε σύντομο διάστημα θα 
λειτουργήσει το Αστυνομικό Τμήμα 
Ακρόπολης, επιφορτισμένο με την 
πάταξη της παραβατικότητας και την 
τήρηση της τάξης στο κέντρο. Ζήτη-
σε τη βοήθεια και τη συνεργασία των 
μικρομεσαίων με τους αστυνομικούς,  
στις περιοχές που παρουσιάζεται 
οξυμένη παραβατικότητα, για να αντι-
μετωπίζεται γρήγορα και αποτελε-
σματικά.

 Ο κ.  Μιχαιρίνας έδειξε το νέο 
σχεδιασμό αντιμετώπισης της πα-
ραβατικότητας και της πάταξης του 
παραεμπόριο, ο οποίος χωρίζει το 
Κέντρο σε περιοχές υψηλής παρα-

βατικότητας είτε από κακοποιούς είτε 
από ξένους, είτε από ναρκομανείς. 
Το σχέδιο αυτό όπως είπε τίθεται σε 
εφαρμογή άμεσα.

Η συνάντηση έκλεισε με την υπό-
σχεση συνεργασίας για δραστική πά-
ταξη της παραβατικότητας και για νέα 
συνάντηση σε εύθετο χρόνο για να 
εξεταστεί η βελτίωση της κατάστασης 
με βάση τα σχέδια που επέδειξε ο κ. 
Μιχαιρίνας.

 Ο ΓΓ του Ε.Ε.Α. Γιάννης Ρεκλεί-
της επεσήμανε την ανάγκη να παρ-
θούν μέτρα πάταξης του παραεμπορί-
ου και να δοθεί ειδική προσοχή στην 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας 
στην περιοχή «Μοναστηράκι» που 
είναι και ο καθρέπτης της Πρωτεύου-
σας στα μάτια των τουριστών.

Παρεμβάσεις για ιδιαίτερα προ-
βλήματα, έκαναν ο κ. Νίκος Κο-
γιουμτσής Αντιπρόεδρος του ΕΣΑ και 
μέλος του ΔΣ του ΕΕΑ, ο κ. Γρηγόρης 
Δημητρόπουλος, Πρόεδρος Εστιατό-
ρων οδού  Αδριανού και ο Λυγιδάκης 
Εμμανουήλ, Πρόεδρος των Παλαιο-
πωλών της Πλατείας Αβησσυνίας .
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Σεμινάριο ΕΦΕΤ 
σε εργαζόμενους 
της MOTOR OIL

Γ. Κωτίδου: Ενημέρωση του Ε.Ε.Α.
 εφ όλης της ύλης για τον ΟΑΕΕ

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας 
στις 29 Οκτωβρίου 2014. Με πρόσκληση της Διοίκησης 

του Επιμελητηρίου η Διοικητής του ΟΑΕΕ κα Γεωργία 
Κωτίδου, έκανε πλήρη ενημέρωση για τον ΟΑΕΕ και τα 
ασφαλιστικά προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχνών 
και εμπόρων.

Κατά την έναρξη της συνε-
δρίασης, ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου έθεσε 
υπόψη της κας Διοικητού τα κυριό-
τερα ασφαλιστικά προβλήματα που 
ταλανίζουν τους μικρομεσαίους με-
ταξύ των οποίων η δεινή οικονομική 
θέση τους, η δυσκολία αποπληρω-
μής των καθυστερούμενων οφει-
λών, οι αποτυχημένες ρυθμίσεις 
και η τελευταία ρύθμιση, ο κλάδος 
ασθενείας του ΟΑΕΕ και το δικαίωμα 
στην περίθαλψη,  το επίδομα ανερ-
γίας των ασφαλισμένων, η αναδιά-
ταξη των κλάσεων και των εισφο-
ρών με βάση τα σημερινά δεδομένα, 
οι μειώσεις και οι καθυστερήσεις 
στις συντάξεις, τα «χαμένα ένσημα» 
σε όσους αποκλείονται από τη λήψη 
σύνταξης λόγω οφειλών κλπ.

Από την πλευρά της η κα Κωτί-
δου, αφού δήλωσε την προσωπική 

της θέση υπέρ της δημόσιας κοι-
νωνικής ασφάλισης, εξέθεσε την 
σημερινή δύσκολη οικονομική κα-
τάσταση του ΟΑΕΕ, τις προσπάθειες 
νοικοκυρέματος, τις δυσκολίες του 
Οργανισμού λόγω μη καταβολής 
εισφορών από δεκάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένους, την κρατική επιχο-
ρήγηση που φτάνει μέχρι και το 50% 
του κόστους συντάξεων, τη διαρκή 
επιδείνωση της ασφαλιστικής σχέ-
σης ασφαλισμένων – συνταξιού-
χων και σειρά άλλων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν ο ΟΑΕΕ και οι 
ασφαλισμένοι.

 Μετά τις αρχικές τοποθετή-
σεις ακλούθησε έντονος διάλογος 
μεταξύ μελών του ΔΣ και της κας 
Κωτίδου σε μια εφ’ όλης της ύλης 
συζήτηση των προβλημάτων που 
ανταμώνουν οι ασφαλισμένοι επαγ-
γελματίες.

Το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών επέλεξε η εταιρεία 
MOTOR OIL για την εκπαίδευση 
των στελεχών της που εμπλέ-
κονται με την πώληση τροφίμων 
στο δίκτυο των καταστημάτων της 
στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων» σύμφωνα 
με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 
1616/Β/17-08-2007 .

Η εκπαίδευση ξεκίνησε την 
Τρίτη  6/10/2014 και συνεχίζε-
ται την Τετάρτη 7/10/2014 από 
τις  10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. με 
εισηγητές τον κ. Θεοφάνη Γε-
ωργόπουλο, καθηγητή εφαρμο-
γών στο ΤΕΙ Λάρισας  και την κα 
Αθηνά Καλλικανδή MSc Food & 
Agricultural Biotechnology.

 Ο κ. Σύρος Κοσκοβόλης 
,υπεύθυνος του προγράμματος 
από το Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών, έκανε την έναρξη 
του προγράμματος,  καλωσορίζο-
ντας τα στελέχη της MOTOR OIL.
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Α.Ε.Ε.Α. : Θετική η ρύθμιση για τα 
ληξιπρόθεσμα-Απαιτούνται βελτιώσεις

Το μείζον πρόβλημα χιλιάδων επιχειρηματιών με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δη-
μόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, δείχνει να αντιμετωπίζεται επιτέλους με τη δέουσα 
προσοχή από την Κυβέρνηση.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
της Αθήνας, από την πρώτη στιγμή 
που οι συνέπειες της καταστροφι-
κής ύφεσης έγιναν αντιληπτές στην 
πραγματική οικονομία, είχε επιση-
μάνει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης 
ώστε και να μπαίνουν έσοδα στα 
κρατικά ταμεία αλλά και να δοθεί η 
δυνατότητα επιβίωσης σε μικρομε-
σαίους επιχειρηματίες που καθημε-
ρινά παλεύουν να κρατήσουν ανοι-
χτές τις επιχειρήσεις τους.

Κρίνοντας λοιπόν τη ρύθμιση, 
μπορούμε να πούμε ότι κινείται προς 
την σωστή κατεύθυνση, επιδιώκο-
ντας να βοηθήσει ουσιαστικά την 
προσπάθεια εξόφλησης οφειλών 
που προκλήθηκαν εξαιτίας της κρί-
σης. Παράλληλα, με την ενίσχυση 
αυτών των επιχειρήσεων, δίδεται η 
δυνατότητα διατήρησης των θέσε-
ων εργασίας του προσωπικού που 
απασχολούν, καθώς κάθε “λουκέτο” 
επιχείρησης έχει πολλαπλές αρνητι-
κές συνέπειες για την κοινωνία και 
την οικονομία.

Παρόλα αυτά, στο Ε.Ε.Α θεωρού-
με ότι θα πρέπει να μελετηθούν και 
τελικά να υιοθετηθούν περαιτέρω 
βελτιώσεις, καθώς το επιτάσσουν 
οι ανάγκες. Για παράδειγμα, δεν 
θα ήταν πιο αποτελεσματικό οι 100 
δόσεις να προβλέπονται για οφειλή 
άνω των 15.000 ευρώ και οι 72 δό-

σεις για χαμηλότερη οφειλή; Πιστεύ-
ουμε ότι αυτό θα διευκόλυνε και την 
προσπάθεια είσπραξης οφειλομέ-
νων για την τόνωση της οικονομίας 
αλλά και τους επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στα θετικά της ρύθ-
μισης όμως, παρατηρούμε και μία 
δυσάρεστη έκπληξη. Η επέκταση της 
εισφοράς αλληλεγγύης κατά δύο 
έτη, έστω και μειωμένη κατά 30%, 
αποτελεί ακόμα ένα εμπόδιο για 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά, σε μία 
εποχή που και το παραμικρό ευρώ 
είναι πολύτιμο. Υποτίθεται ότι ο αρχι-
κός σχεδιασμός προέβλεπε την στα-
διακή κατάργηση αυτού του “έκτα-
κτου” μέτρου που μόνο ως τέτοιο 
δεν φαίνεται να λογίζεται. Επί της 
ουσίας λοιπόν, στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο της Αθήνας υποστηρί-
ζουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη 
λήψης περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης 
των ελεύθερων επαγγελματιών, 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
του ελληνικού νοικοκυριού, ώστε να 
τονωθεί η αγοραστική δυνατότητα 
των Ελλήνων, που με την σειρά της 
θα οδηγήσει στην αύξηση του τζί-
ρου των επιχειρήσεων, άρα και στην 
βιωσιμότητα τους.

Για τη ρύθμιση που υπερψηφί-
στηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
ακολουθεί δήλωση του Προέδρου 
του Ε.Ε.Α., κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου:

“Χαιρετίζουμε την ψήφιση της 
ρύθμισης που οπωσδήποτε αποτελεί 
“ανάσα” για χιλιάδες επιχειρηματίες. 
Όμως φοβάμαι ότι αν δεν υπάρξουν 
επιπλέον μέτρα ανακούφισης και ου-
σιαστικής στήριξης τους, τότε θα πρό-
κειται απλώς για μία “ασπιρίνη” στα 
μεγάλα και καίρια προβλήματα που 
αντιμετωπίζει το σύνολο των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 
Για να έχει τη μέγιστη δυνατή επιτυχία 
η ρύθμιση της αποπληρωμής των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών, θα πρέπει να 
μελετηθεί η δυνατότητα καταβολής των 
δόσεων από τους οφειλέτες, δηλαδή να 
λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό τους 
εισόδημα και σύμφωνα με αυτό να κα-
θορίζεται το ύψος των δόσεων. Επίσης, 
για να μην μείνει ένα μέτρο αποσπα-
σματικό, θα πρέπει να περιμένουμε 
και την πολυαναμενόμενη ρύθμιση για 
τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά 
δάνεια, που σήμερα αποτελούν ωρο-
λογιακή βόμβα στα θεμέλια χιλιάδων 
επιχειρήσεων. Το οικονομικό επιτελείο 
και συνολικά η Κυβέρνηση οφείλουν 
να συνειδητοποιήσουν ότι χωρίς την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η 
πολυπόθητη ανάπτυξη δεν πρόκειται 
να έρθει ποτέ και όλες οι καλές προ-
θέσεις που υπάρχουν, θα παραμείνουν 
απλώς σχέδια επί χάρτου”.
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Ημερίδα ευαισθητοποίησης 
ανέργων – επιχειρήσεων - κοινωνίας

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο διοργάνωσε στις 20 Οκτωβρίου,  με μεγάλη επιτυχία 
ημερίδα για την ευαισθητοποίηση των ανέργων  των τοπικών επιχειρήσεων και της 
τοπικής κοινωνίας ,για την  υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της Απασχόλησης και 

Βιώσιμη Μικρο-Επιχειρηματικότητα μέσω Καινοτόμων Δραστηριοτήτων Πράσινης Οικο-
νομίας στην Αθήνα», η οποία εγκρίθηκε προς  χρηματοδότηση  από την Ενδιάμεση Διαχει-
ριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής στο  πλαίσιο  της Δράσης : «Τοπικά  σχέδια  για την 
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας».
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Α.Το Ε.Ε.Α. είναι εταίρος της  Ανα-
πτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με 
επικεφαλής εταίρο την Αναπτυξιακή 
Εταιρεία του Επιμελητηρίου «ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ».

Επίσης συμμετέχουν  επαγγελ-
ματικοί φορείς όπως: ο Πανελλήνι-
ος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων 
Ξένων Γλωσσών, η Ομοσπονδία 
Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμο-
ρων Νομών και Νήσων Αιγαίου,  το 
Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελ-
ληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών 
και Στελεχών Επιχειρηματικών Φο-
ρέων, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης όπως: η Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Τουριστικής Προβολής Αθηνών 
του δήμου Αθηνών και εξειδικευμέ-
νους φορείς εκπαίδευσης  όπως: το 
ΚΕΚ Διάσταση, φορείς πιστοποίησης 
όπως: ηTUV Rheinland Hellas και 
φορείς παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών όπως: τo BIC Αττικής και 

η Γνώση Ανα-
πτυξιακή.

Την ημερίδα 
ξεκίνησε ο Πρό-
εδρος του Ε.Ε.Α. 
κ. Ιωάννης Χα-
τζηθεοδοσίου, ο 

οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε:
«..το έργο «Ενίσχυση της απα-

σχόλησης και βιώσιμη μικρο-επι-
χειρηματικότητα μέσω καινοτόμων 
δραστηριοτήτων Πράσινης Οικονο-
μίας στην Αθήνα» μας δίνει την ευ-
καιρία να υλοποιήσουμενέες δρά-
σεις και μέτρα για μια ενεργητική 
πολιτική απασχόλησης προς όφελος 
των ανέργων και των επιχειρήσεων.

Το Επαγγελματικό Επιμελητή-

ριο Αθηνών  με στόχο την Δικτύωση 
του με άλλα Επιμελητήρια ,Πανε-
πιστημιακά ιδρύματα, Κοινωνικούς 
εταίρους  και Φορείς άσκησης Πο-
λιτικής  ,  έχει ήδη αναλάβει μια  
πρωτοβουλία πιλοτικής λειτουργίας 
ενός «Φόρουμ Πράσινης  και Και-
νοτόμου  Επιχειρηματικότητας» για  
την  ενθάρρυνση των Πολύ Μικρών 
επιχειρήσεων   της Περιφέρειας 
Αττικής ,την αξιοποίηση πρακτικών 
πράσινης και καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας, την  διευκόλυνση της 
πρόσβασης τους στις απαραίτητες  
πληροφορίες, στην ανάπτυξη εργα-
λείων και εγχειριδίων αυτοαξιολό-
γησης  και εκπαίδευσης  καθώς και 
στην ανταλλαγή καλών πρακτικών 
που θα μπορούν να τις υιοθετή-
σουν για να βελτιώσουν τον τρόπο 

λειτουργ ίας 
τους». 

Σ τ η ν 
συνέχεια ο 
Πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής 
Σ ύ μ π ρ α ξ η ς 

«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗ» κ. Ιωάννης Ρεκλείτης  δήλωσε :

«Η πρότασή μας προέκυψε ως 
συνέχεια της  ανωτέρω εκτίμησης 
και της ανάλυσης των βασικών 
μεγεθών που χαρακτηρίζουν τη 
ζήτηση του ανθρώπινου δυναμικού 
στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών και 
ειδικότερα στους τομείς τροφίμων 
– ποτών, εμπορίου, εστίασης, ερ-
γατοτεχνιτών κατασκευών και αυ-
τοκίνησης (συνεργεία αυτοκινήτων 
και σχολές οδηγών), με έμφαση στις 
πράσινες ειδικότητες και δεξιότη-
τες και την διαπίστωση των νέων  

αναπτυξιακών δυνατοτήτων στους 
τομείς αυτούς.

 Στόχος  του έργου είναι η υπο-
στήριξη των 74 ανέργων που θα επι-
λεγούν στον Κεντρικό Τομέα, για την 
αναβάθμιση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων, αλλά και την εξοικείω-
σή με τις εξελίξεις στους κλάδους 
παρέμβασης έτσι όπως υπαγορεύ-
ονται από την «πράσινη» οικονομία, 
για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε 
στις ανάγκες που απορρέουν από τις 
διαρθρωτικές αλλά και τις τεχνολο-
γικές αλλαγές. Επίσης  η ενεργο-
ποίηση των τοπικών φορέων και η 
συνεργασία τους ,για να διασφαλί-
σουμε την επιτυχία των στόχων μας.

 Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» ως επικε-
φαλής εταίρος της Αναπτυξιακής 
Σύμπραξης σε συνεργασία με τους 
υπόλοιπους εταίρους επιθυμεί την 
αποτελεσματική υλοποίηση του έρ-
γου προς όφελος των ανέργων ,των 
επιχειρήσεων και της τοπικής κοι-
νωνίας του Κεντρικού Τομέα».

Την  εκδήλωση χαιρέτισαν επί-
σης :

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εμπορικών Συλλόγων Αττικής  κ. 
Δημήτρης Αρμενάκης

Ο Γενικός Διευθυντής του BIC of 
ATTICA κ. Κων/νος Γαγλίας

Η Πρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ κα Σο-
φία Οικονομάκου

Στην συνέχεια ακολούθησαν οι 
κύριες εισηγήσεις

Η ημερίδα έκλεισε με ερωτή-
σεις των παρευρισκομένων προς 
τους εισηγητές και συζήτηση για 
όλα τα θέματα που αφορούν την 
Πράξη .
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Εξετάσεις πιστοποίησης εργαζομένων 
από τον ΕΦΕΤ στο Ε.Ε.Α.

Εξετάσεις στα γραφεία του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών για την πιστοποίηση 
400 εργαζομένων σε επιχειρήσεις τροφί-

μων στις «Βασικές αρχές υγιεινής & ασφάλειας 
τροφίμων» σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ. 

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία στις 16 και 17 Οκτωβρίου 
2014 οι εξετάσεις  για την πιστο-
ποίηση 400 εργαζομένων οι οποί-
οι είχαν ήδη παρακολουθήσει στο 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο το 
σεμινάριο για τις «Βασικές Αρχές 
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» 
διάρκειας δέκα ωρών.

Η πρωτοβουλία  της διοίκησης 
του   Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων 
μελών του που παράγουν, επεξερ-
γάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέ-
ρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχο-
λούνται με το λιανικό εμπόριο, τη 
διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστί-
αση και ζαχαροπλαστική ή είναι 
εργαστήρια παραγωγής ή μεταποί-
ησης τροφίμων, στην κατάρτιση και 
πιστοποίηση του προσωπικού τους  
σύμφωνα με την  ΥΑ 14708/2007,  
έγινε αποδεκτή από τον Πρόεδρο 
του ΕΦΕΤ.

 Η  διαδικασία της  υποβολής 

της αίτησης από τους φορείς υλο-
ποίησης  γίνεται ηλεκτρονικά.

Δυνατότητα   εκτέλεσης προ-
γραμμάτων εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης για το προσωπικό των 
επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:
• οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το 

προσωπικό τους.
• οι επαγγελματικοί φο-

ρείς, επιμελητήρια, 
κλαδικά σωματεία.

• εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
εκπαιδευτικοί και άλ-
λοι Δημόσιοι Οργανι-
σμοί και διαπιστευμένα 
κέντρα κατάρτισης.

 Οι εξετάσεις  περι-
λαμβάνουν 24 ερωτήσεις 
multiple choice και απαι-
τείται η ορθή απάντηση σε 19 από 
αυτές.

 Υπάρχει σύστημα  μηχανογρα-
φικής υποστήριξης της διαδικασίας 
πιστοποίησης των εκπαιδευομένων 
και δυνατότητα  δημιουργίας τεστ 
διαφορετικών για κάθε εξεταζόμε-

νο για διασφάλιση του αδιάβλητου 
της διαδικασίας και ανάλογα με το 
αντικείμενο εξέτασης.

 Η διόρθωση των γραπτών των 
εξεταζόμενων γίνεται άμεσα και 
στην συνέχεια εκδίδονται τα  πι-
στοποιητικά από τον ΕΦΕΤ , τα οποία 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

χορηγεί στους επιτυχόντες.
Το Επαγγελματικό Επιμελη-

τήριο Αθηνών  διοργανώνει τα 
εκπαιδευτικά αυτά προγράμμα-
τα με κόστος συμμετοχής:  20€ + 
30€(ΕΦΕΤ) για τα μέλη του   και  30€ 
+ 30€(ΕΦΕΤ)  για τα μη μέλη.
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τραπεζικών λογαριασμών
Στην Γενική Γραμματεία Δη-

μοσίων Εσόδων , στο ΣΔΟΕ, στην 
Οικονομική Αστυνομία και των 
Εισαγγελικών Αρχών έχουν πε-
ριέλθει στο τελευταίο διάστημα  
στοιχεία καταθέσεων και δανείων 
φορολογουμένων, αλλά και ατό-
μων που εμπλέκονται σε υποθέ-
σεις νομιμοποιήσεως εσόδων από 
περίεργες  δραστηριότητες.

 Οι ελεγκτικές υπηρεσίες 
του Δημοσίου μέσω του μητρώου 
τραπεζικών λογαριασμών έχουν 
υποβάλει από τον Ιανουάριο στις 
τράπεζες εκατοντάδες αιτήσεις 
κατάθεσης στοιχείων τραπεζικών 
λογαριασμών. Τα σχετικά στοιχεία 
δείχνουν ότι κατά μέσον όρο σε 
ημερήσια βάση υποβάλλονται 30 
αιτήσεις κοινοποίησης στοιχείων, 
ήτοι 150 αιτήσεις σε εβδομαδιαία 
βάση.

 Υπενθυμίζεται πως το μη-
τρώο τραπεζικών λογαριασμών 
λειτουργεί ως ένα κλειστό κύ-
κλωμα ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
μέσω του οποίου πιστοποιημένοι 
ελεγκτές υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτημα στις τράπεζες για άρση τρα-
πεζικού απορρήτου. 

Από τη ώρα που σταλεί το αί-
τημα σε μία τράπεζα, αυτή υποχρε-

ούται να απαντήσει εντός 24 ωρών.
 Οι πιστοποιημένοι ελεγκτές 

δεν έχουν πρόσβαση σε «πραγ-
ματικό» χρόνο στα στοιχεία των 
ελεγχόμενων, αλλά μπορούν να 
ενημερώνονται μέσα σε 24ώρες 
για το πλήρες τραπεζικό προφίλ 
όσων ελέγχουν με όλες τις κινή-
σεις δανείων, καταθέσεων, επεν-
δυτικών ή άλλων λογαριασμών σε 
βάθος δεκαετίας.

 Τα τραπεζικά δεδομένα δεν 
είναι ανοιχτά σε κάθε ελεγκτή, 
αλλά θα του δίνονται πληροφορί-
ες εφόσον έχει υποβάλει επίσημο 
αίτημα. Θα πρέπει να τονιστεί πως 
για την εξασφάλιση της εμπιστευ-
τικότητας της διαδικασίας, όλα τα 
φορολογικά ή τραπεζικά δεδομένα 
που ανταλλάσσονται κρυπτογρα-
φούνται.

 Αυτό σημαίνει ότι όταν κά-
ποιος ακόμα και με υπόνοια θα 
ελέγχεται για φοροδιαφυγή θα κα-
τηγορείται για  ξέπλυμα χρήματος 
και οι ελεγκτικές αρχές θα μπο-
ρούν -σύντομα- να ζητούν και να 
λαμβάνουν εντός μιας ημέρας όλες 
τις συναλλαγές που έχει κάνει και 
σχετίζονται με μετοχές εταιρει-
ών, ομόλογα, μερίδια οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων, κ.α..

Γράφει
ο Θρασύβουλος Μίαρης,
φοροτεχνικός
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Τα κριτήρια για να υπαχθεί κά-
ποιος είναι λίγο πολύ γνωστά :

Ο τζίρος του για την προηγούμενη 
διαχειριστική περίοδο να μην υπερβαίνει 
τις 500.000€  για όσους  πραγματοποιούν 
χονδρικές πωλήσεις.

Ο φορολογούμενος να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά δήλωση πριν την φορολο-
γική περίοδο και να ζητάει να υπαχθεί 
στο ειδικό καθεστώς.

Να αναγράφει στα φορολογικά του 
στοιχεία  την ένδειξη

«Ειδικό καθεστώς καταβολής του 
φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης»

Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγο-
νται :

Παραδόσεις αγαθών και υπηρεσιών 
που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. (υπη-
ρεσίες εκπαίδευσης, ιατρικές, εισαγω-
γές αγαθών, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
κτλ.).

Λιανικές Πωλήσεις αγαθών και υπη-

ρεσιών.
Όποιος υπαχθεί στο ειδικό καθε-

στώς θα παραμείνει μέχρι και το τέλος 
της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Αν λοιπόν κάποιος αποφασίσει να 
υπαχθεί τον Οκτώβριο του 2014 και η πε-
ρίοδος του λήγει 31/12 τότε η επιχείρηση 
είναι υποχρεωμένη να παραμείνει μέχρι 
31/12/2015.

Αυτό είναι το τυρί.
Ας δούμε την φάκα.
 Όποιος επιλέξει το ειδικό καθε-

στώς υποχρεούται :
1. Να τηρεί αρχείο εισπράξεων / πληρω-

μών στο οποίο καταχωρούνται όλες 
οι εισπράξεις που πραγματοποιούν 
οι πελάτες  του για συναλλαγές που 
εμπίπτουν στο ειδικό καθεστώς κα-
θώς και όλες οι πληρωμές που αυτοί 
πραγματοποιούν προς τους προμη-
θευτές τους.

2. Να ενημερώνουν την φορολογική 

Π. Παντελής: 
Το ειδικό καθεστώς 
καταβολής ΦΠΑ

Γράφει
ο Παναγιώτης Παντελής,
Φοροτεχνικός,Πρόεδρος ΕΚΟΦΑΝ,
Μέλος Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προαιρετικού 
καθεστώτος καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τον χρόνο είσπραξης.
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διοίκηση για τις εισπράξεις 
/ πληρωμές που πραγματο-
ποίησαν με την υποβολή συ-
γκεντρωτικών καταστάσεων 
κάθε μήνα.

3. Αλλά και όσοι δεν εντάσσο-
νται στο ειδικό καθεστώς και 
οι οποίοι λαμβάνουν τιμολό-
για από όσους έχουν ενταχθεί 
υποχρεούνται στην τήρηση 
αρχείου πληρωμών και την 
υποχρέωση να ενημερώνουν 
τις φορολογικές αρχές στις 
ίδιες χρονικές περιόδους (δη-
λαδή κάθε μήνα).

 Ο μηχανισμός αυτός λει-
τουργεί ως εξής:

Τον χρόνο που ο εκδότης 
καταβάλλει τον ΦΠΑ στην ίδια 
φορολογική περίοδο και ο λή-
πτης του στοιχείου θα τον εκ-
πέσει.

  Ως είσπραξη νοείται κάθε 
τρόπος πληρωμής εφόσον απο-
δεικνύεται επαρκώς.

Σε περίπτωση εξόφλησης 
με μεταχρονολογημένη επιταγή 
ο Φ.Π.Α. πληρώνεται με την πα-
ραλαβή της επιταγής.

Σε περίπτωση προκαταβο-
λής ο Φ.Π.Α. πληρώνεται με την 
είσπραξη της προκαταβολής.

Αλλά ας δούμε τι σημαίνουν 
όλα αυτά παίρνοντας υπόψη  ότι 
δεν μιλάμε για διαφορετικούς 
συντελεστές Φ.Π.Α., τρόπους 
πληρωμής με ανοικτό λογαρια-
σμό, συναλλαγές με τα νησιά 
του Αιγαίου κλπ. Που καθιστούν 
την όλη διαδικασία ακόμα πιο 

πολύπλοκη.
Όποιος υπαχθεί στο νέο 

καθεστώς Φ.Π.Α. υποχρεούται 
να τηρεί πλήρη λογιστήριο και 
μάλιστα αυτό  δεν φτάνει, θα 
πρέπει για τους πελάτες του, να 
τηρεί χωριστούς λογαριασμούς, 
ανάλογα με τον τρόπο πληρω-
μής και τον συντελεστή Φ.Π.Α.

Επίσης θα πρέπει κάθε μήνα 
από 01/01/2015 τον τρόπο πλη-
ρωμής να τον ανακοινώνει στο 
Υπουργείο Οικονομικών.

Και δεν φτάνει μόνο αυτό, 
την ίδια διαδικασία την μεταδί-
δει και στους πελάτες τους που 
τους υποχρεώνει να μπουν  στην 
ίδια διαδικασία, έστω και αν δεν 
έχουν υπαχθεί στο ειδικό καθε-
στώς.

Με λίγα λόγια όσοι τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατη-
γορίας) και υπαχθούν στο ειδικό 
καθεστώς:

Αν έχουν συναλλαγές με 
μεγάλες επιχειρήσεις θα πά-
ρουν την  μεταχρονολογημένη 
επιταγή τους των 8 – 10 μηνών  
και θα πληρώσουν τον Φ.Π.Α. 
άμεσα άρα δεν τους αλλάζει 
τίποτα απλώς θα αυξήσουν το 
διαχειριστικό  τους κόστος.

Αν οι συναλλαγές είναι με-
ταξύ μικρών  επιχειρήσεων:

Ο λήπτης  του στοιχείου που 
δεν είναι ενταγμένος στο ειδικό 
καθεστώς, θα προτιμά να αγο-
ράσει προϊόντα και να λαμβάνει 
υπηρεσίες από όσους δεν έχουν 
ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς.

Όλοι γνωρίζουν ότι μέσα 
στην κρίση οι συναλλαγές στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία 
γίνονται με πίστωση. Άρα θα 
προτιμήσει να έχει συναλλαγές 
με επιχειρήσεις που είναι εκτός 
ειδικού καθεστώτος, ώστε να 
μπορεί να εκπέσει άμεσα το 
Φ.Π.Α. του τιμολογίου που λαμ-
βάνει και επιπλέον να μην έχει 
κανένα διαχειριστικό κόστος.

Ο κίνδυνος των επιχειρή-
σεων που σκοπεύουν να εντα-
χθούν στο ειδικό καθεστώς 
Φ.Π.Α. είναι ο εξής:

 Οι πελάτες τους να διακό-
ψουν την συναλλαγή μαζί τους 
και να βρουν άλλους προμη-
θευτές και επιπλέον όσοι έχουν 
ενταχθεί   να μην μπορούν να 
εξέλθουν από το ειδικό καθε-
στώς μέχρι και 31/12/2015,

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΑ-
ΛΟΥΝ ΛΟΥΚΕΤΟ.

 Μα θα μου πει κάποιος, δεν 
υπάρχει τίποτε το θετικό σε αυτό 
το μέτρο, δεν υπάρχει κάποιος 
που να έχει όφελος;

Ασφαλώς και υπάρχει γιατί 
σε κάθε κανόνα υπάρχει και η 
εξαίρεση. Παράδειγμα οι ιδιο-
κτήτες φωτοβολταϊκών   μονά-
δων που προμηθεύουν με ρεύμα 
τη ΔΕΗ και που πληρώνονται με 
αρκετούς μήνες καθυστέρηση. 
Αυτοί μπορούν να υπαχθούν στο 
ειδικό καθεστώς να μεταφέρουν 
την πληρωμή του Φ.Π.Α. χωρίς 
να εμπλέξουν καμία μικρομε-
σαία επιχείρηση.
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Γράφει
ο Γιώργος Φλωράς
Μέλος ΔΣ του Ε.Ε.Α.

Η απόφαση του ΣτΕ για 
τις Κυριακές

Πολλοί κατηγόρησαν το ΣτΕ 
για την προσωρινή απόφαση για 
τις Κυριακές. Αγνόησαν ότι το Δη-
μόσιο είχε δικηγόρους και επιχει-
ρήματα τα οποία δεν έπεισαν τους 
Δικαστές. Ποια επιχειρήματα είχε 
το Δημόσιο? Την έκθεση του ΟΟΣΑ 
φυσικά, το μοναδικό έγγραφο που 
έχει να στηρίξει την θεωρία του. 
Επειδή η θεωρία της έκθεσης του 
ΟΟΣΑ βασίστηκε σε ανυπόστατα 
στοιχεία, που αποκαλύφθηκαν 
από τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ, 
προφανέστατα απορρίφθηκαν από 
το ΣτΕ.

 Με την ευκαιρία της απόφα-
σης του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας για το άνοιγμα των εμπορι-
κών καταστημάτων τις Κυριακές, 
θα ήθελα να θυμίσω σε όσους το 
ξέχασαν τι έγινε με την περίφημη 
έκθεση του ΟΟΣΑ που συνέστησε 
το άνοιγμα τις Κυριακές.

Όπως αποκαλύφθηκε η Κυ-
βέρνηση, δια χειρός του κ. Χατζη-
δάκη, ανέθεσε την περίφημη έκ-
θεση στον ΟΟΣΑ, όμως την εργασία 
την έκανε το ΙΟΒΕ και η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού. Δηλαδή το Ινστι-
τούτο που ελέγχεται από τον ΣΕΒ 
και η Επιτροπή Ανταγωνισμού που 
έχει πρόεδρο διορισμένο από τον 
κ. Χατζηδάκη…

Όπως αποκαλύφθηκε η έκθε-
ση του ΟΟΣΑ εφήρμοσε πλήρως 
όσα σημεία από τα 250 είχε εντο-
πίσει ο ΣΕΒ το Νοέμβριο 2010 και 
τα οποία θεωρούσε ότι εμποδίζουν 
τον (κατά ΣΕΒ) ανταγωνισμό.

Την έκθεση για τις Κυριακές 
την είχαν υποβάλει στον ΟΟΣΑ οι 
Χρήστος Γενάκος και Svetoslav 
Danchev, ο δεύτερος υπάλληλος 
του ΙΟΒΕ.

Μια από τις μεγάλες παραπλα-
νητικές προσπάθειες της έκθεσης 
του ΟΟΣΑ αφορά το άνοιγμα των 
καταστημάτων τις Κυριακές.

Στις σελίδες 82-85 και 142-148 
η έκθεση του ΟΟΣΑ κάνει τις σχετι-
κές αναφορές για τις Κυριακές.

Στην σελίδα 83 (2.2.2.1) ανα-
φέρει τα συμπεράσματα σχετικά 
με την απασχόληση. Με βάση τις 
έρευνες που αναφέρει, πιστεύει 
ο ΟΟΣΑ (δηλαδή το ΙΟΒΕ, δηλαδή 

ο ΣΕΒ) με βεβαιότητα ότι η απα-
σχόληση θα αυξηθεί εξαιτίας του 
ανοίγματος όλες τις Κυριακές. 
Αναφέρει φυσικά εκθέσεις του 
1997-1996-2005 και 2004, δηλαδή 
ετών προ της παγκόσμιας κρίσης.

Στην σελίδα 84 (2.2.2.2) ανα-
φέρει σχόλια για την μείωση των 
τιμών και καταλήγει ότι υπάρχουν 
μικτά συμπεράσματα, σε άλλες 
αγορές οι τιμές έπεσαν, σε άλλες 
ανέβηκαν, οπότε δεν έχει ασφαλή 
συμπεράσματα.

Στην σελίδα 84 (2.2.2.3) ανα-
φέρει τα σχετικά με τον όγκο 
των πωλήσεων. Θεωρεί η έκθε-
ση ότι είτε θα μείνουν ουδέτερες 
είτε θα ανέβουν. Με βάση την πιο 
πρόσφατη μελέτη στην Γερμανία 
(2012), όπως αναφέρει η έκθεση, 
οι πωλήσεις δεν θα επηρεαστούν.

Τέλος στο (2.2.2.4) μιλάει για 
το φαινόμενο της συγκέντρωσης 
και είναι θετική η έκθεση ότι θα 
ευνοηθούν οι μεγάλοι και θα ζη-
μιωθούν οι μικροί αν ανοίξουν τις 
Κυριακές τα μεγάλα καταστήμα-
τα!!! Σαν να περιγράφουν τις επι-
θυμίες του ΣΕΒ…

Αναφορικά με την απασχόληση 
υπολογίζουν με βάση τα στοιχεία 
του ελληνικού λιανεμπορίου για το 
έτος 2011 (!!) ότι θα αυξηθεί κατά 
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Γράφει ο Γιώργος Φλωράς,Μέλος ΔΣ του Ε.Ε.Α.

30.058 άτομα, μην λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση 
στο λιανεμπόριο έχει μειωθεί δραματικά την ώρα που συ-
ντασσόταν η έκθεση του ΟΟΣΑ.

Αναφορικά με την αύξηση των πωλήσεων λόγω του 
ανοίγματος των Κυριακών έχουμε ακόμα μια μέγιστη πα-
ραπλάνηση. Στην σελίδα 29 η έκθεση του ΟΟΣΑ, για να 
κάνει εντύπωση, αναφέρει ότι το θετικό αποτέλεσμα από 
το άνοιγμα των Κυριακών θα είναι 2,5 δις ευρώ από την 
αύξηση κατανάλωσης φαγητού (βλ. σελ. 35, παρ. 6)!!!

Αυτό το ποσό το βγάζει επειδή στην παράγραφο 
2.2.2.3 αναφέρει ότι από το άνοιγμα των καταστημάτων 

τις Κυριακές, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στις ΗΠΑ (!!) από 
3,9-10,7%, κρατάει το μέγιστο ποσοστό (ούτε καν τον 
μέσο όρο) και το υπολογίζει με βάση τις πωλήσεις στην 
Ελλάδα στα τρόφιμα το 2011 (βλ. 2.2.5 παρ. 2 και σημεί-
ωση 6 σελ. 134), δηλαδή δυο χρόνια πριν την μελέτη και 
πριν γίνει τόσο έντονη η κρίση.

Ένας απόλυτα αυθαίρετος υπολογισμός που το μόνο 
που εξυπηρέτησε ήταν τον κ. Χατζηδάκη και τον γραμμα-
τέα του ΟΟΣΑ Γκουρία που έκαναν εντύπωση με τα ανυ-
πόστατα νούμερα.

Το μεγαλύτερο φιάσκο στον πόλεμο κατά των καρτέλ

Μια απόφαση Βόμβα του Διοικητικού Εφετείου Αθη-
νών αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της 
πολιτικής ηγεσίας των τελευταίων ετών. Με την απόφα-
ση 2938/2014 το ΔΕφΑθ ακύρωσε απόφαση της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού γιατί δεν είχε νόμιμη σύνθεση.

Ο λόγος της ακύρωσης είναι τυπικός και δεν επιδέχε-
ται καμία αμφισβήτηση. Στην απόφαση 2938/2014 αναφέ-
ρεται ότι η ΕΑ δεν είχε συγκροτηθεί νομίμως διότι απο-
τελείτο από 7 μόνο μέλη αντί των 8 που ορίζει ο νόμος, 
αφού μετά τον διορισμό του κ. Λουκά ως αντιπροέδρου η 
κενωθείσα θέση του Εισηγητή, δεν πληρώθηκε. Η αποκα-
τάσταση του νομίμου αριθμού των μελών έγινε στα τέλη 
του 2013.

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα της ΕΑ διαπιστώνουμε 
ότι το διάστημα από τα μέσα του 2012 έως τα τέλη του 
2013 εκδόθηκαν 9 αποφάσεις και εκκρεμούν 3 ακόμα. 
Όλες οι υποθέσεις αυτές θα καταρρεύσουν στο ΔεφΑθ. 
Σύμφωνα με την ΕΑ (βλ. δημοσίευμα εφημερίδα Δημο-
κρατία 12/8/2014), επειδή πιστεύει ότι έχει δίκιο, προ-
σφεύγει στο ΣτΕ κατά των αποφάσεων του ΔΕφΑθ.

Αυτό σημαίνει ότι το ΣτΕ θα εξετάσει την κάθε υπό-
θεση σε 3-4 χρόνια, προφανέστατα θα αποφασίσει ότι το 
ΔΕφΑθ έχει δίκιο, θα επιστρέψει τις υποθέσεις στην ΕΑ 
για εκ νέου εξέταση, θα αποφασίσει μετά από 1-2 χρόνια 
η ΕΑ, θα τιμωρήσει τα καρτέλ, θα προσφύγουν και πάλι 

στο ΔΕφΑθ κατά της νέας απόφασης, στην συνέχεια στο 
ΣτΕ και θα φτάσουμε αισίως στο 2022-2023 για τελεσίδικη 
τιμωρία των εγκληματιών.

ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ;

ΕΣΕΙΣ «ΚΥΝΗΓΑΤΕ ΤΑ ΚΑΡΤΕΛ» ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΑΤΕ ΤΟ ΠΕ-
ΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΤΟ 
ΝΕΡΟ 3€ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ;

Φυσικά όλες οι ποινικές ευθύνες των εγκληματιών 
παραγράφονται και τα πρόστιμα δεν θα πληρωθούν. Και 
το χειρότερο από όλα, γνώριζαν το θέμα από την αρχή του 
και αδράνησαν να διορίσουν το όγδοο μέλος.

Η ΛΥΣΗ
 Το υπουργείο, έστω και μετά το μέγιστο φιάσκο, μπο-

ρεί να θεραπεύσει την τεράστια «ανικανότητα» των προ-
κατόχων. Ζητάει σήμερα από το ΣτΕ να εξετάσει κατά από-
λυτη προτεραιότητα την αίτηση αναίρεσης της ΕΑ κατά της 
απόφασης 2938/2014. Η άμεση κρίση του ΣτΕ θα επιταχύ-
νει όλες τις επόμενες διαδικασίες (άμεση επανεξέταση 
των υποθέσεων από την ΕΑ χωρίς χρονοτριβή στο ΣτΕ ή 
άμεση απόφαση από το ΔΕφΑθ αν κρίνει το ΣτΕ υπέρ της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού (γεγονός εξαιρετικά αμφίβολο).

κ. Υπουργέ η Κυβέρνηση σας προστατεύει τα καρτέλ 
ή τα κυνηγάει; Γιατί με τα ανωτέρω δεδομένα προστασία 
τους παρέχετε. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.
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Είναι στιγμές που το σύνολο 
των αντιθέσεων μιας κοινωνίας 
οξύνεται τόσο πολύ, ώστε η ταυ-
τόχρονη και ριζική επίλυσή τους 
αποτελεί το μόνο μέσο εξόδου από 
την κρίση.

Τέτοιες είναι και οι στιγμές 
που διερχόμαστε αυτή την περί-
οδο, με την οικονομική κρίση σε 
όξυνση, την ανεργία στα ύψη και 
την κοινωνική συνοχή να κρέμεται 
από μια κλωστή.

 Ταυτόχρονα βρισκόμαστε 
μπροστά σε νέες πολιτικές κατα-
στάσεις από τις διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα (που ως τώρα ποτέ 
δεν είχαν θετική έκβαση) και από 
το πολιτικό σκηνικό που αποστα-
θεροποιείται από την πιθανότητα 
εκλογών επ’ αφορμή την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Συ-
γκυριακά γιγαντώνεται και μια 
προσδοκία «να πει κάτι θετικό» η 
κυβέρνηση στη ΔΕΘ, όπου έχουν 
στραμμένα τα βλέμματα τόσο οι 
παραγωγικές τάξεις όσο και ο 
λαός.

 Όλα μαζί σε ένα τραπέζι!
Οι ιστορικοί ηγέτες των χω-

ρών
 Σε τέτοιες στιγμές οι πολιτικοί 

ηγέτες που αναδεικνύονται στην 

ιστορία είναι αυτοί που παίρνουν 
γενναίες αποφάσεις ριζικής επί-
λυσης  των αντιθέσεων, αποφά-
σεις που σημαδεύουν τη στροφή 
μιας χώρας και μιας οικονομίας 
από την κρίση στην ανάπτυξη.

 Θα τολμήσει ο Πρωθυπουργός 
κ. Αντώνης Σαμαράς να σταθεί στο 
ύψος των περιστάσεων και να λά-
βει γενναίες αποφάσεις;

 Ποιο είναι το κυριότερο πρό-
βλημα της χώρας; Είναι η επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, της 
παραγωγής, της νέας επιχειρημα-
τικότητας. Είναι αυτό που εδώ και 
καιρό επισημαίνει το Επαγγελμα-
τικό Επιμελητήριο Αθήνας και όλοι 
οι φορείς των μικρομεσαίων με 
έμφαση, μη εισακουόμενοι, δυ-
στυχώς, από τους κυβερνώντες.

 Τώρα παρουσιάζεται πραγ-
ματικά η μεγάλη ευκαιρία. Όλα 
τα προβλήματα και οι μεταβλητές 
τους είναι παρούσες. Η κρίση έκα-
νε τη μεγάλη ζημιά  της και τώρα 
είναι η ώρα της αναστροφής.

 Από πού ν’ αρχίσουμε;
 Από πού όμως αρχίζουμε σε 

μια τέτοια στιγμή; Η δική μας θέση 
είναι από το άμεσα εφικτό, από το 
άμεσα αποδοτικό, από αυτό που 
έχεις στα χέρια σου και μπορείς 

εσύ να ορίσεις. Και αυτό που δια-
θέτει η χώρα, η κυβέρνηση και ο 
λαός μας, είναι οι εκατοντάδες χι-
λιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που παρά τη λαίλαπα των μέτρων, 
των φόρων και την κρίση, ακόμη 
επιζούν και καιροφυλακτούν για 
μια ευκαιρία ανάπτυξης, μια ευ-
καιρία άλλης πολιτικής.

 Θεωρούμε πως τώρα είναι 
η ώρα των αποφάσεων. Αντί να 
περιμένουμε τις «μεγάλες επεν-
δύσεις» είναι ευκαιρία να στραφεί 
η κυβέρνηση στις «μικρές επεν-
δύσεις» που άμεσα θα αποδώ-
σουν πλούτο, ΑΕΠ, απασχόληση, 
πραγματική φορολογητέα ύλη και 
ανασύσταση μιας κοινωνίας που 
βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης.

 Ο ρυθμός εξαφάνισης της τε-
ράστιας ανεργίας που βλέπουμε, 
είναι ευθέως ανάλογος του ρυθ-
μού ανάκαμψης των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων. Όποιος το αγνό-
ησε αυτό, αγνόησε την κοινωνία 
και απέτυχε στην πολιτική του.

 Τολμήστε κύριε Πρωθυπουρ-
γέ, κανένας δε θα χάσει.

 Τι περιμένουμε
 Οι μικρομεσαίοι περιμένουν 

αποφάσεις άμεσης απόδοσης και 
ανταπόκρισης, όπως τις έχουν ήδη 

Η Ώρα του 
κ. Πρωθυπουργού

Γράφει
ο Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.
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διατυπώσει σε πολλά φόρουμ, σε υπομνήματα και συ-
ναντήσεις.

 Έχει δώσει κατά καιρούς υποσχέσεις ο κ. Πρω-
θυπουργός για:
• μείωση των φόρων,
• ρύθμιση χρεών
• πάταξη και της μεγάλης φοροδιαφυγής,
• στήριξη των μικρομεσαίων,
• αναγνώριση του επιμελητηριακού θεσμού,
• προγράμματα ανάπτυξης,
• νέα επιχειρηματικότητα.

 Τώρα είναι η ώρα της πράξης. Τώρα, ή δίνει η 
κυβέρνηση λύση υλοποιώντας αναπτυξιακά μέτρα και 
πολιτικές  με παραγωγική και κοινωνική διάσταση ή 
βουλιάζει όλη η χώρα σε νέα, χειρότερη κρίση.

 Περιμένουμε να ακούσουμε πρακτικές εφαρμο-
γές για μείωση των φόρων και ειδικά του ειδικού φό-
ρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, για τη θέσπιση 100 δό-
σεων για τα χρέη ιδίως προς ασφαλιστικά ταμεία, για 
επέκταση και σε άλλους κλάδους του μειωμένου ΦΠΑ, 
για προγράμματα απασχόλησης, χρηματοδότησης και 
ρευστότητας της αγοράς, για τη «δεύτερη Ευκαιρία» 
στους κτυπημένους από την κρίση μικρομεσαίους κλπ.

 Περιμένουμε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, μέσα 
απο διάλογο, που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τους 
ακούραστους αιμοδότες της ανάπτυξης, το παραγωγι-
κό δυναμικό των μικρομεσαίων (εργοδότες και εργα-
ζόμενους).

  
Ο επιμελητηριακός θεσμός
 Μαζί με αυτά, περιμένουμε και μια άλλη πολιτική 

απέναντι στον επιμελητηριακό θεσμό. Δεν αρκεί να 
λέμε ευχάριστα λόγια για το σπουδαίο ρόλο του. Χρει-
άζονται πράξεις που το επιβεβαιώνουν.

 Τα επιμελητήρια είναι ο μοναδικός, δημόσιου χα-
ρακτήρα, θεσμοθετημένος κόμβος στον οποίο αντα-
μώνουν οι επιχειρήσεις, η Πολιτεία και η κοινωνικοοι-
κονομική ανάπτυξη. Είναι δημόσιο όργανο ανάπτυξης 
που πρέπει όχι μόνο να διαφυλαχτεί αλλά και να δι-
ευρυνθεί ο ρόλος του σε νέες αναπτυξιακές δράσεις. 
Διαφύλαξη και νέες δράσεις όμως, σημαίνουν πρώτα 
απ’ όλα οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια για 
απρόσκοπτη λειτουργία.

 Προβάλει πλέον και για τον κ. Πρωθυπουργό η 
απαίτηση να απαντήσει θετικά στην ανάγκη ενδυνά-
μωσης του επιμελητηριακού θεσμού με την άρση της 
μη υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα 
επιμελητήρια από 1.1.2015. Τα επιμελητήρια ως όργα-
να της Πολιτείας και πεδίο  αμφίδρομης σχέσης με τις 
επιχειρήσεις και την οικονομία, πρέπει να περάσουν σε 
νέους δρόμους αναπτυξιακών δράσεων και όχι στην 
οικονομική αφυδάτωση και στον αφανισμό. Το αύριο 
θα έχει τεράστιες απατήσεις για τις επιχειρήσεις, τους 
εργαζόμενους και την οικονομία και τα επιμελητήρια 
είναι όργανα που μπορούν να απαντήσουν θετικά στις 
νέες προκλήσεις.

Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα της χώρας; Είναι η επα-
νεκκίνηση της οικονομίας, της παραγωγής, της νέας επιχει-
ρηματικότητας. Είναι αυτό που εδώ και καιρό επισημαίνει το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και όλοι οι φορείς των 
μικρομεσαίων με έμφαση, μη εισακουόμενοι, δυστυχώς, από 

τους κυβερνώντες.
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Οδηγός 
για τη ρύθμιση οφειλών

Είναι γεγονός ότι είναι πλέον 
σε ισχύ αυτό  που περίμεναν πολλοί 
φορολογούμενοι εδώ και πάρα πολύ 
καιρό και αφορά την ρύθμιση των 
οφειλών που έχουν δημιουργηθεί τα 
τελευταία χρόνια με την τεράστια φο-
ρολόγηση τους.

Η ρύθμιση των οφειλών προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την 
εφορία ψηφίστηκε την περασμένη 
Παρασκευή, 24/10,  και το μόνο που 
απομένει είναι οι διευκρινιστικοί 
εγκύκλιοι με τις οδηγίες για το πώς 
θα εφαρμοστεί ο νόμος αυτός.

Ποιες όμως οφειλές αφορά, πό-
σες θα είναι οι δόσεις, ποιες είναι οι 
παγίδες, είναι κάτι που θα αναλύσου-
με με τις ερωτήσεις – απαντήσεις 
που ακολουθούν.

 Ποιες οφειλές μπορούν να 
ρυθμίσουν;

Οι οφειλές προς την εφορία και τα 
ασφαλιστικά ταμεία που κατέστησαν  
ληξιπρόθεσμα έως την 01/10/2014.

 Υπάρχουν όρια στα ποσά;
Ναι, μπορούν να ρυθμίσουν οφει-

λές έως 1.000.000€ για ταμεία και 
εφορία χωριστά.

 Σε πόσες δόσεις μπορεί να 
γίνει;

Εάν η οφειλή είναι κάτω των 

15.000€. Μπορεί να γίνει έως 100 
δόσεις. Εάν είναι μεγαλύτερη μέχρι 
72 δόσεις.

 Πως θα γίνει η αίτηση;
Η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά 

μέσω του taxis για τις οφειλές προς 
την εφορία. Για τις οφειλές προς τα 
ταμεία αναμένουμε τις εγκύκλιους 
αλλά μάλλον θα γίνουν και αυτές 
ηλεκτρονικά.

 Μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει 
η αίτηση;

Η αίτηση θα πρέπει να γίνει μέχρι 
τα τέλη Μαρτίου του 2015  με βασι-
κή προϋπόθεση να έχουν πληρωθεί 
τα τρέχοντα μέχρι του προηγούμενο 
μήνα της αίτησης. Εδώ θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν θα υπάρχουν αλλά 
εισοδηματικά ή περιουσιακά στοιχεία 
όπως υπήρχαν σε παλιές ρυθμίσεις.

 Θα υπάρχει μείωση στις προ-
σαυξήσεις;

Θα υπάρχει και το ύψος εξαρτάτε 
από τον αριθμό των δόσεων. Συγκε-
κριμένα για εφάπαξ πληρωμή υπάρ-
χει ολική έκπτωση των προσαυξή-
σεων. Για 1-12 δόσεις έκπτωση 90%, 
για 13-24 δόσεις έκπτωση 80%, για 
25-36 έκπτωση 70%, για 37-48 δό-
σεις έκπτωση 60%, για 49-60 δόσεις 
έκπτωση 50%, για 61-72 δόσεις έκ-

Γράφει
ο Ηλίας Χατζηγεωργίου
Φοροτεχνικός
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πτωση 30% και τέλος για 73-100 
δόσεις έκπτωση 20%

 Πόσο θα είναι το επιτόκιο 
της ρύθμισης;

Το ετήσιο επιτόκιο είναι 4,56%, 
το μισό δηλαδή από το προβλεπό-
μενο 8,75%.

 Εκτός από τα ληξιπρόθεσμα 
μπορώ να συμπεριλάβω και άλ-
λες οφειλές στην ρύθμιση;
• Μπορώ να συμπεριλάβω βε-

βαιωμένα ποσά ποινών την 1η 
Οκτωβρίου ακόμα και αν δεν 
έχουν ληξιπρόθεσμα (π.χ. ΕΝΦΙΑ, 
Φόρος Εισοδήματος)

• Οφειλές που τελούν σε αναστο-
λή, διοικητική ή δικαστική ή εκ 
του νόμου.

• Οφειλές που έχουν μπει σε πα-
λιότερες ρυθμίσεις οι οποίες εί-
ναι σε ισχύ (π.χ. πάγια 12 δόσε-
ων ή «Νέα αρχή» δόσεων) εδώ 
αξίζει να αναφερθούμε ότι δί-
νονται κίνητρα παραμονής στην 
ρύθμιση των 48 δόσεων μέσω 
της ανακοίνωσης μείωσης των 
τόκων και των προσαυξήσεων 
αλλά και την μείωση έκπτωση 
20% στις προσαυξήσεις.

 Υπάρχει ελάχιστο ποσό δό-
σης;

Υπάρχει και το ελάχιστο ποσό 
δόσης είναι έως 50€.

 Η ρύθμιση πως μπορεί να 
χαθεί;

Η ρύθμιση χάνεται εάν δημι-
ουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές όσο διαρκεί η αποπλη-
ρωμή της. Ακόμη χάνεται εάν δεν 

πληρωθούν 2 δόσεις μέσα σε ένα 
έτος ή δεν πληρώσουν μια δόση 
για πάνω από 2 μήνες.

 Εάν χαθεί η ρύθμιση υπάρ-
χει τρόπος να γίνει επαναφορά;

Εάν αποδειχθεί ότι χάθηκε 
λόγω θεμάτων ανωτέρας βίας 
μπορεί με αίτηση στον προϊστά-
μενο της Δ.Ο.Υ. εντός 2 μηνών από 
την απώλεια της να γίνει αναβίω-
ση της ρύθμισης.

 Ποιες είναι οι παγίδες της 
ρύθμισης;

Η ρύθμιση μπορεί να είναι 
καλή ευκαιρία για μια νέα αρχή 
αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι 
ότι δεν υπάρχει δικαίωμα να δη-
μιουργηθούν νέες οφειλές, χωρίς 
όμως να δίνεται η δυνατότητα να 
μπουν και αυτά στην ρύθμιση των 
πολλών δόσεων.

Ακόμη μπορεί να υπάρχει το 
πλεονεκτήμα της λήψης φορολο-
γικής ενημερότητας καθώς και η 
αναβολή εκτέλεσης ποινών  (κα-
τασχέσεις – ποινική δίωξη) αλλά 
όταν  υπάρχουν κατασχέσεις εις 
χείρας τρίτον (δεσμεύσεις λογα-
ριασμών , δεσμεύσεις ενοικίων 
– εισοδημάτων κλπ) δεν αναστέλ-
λεται  η ποινή εάν δεν εξοφληθεί 
το 50% του ρυθμισμένου ποσού.

 Όταν προκύψουν πληρω-
μές του Δημοσίου προς τον Φο-
ρολογούμενο τι γίνεται;

Σε τέτοια περίπτωση το δημό-
σιο έχει δικαίωμα να συμψηφίσει  
της απαιτήσεις του οφειλέτη (επι-
στροφή  ΦΠΑ, εισοδήματος, πλη-

ρωμές του κράτους προς τον φο-
ρολογούμενο) με την ρύθμιση έως 
το 1/7 του υπολειπόμενου ρυθμι-
σμένου ποσού π.χ. εάν υπάρχει 
υπόλοιπο για πληρωμή 30.000€ 
το δημόσιο μπορεί να παρακρατή-
σει για συμψηφισμό  το ποσό των 
4.285,00€.

 Εάν θέλει να μεταβιβάσει 
ακίνητο ο φορολογούμενος 
μπορεί;

Το δημόσιο διατηρεί το δικαί-
ωμα να μην χορηγεί φορολογική 
ενημερότητα για μεταβίβαση ακι-
νήτου ή ακόμα χειρότερα να εγ-
γραφεί σε υποθήκη περιουσιακά 
στοιχεία του οφειλέτη εάν κρίνει 
ότι η οφειλή δεν είναι ασφαλι-
σμένη. Τέλος έχει το δικαίωμα σε 
περίπτωση πώλησης ακινήτου να 
παρακρατεί μέρος της είσπραξης 
το οποίο μπορεί να φτάνει το 1/7 
του υπολοίπου της ρύθμισης.

Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα 
παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι 
ναι μεν η ρύθμιση είναι μια καλή 
ευκαιρία για να βάλουν σε μια σει-
ρά οι φορολογούμενοι της  μέχρι 
τώρα οφειλές τους αλλά δυστυ-
χώς εάν η ρύθμιση δεν συνδυα-
στεί και με μια γενικότερη αλλαγή 
της φορολογικής πολιτικής και της 
μεγάλης φορολόγησης σε όλους 
τους τομείς οι περισσότεροι φορο-
λογούμενοι δεν θα μπορέσουν να 
τηρήσουν τον όρο να μην δημιουρ-
γηθούν νέες οφειλές και έτσι σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα 
βρεθούμε να μιλάμε για ρυθμίσεις.
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Μιχάλης Ζορπίδης: 
Oι ιθύνοντες αδιαφορούν για 
τη μικρή επιχειρηματικότητα

Κύριε πρόεδρε, ποια είναι 
η κατάσταση που βιώνουν οι 
επαγγελματίες της Θεσσαλονί-
κης και ιδιαίτερα τα μέλη σας;

H κατάσταση στην αγορά της 
Θεσσαλονίκης δεν είναι καλή. Η 
κρίση των τελευταίων χρόνων 
έχει κλείσει πολλές επιχειρήσεις, 
ενώ και τα ειδικότερα προβλήμα-
τα που υπάρχουν, όπως τα έργα 
κατασκευής του μετρό, η έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, η ελλιπής 
καθαριότητα και η γενικότερη ατα-
ξία στο κέντρο επιδρούν αρνητικά 
στην λειτουργικότητα της πόλης, 
άρα και στην ελκυστικότητα της 

αγοράς. Αν σε όλα αυτά προσθέσει 
κανείς την υπερφορολόγηση και 
την έλλειψη ρευστότητας αντι-
λαμβάνεται το πρόβλημα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι –όπως έχουμε υπολογί-
σει- περίπου οι μισοί από τους συ-
ναδέλφους μας δεν είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους απέναντι 
στον ΟΑΕΕ, με αποτέλεσμα να μην 
έχουν ασφάλιση ούτε οι ίδιοι, ούτε 
οι οικογένειες τους, ενώ κινδυ-
νεύουν να μην πάρουν σύνταξη.  

Πως μπορεί να αντιμετωπι-
στεί το πρόβλημα ρευστότητας 
που αντιμετωπίζει η πλειοψη-

φία των ανθρώπων της αγοράς;
Κατ’ αρχήν θα πρέπει το δη-

μόσιο να αποπληρώσει αυτά που 
χρωστάει στους ιδιώτες. Αν πλη-
ρωθούν αυτά τα επτά δισ. ευρώ 
θα κατευθυνθούν σε σημαντικό 
βαθμό στην αγορά και θα αποτε-
λέσουν ανάσα. Από εκεί και πέρα 
υπάρχουν βέβαια και οι τράπεζες, 
τις οποίες θα πρέπει η πολιτεία 
να πιέσει με κάποιο τρόπο, ώστε 
να αρχίσουν και πάλι τη χρηματο-
δότηση των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών, 
που βρίσκεται σχεδόν στο μηδέν. 
Πιστεύω ότι μετά και τις ρυθμίσεις 

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονικής κ. Μιχάλης Ζορπίδης 
σε συνέντευξή του, στο www.eea.gr μιλάει για την κρίση στην αγορά της Θεσσαλο-
νίκης που μέσα σε κλίμα υπερφορολόγησης οδηγεί σε λουκέτο ουκ ολίγες επιχειρή-

σεις, επισημαίνει την ανάγκη να αποπληρωθούν τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες 
και να ανοίξουν οι τράπεζες τις κάνουλες της χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και θέτει ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την αλλαγή της εισοδηματικής 
πολιτικής, την αναγέννηση της υπαίθρου, της αγροτικής οικονομίας, αλλά και την ενίσχυ-
ση της εξωστρέφειας μέσω των εξαγωγών.Στηλιτεύει την αδιαφορία των ιθυνόντων για 
την μικρή επιχειρηματικότητα και εκτιμά ότι οι επαγγελματίες θα συνεχίσουν να παλεύ-
ουν στο διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον έχοντας στο πλευρό τους όπως πάντα το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του κ.Ζορπίδη :
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για τα «κόκκινα δάνεια» που περιμένουμε η εικόνα θα 
βελτιωθεί.

Συνεχώς ακούμε να γίνεται λόγος για την 
πολυπόθητη ανάπτυξη, όμως ακόμα δεν έχουμε 
δει κάποια ουσιαστική βελτίωση. Ποιες είναι οι 
ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από την Πολι-
τεία, ώστε να ανακάμψει επιτέλους η ελληνική 
οικονομία;

Η ανάπτυξη για την αγορά και τους μικρομεσαίους 
συνδέεται με την ενίσχυση των εισοδημάτων, ώστε 
να υπάρξει κατανάλωση. Θέλουμε το χρήμα να αρχί-
σει και πάλι να γυρνάει, ώστε να υπάρχουν έσοδα για 
όλους. Αυτό συμφέρει και το κράτος, αφού θα ενισχυ-
θούν και τα δικά τους ταμεία. Νομίζω ότι το «πάγωμα» 
της αγοράς είναι ότι χειρότερο και δεν πρέπει να κρα-
τήσει άλλο. Από εκεί και πέρα ο τουρισμός για όλη την 
Ελλάδα και όχι μόνο για λίγα νησιά μπορεί να δώσει 
ανάσα, ενώ βασικές προϋποθέσεις γενικότερης ανά-
πτυξης στην Ελλάδα είναι η αναγέννηση της υπαίθρου 
και της αγροτικής οικονομίας, αλλά και η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας, δηλαδή των εξαγωγών. 

Πιστεύετε ότι δίδεται από τους υπεύθυνους 
η απαιτούμενη βαρύτητα στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των μικρομεσαίων;

Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίσει τους 
μικρομεσαίους σαν βάρος. Σε πολλές περιπτώσεις οι 
ιθύνοντες μοιάζουν όχι απλώς να αδιαφορούν γι’ αυτή 
τη μικρή επιχειρηματικότητα, αλλά και να θέλουν να 

την εξαφανίσουν όσο είναι δυνατόν. Θέλετε ένα παρά-
δειγμα; Τα έργα για το μετρό της Θεσσαλονίκης έχουν 
ακυρώσει ένα σωρό καταστήματα, κυρίως στις οδούς 
Εγνατίας και Δελφών, κι έχουν καταστρέψει τους 
εμπόρους και τους επιχειρηματίες. Είδατε κανέναν να 
έχει συγκινηθεί; Ακόμη και σήμερα που η πολύχρονη 
καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου ανακοινώ-
νετε επισήμως κανείς δεν ευαισθητοποιείται για την 
τύχη όσων πλήρωσαν το… μάρμαρο.  

Θα θέλαμε την εκτίμηση σας για την “επόμενη 
μέρα” των επαγγελματιών της πόλης σας…

Οι επαγγελματίες έχουν μάθει να παλεύουν. Αυτό 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Θεσσαλονίκης είναι στο πλευρό τους. Η 
διοίκησή μας έχει πλήρη συναίσθηση της κρισιμότη-
τας των στιγμών και των αναγκών των μελών μας. 
Προσπαθούμε συνεχώς και με συγκεκριμένες ενέρ-
γειες και πρωτοβουλίες –στην τελευταία 79η Διεθνή 
Έκθεση του Σεπτεμβρίου επιδοτούμε τη συμμετοχή 40 
μελών μας- να τονώσουμε την αγορά. Βλέπετε όμως 
ότι οι υπεύθυνοι της Πολιτείας ούτε τα Επιμελητήρια 
θέλουν. Αρχικά «κούρεψαν» τα αποθεματικά μας και 
τώρα με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγ-
γραφής μας οδηγούν σε συρρίκνωση. Προσωπικά εί-
μαι υπέρμαχος της βιωσιμότητας ενός Επιμελητηρίου. 
Οι επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης να είναι σίγουροι 
ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, γι’ αυτό τους θέ-
λουμε κοντά μας.

Η πολιτεία τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει τους μικρομε-
σαίους σαν βάρος. Σε πολλές περιπτώσεις οι ιθύνοντες μοιά-
ζουν όχι απλώς να αδιαφορούν γι’ αυτή τη μικρή επιχειρημα-
τικότητα, αλλά και να θέλουν να την εξαφανίσουν όσο είναι 

δυνατόν.
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Οι Θεσσαλικές επιχειρήσεις βρίσκονται στα όρια τους και οποιαδήποτε φορολογική 
επιβάρυνση θα τις καταστρέψει, επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-
μελητηρίου Λάρισας, ο οποίος χαρακτηρίζονται απαράδεκτο να σύρονται στη φυλακή 

συνεπείς επιχειρηματίες επειδή δεν πλήρωσαν τη δόση ενός δανείου.Ο κύριος Δημήτρης 
Αδάμ τονίζει πως στη Θεσσαλία υπάρχει μεγάλη κινητικότητα εκτός από την πρωτογενή 
παραγωγή και στις μορφές του εναλλακτικού τουρισμού, ενώ πολλές επιχειρήσεις έχουν 
έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Για την ανάγκη εφαρμογής της καινοτομίας στο επι-
χειρείν υπογραμμίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό και τα αποτελέσματα 
της έρευνας των ελληνικών πανεπιστημίων είναι τα πρώτα βήματα που πρέπει και μπο-
ρούν να γίνουν.   Διαβάστε παρακάτω όλη την συνέντευξη του κ. Δημήτρη Αδάμ

Η κυβέρνηση διατείνεται ότι 
είμαστε ένα βήμα πριν από την 
έξοδο από την κρίση.  Το οικο-
νομικό κλίμα στη Λάρισα επιβε-
βαιώνει αυτή την εκτίμηση ; Τι 
εικόνα αποκομίζετε τόσο από το 
ισοζύγιο εγγραφών – διαγρα-
φών στο Επιμελητήριο όσο και 
από την γενικότερη εικόνα των 
επιχειρήσεων στην πόλη και τις 
γύρω περιοχές ;

Οι  εξελίξεις  των  τελευταίων  
ημερών  απέδειξαν  ότι  οι  όποιες  
λεκτικές  επισημάνσεις  για  «έξοδο  
από  την  κρίση»  πρέπει  να  συνο-
δεύονται  και  με  δέσμες  ρυθμίσεων  
και  παρεμβάσεων  στην  οικονομία  
που  θα  βασίζονται  σε  ρεαλιστικά  
στοιχεία  και  προοπτικές.  Στο  Επι-
μελητήριο  Λάρισας  το  ισοζύγιο  εγ-
γραφών-διαγραφών  -παρά  το  ότι  
δεν  θεωρώ  ότι  είναι  αξιόπιστος  

δείκτης-  κλείνει  σαφώς  υπέρ  των   
διαγραφών  σ’όλους  τους  τομείς

Πως κρίνετε τα όσα προβλέ-
πονται στο προσχέδιο του πρου-
πολογισμού για τις λεγόμενες 
“φοροελαφρύνσεις” ; Ποιες επι-
πλέον ρυθμίσεις θεωρείτε ανα-
γκαίες για να μειωθούν τα φορο-
λογικά βάρη των επιχειρήσεων ;

Τα  εθνικό  ζήτημα  της  ύφεσης  
προφανώς  δεν  θα  μπορούσε  να  
αφήσει  ανέπαφες    τις  επιχειρήσεις  
στη  Θεσσαλία.  Ανασφάλεια,  προ-
βληματισμός,  εξοντωτική  φορο-
λόγηση,  ευμετάβλητο  νομοθετικό  
πλαίσιο,  ανοργάνωτο  δημόσιο  είναι  
πλέον  καθημερινές  καταστάσεις  
που  ο  Θεσσαλός  επιχειρηματίας  
προσπαθεί  να  αντιμετωπίσει.

Δυστυχώς   οι  Θεσσαλικές  επι-
χειρήσεις  βρίσκονται  από καιρό  στα  

όρια  τους  και  έτσι  περαιτέρω πχ. 
φορολογική   επιβάρυνση  ή  εφαρ-
μογή  μέτρων  από  κακές  εκτιμή-
σεις  και  πολιτικές,   πραγματικά  θα  
τις  καταστρέψει.  Με    την  ευκαι-
ρία  θέλω  να   αναφερθώ  και  στην  
απαράδεκτη  κατά  την  άποψη  μου  
διάσταση  που  έχει  λάβει  η  υπόθε-
ση  της  ποινικοποίησης  των  χρεών,  
υγιών  και  συνεπέστατων   μέχρι  
χτες  επιχειρηματιών,  οι  οποίοι  σύ-
ρονται  στη  φυλακή  επειδή  αδυνα-
τούν  να  καλύψουν  τη  δόση  ενός  
δανείου.  Το  πλαίσιο  φοροελαφρύν-
σεων  που  τακτικά  ανακοινώνεται  
παραμένει  δυστυχώς  μόνον  πλαί-
σιο  και  δεν  μεταφράζεται  σε  σα-
φείς  και  μακροχρόνια  ισχύουσες  
εφαρμοστικές  διατάξεις.

Οι ελληνικές εξαγωγές εμ-
φανίζουν «κόπωση» φέτος, αν 

Δημήτρης Αδάμ : 
Απαράδεκτη η ποινικοποίηση 
των χρεών υγιών επιχειρήσεων
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και τα προηγούμενα χρόνια, οι 
ελληνικές επιχειρήσεις κατάφε-
ραν, εν μέσω κρίσης, να αυξή-
σουν το μερίδιο τους στις διεθνείς 
αγορές. Πως θα καταφέρουμε να 
γίνουμε ως επιχειρήσεις και ως 
εθνική οικονομία περισσότερο 
ανταγωνιστικοί στις διεθνείς 
αγορές ;

Οι  επιτυχίες  των  εξαγωγικών  
Ελληνικών  επιχειρήσεων  που  αντι-
μετωπίζουν  την  υπόθεση  «εξαγω-
γές»  σοβαρά  και  οργανωμένα   εί-
ναι  συνεχείς  και  εντυπωσιακές.  Το  
ζητούμενο  είναι  η  ολοκληρωμένη  
και  στοχευμένη  προς  τις  εξαγωγές  
οργάνωση και  δράση  και  άλλων  
επιχειρήσεων.  Προς  την  κατεύ-
θυνση  αυτή  το  Επιμελητήριο  της  
Λάρισας  υλοποιεί  ένα  ολοκληρω-
μένο  πρόγραμμα  παρεμβάσεων  σε  
θέματα  γνώσης,  υποστήριξης  και  
υποβοήθησης  στην  πράξη  όσων  
μελών  του  επιθυμούν  να  εξάγουν. 

Η καινοτομία συμβάλλει στο 
ελληνικό ΑΕΠ σε ποσοστό  μόλις 
0,46%. Τι πρέπει να κάνουν επι-
χειρήσεις και πολιτεία για να αυ-
ξηθεί αυτό το ποσοστό ;

Κατ’  αρχήν  πρέπει  η  υπόθεση  
«καινοτομία»  να  απομυθοποιηθεί. 
Φοβάμαι  ότι  ακόμη  και  σήμερα  οι  
περισσότεροι  πιστεύουν  ότι  καινο-
τομία  είναι  μια  καινούρια  ανακά-
λυψη,  μια  νέα  μέθοδος  μια  νέα  
δράση  που  πρέπει  να  ανακαλυ-
φτεί  από  «λευκό  χαρτί».  Δεν  είναι  
όμως  πάντα  έτσι.  Η  ενσωμάτω-
ση  στη  παραγωγή  μεθόδων  που  
εξελίχτηκαν  σε  Πανεπιστημιακά  
ιδρύματα  της  χώρας  μας,  η  με-
ταφορά  και  προσαρμογή  μεθόδων  
από  αντίστοιχες  επιχειρήσεις  στην  

Ευρώπη  και  τον  υπόλοιπο  κόσμο  
-το  λεγόμενο  -best practice-  απο-
τελούν  κατά  την  άποψη  μου  το  
πρώτο  αλλά  σημαντικό  βήμα  για  
την  νέα  οργάνωση  των  Ελληνικών  
επιχειρήσεων.       

Στη Λάρισα υπάρχουν μεγά-
λες γεωργικές, κτηνοτροφικές 
και βιομηχανικές μονάδες. Ποια 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής και ποιοι κλάδοι δρα-
στηριότητας μπορούν να τροφο-
δοτήσουν την τοπική ανάπτυξη τα 
επόμενα χρόνια;

Η  Θεσσαλία  αλλά  και  ειδικότε-
ρα  η  περιοχή  της  Λάρισας παρου-
σιάζουν  μια  ποικιλομορφία  όσον  
αφορά  την  επιχειρηματική τους  
ταυτότητα.  Σίγουρα το  συγκριτικό  
πλεονέκτημα  και  οι  προσδοκίες  
επικεντρώνονται   στα  προϊόντα  του  
πρωτογενούς  τομέα.  Παρά  τα  γε-
νικότερα  θέματα  προσανατολισμού  
και  υποστήριξης  της  Ελληνικής  
γεωργίας  και  κτηνοτροφίας,  θέλω  
να  υπογραμμίσω  την  έντονη  κι-
νητικότητα  που  καταγράφεται  στο  
χώρο,   με  νέες  καλλιέργειες,  εξα-
γωγικό  προσανατολισμό,  τυποποί-
ηση,  branding   και  νέους  αγρότες 
-  επιχειρηματίες. 

Μεγάλη  προσπάθεια  κατα-
γράφεται  επίσης  και  στον  τομέα  
του  τουρισμού  και  ιδιαίτερα  των  
εναλλακτικών  μορφών  του.  Τέλος  
έντονη  κινητικότητα  υπάρχει  στο  
χώρο  των εξαγωγών   μη  μεταλ-
λικών  ορυκτών  και  των  επιχει-
ρήσεων  που  ασχολούνται  με  τις  
εναλλακτικές  μορφές  ενέργειας.  
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  σε  σχε-
τική  μελέτη  του  ΣΕΒΕ  η  Θεσσα-
λία  παρουσιάζεται  σαν  μια  από  τις  

πλέον  δυναμικές  σε  εξαγωγές  Πε-
ριφέρεια  της  Ελλάδας  με  αύξηση  
37%   στις  εξαγωγές  για  το  χρονικό  
διάστημα  2008-2012.   

Τους τελευταίους μήνες είναι 
σε εξέλιξη ένας έντονος διάλογος 
Πολιτείας – Επιμελητηρίων για 
το μέλλον του Επιμελητηριακού 
Θεσμού. Ποια πιστεύετε ότι είναι 
η θέση των Επιμελητηρίων στην 
οικονομία που αργά ή γρήγορα 
θα «αναδυθεί» μετά τα Μνημό-
νια ; Και πως θα εξασφαλίσουν τα 
Επιμελητήρια την επιβίωσή τους 
προς όφελος των μελών τους;

Ο  διάλογος  για  το  μέλλον  του  
Επιμελητηριακού  θεσμού  ξεκίνησε  
μεν  αλλά  επικεντρώθηκε  από  την  
πρώτη  στιγμή  αποκλειστικά  στο  
θέμα  της  υποχρεωτικότητας  των  
συνδρομών.  Θέματα όπως  η  στε-
λέχωση, οι  υπηρεσίες  που  παρέ-
χουν,  οι  διαδραστικές  λειτουργίες,  
η  απαραίτητη  ρυθμιστική  παρέμβα-
ση  σ’  όλες  τις  οικονομικές  πτυχές  
του  Δημόσιου  βίου  δυστυχώς  μέ-
χρι  σήμερα  δεν  αποτέλεσαν  ση-
μεία  εμβάθυνσης  και  προτάσεων.   
Μετά  και  τις  τελευταίες  εξελίξεις   
το  τοπίο  είναι  θολό  με  επιτροπές  
που  αναζητούν  λύσεις  και  χρονο-
διαγράμματα.

Κατά  την  άποψη  μου  τα  Επιμε-
λητήρια  αποτελούν  τον  κύριο  και  
βασικό  πυλώνα  της  Ελληνικής  Οι-
κονομίας  και  τα  όποια  προβλήματα  
στη  λειτουργία  τους  δεν  πρέπει  να  
αποτελέσουν  αφορμή  για  διάλυση  
τους. 

Το  Ευρωπαϊκό  πλαίσιο  λειτουρ-
γίας των  Επιμελητηρίων  θα  πρέπει  
να  αποτελέσει τον  οδηγό  για  την  
ουσιαστική  αναγέννηση τους.
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Ηλεκτρονική “ταυτότητα” αποκτούν 
τα κτίρια από το 2015

Στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κτιρίων, από το 2015, θα προχωρήσει το 
ΥΠΕΚΑ με στόχο να αποτυπωθούν σε ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία 
των κτισμάτων.

Τα περίπου 500.000 αυθαίρετα που 
έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν σε ρύθμι-
ση, αποτελούν προτεραιότητα για ένταξη 
στο ηλεκτρονικό μητρώο, με τη διαδι-
κασία να αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός πενταετίας. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Έθνος”, 
η καταγραφή των ακινήτων θα γίνει 
μέσω του θεσμού της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας Κτηρίου και χωρίς αυτή κα-
νένα ακίνητο δεν θα μπορεί να μεταβι-
βάζεται, μετά το πέρας των καθορισμέ-
νων προθεσμιών, καθώς θα θεωρούνται 
αυθαίρετα. 

Υψηλά πρόστιμα
Σε περίπτωση υποβολής ψευδών 

στοιχείων, θα πειβάλλονται υψηλά πρό-
στιμα στον αρμόδιο μηχανικό του κτί-
σματος, καθώς και στέρηση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος για ορισμένο 
χρονικό διάστημα. 

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα ανα-
μένεται να τεθεί σε ισχύ τους πρώτους 
μήνες του 2015. Από εκείνη τη στιγμή θα 
αρχίσουν να τρέχουν οι προθεσμίες για 
τους ιδιοκτήτες των ακινήτων- πέντε 
χρόνια για τα αυθαίρετα και δέκα για τα 
υπόλοιπα κτήρια. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε οικοδο-
μικής εργασίας σε κτίριο, για την οποία 
απαιτείται άδεια, θα πρέπει να συμπλη-
ρωθεί η ΗΤΚ, ασχέτως των προθεσμιών. 

Ομοίως και σε περίπτωση μεταβίβα-
σης του κτίσματος, Η ΗΚΤ θα αντικαθιστά 
την βεβαίωση του μηχανικού που συνο-
δεύει σήμερα τα συμβόλαια. 

Την συμπλήρωση και την κατάθεση 
της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, αναλαμ-
βάνει μηχανικός που ορίζει ο ιδιοκτήτης, 
ο οποίος θα πρέπει να υποβάλει όλα τα 
στοιχεία στο ΥΠΕΚΑ σε ηλεκτρονική 
μορφή.
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Έκδοση αστυνομικής ταυτότητας σε λίγα λεπτά!
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕ-

ΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙ-
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ μας ενημερώνει ότι 
ξεκινά μέσα στον Σεπτέμβριο πιλο-
τικά, και σε ορισμένες περιοχές της 
χώρας το νέο, πιο γρήγορο και απλό, 
σύστημα έκδοσης αστυνομικής ταυ-
τότητας.

 Τον Οκτώβριο η νέα διαδικασία 
θα εφαρμόζεται σε ολόκληρη την 
επικράτεια και κάθε πολίτης θα μπο-
ρεί πλέον να πηγαίνει μόνο με δυο 
φωτογραφίες του στο Αστυνομικό 
Τμήμα και να λαμβάνει άμεσα και 
εύκολα την ταυτότητα του, χωρίς να 
προσκομίζει πιστοποιητικά ή βεβαι-
ώσεις.

Μόλις ξεκινήσει η καθολική 
εφαρμογή του νέου συστήματος, 
κάθε πολίτης θα μπορεί να υποβάλει 
αίτηση για έκδοση αστυνομικής ταυ-
τότητας στο Αστυνομικό Τμήμα του 
τόπου κατοικίας του και να την παρα-
λαμβάνει όχι απλά αυθημερόν, αλλά 
μέσα σε λίγα λεπτά.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στην 
πρώτη «government to government» 
(διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) 

υπηρεσία, τη διασύνδεση εν προκει-
μένω των αστυνομικών τμημάτων με 
τα δημοτολόγια.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Εσω-
τερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του 
Πολίτη, που δημοσιεύθηκε σήμερα 
στο ΦΕΚ, θεσμοθετείται η αυτεπάγ-
γελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκλη-
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), 
των απαραίτητων στοιχείων για την 
έκδοση δελτίου ταυτότητας (επώνυ-
μο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο 
πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο 
μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τό-
πος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, 
αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθα-
γένεια).

Με αυτό τον τρόπο, η διαδικασία 
έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας 
συνοπτικά θα διαμορφωθεί ως εξής: 
Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγ-
γελτης αναζήτησης και την ταυτοποί-
ηση του αιτούντος από τον αρμόδιο 
υπάλληλο της αστυνομικής αρχής, 

διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική 
αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται 
μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των 
δημοτολογικών στοιχείων που βρί-
σκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. 
Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο 
αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. 
Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύ-
θυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος 
της αστυνομικής αρχής καταχωρεί 
στην εφαρμογή τις σχετικές απα-
ντήσεις. Στη συνέχεια ο υπάλληλος 
εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη 
φωτογραφία και καλεί τον αιτούντα 
και το μάρτυρα να υπογράψουν. Το 
δελτίο ταυτότητας πλαστικοποιείται 
και παραδίδεται στον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό:
- Κερδίζουν χρόνο και γλιτώ-

νουν κόπο οι πολίτες
- Εξοικονομούνται πάνω από 

200.000 ανθρωποώρες εργασίας 
δημοτικών υπαλλήλων και αστυνο-
μικών υπαλλήλων ετησίως

- Εξοικονομούνται οικονομικοί 
πόροι και ενέργεια από τις εκτυπώ-
σεις και τις πολλαπλές μετακινήσεις 
των πολιτών

Ερχεται το e - ticket και στα πλοία
Στα πρότυπα του ηλεκτρονικού boarding pass των 

αεροπορικών εταιρειών, καθιερώνεται από την ερχόμενη 
τουριστική σεζόν και στα πλοία το ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα», 
το μέτρο του e-ticket περιλαμβάνεται σε μια σειρά δρά-
σεων του υπουργείου Ναυτιλίας με στόχο αφενός την 
απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
αφετέρου τον εξορθολογισμό και τη μείωση του λειτουρ-
γικού κόστους της ακτοπλοΐας, αλλά και την τόνωση της 

εμπορικής - επιβατικής κίνησης.
Ετσι, οι ταξιδιώτες από την επόμενη τουριστική σε-

ζόν θα μπορούν να βγάζουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήριά τους 
μέσω υπολογιστή, ή έξυπνων κινητών. Με αυτόν τον τρό-
πο θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέσω του κινη-
τού τους ή του υπολογιστή τους το barcode του εισιτηρίου 
τους, όπως το boarding pass των αεροπορικών εταιρειών, 
και θα γλιτώνουν τη χρονοβόρα διαδικασία του τουριστι-
κού πρακτορείου για την παραλαβή των εισιτηρίων τους.
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Τι αλλάζει στις ποινές για τα ανασφάλιστα 
οχήματα

Τις ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση εντοπισμού οδηγού ο οποίος επιβαίνει 
σε ανασφάλιστο αυτοκίνητο τροποποιεί η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέ-
θηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους η οποία και συνοδεύει την τροπο-
λογία, επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1.     Καθορίζεται το πρόσωπο (κύριος-κάτοχος ή 
οδηγός οχήματος) στο οποίο επιβάλλονται οι προβλε-
πόμενες ποινές και οι οριζόμενες διοικητικές κυρώ-
σεις (αφαίρεση άδειας ικανότητας οδηγού, αφαίρεση 
άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων αλλά και χρηματικό 
πρόστιμο) σε περίπτωση ανασφάλιστου οχήματος

2.     Καταργείται η πρόβλεψη επιβολής διοικητικών 
κυρώσεων (αφαίρεση άδειας) επιπρόσθετα για τρία 
χρόνια σε περίπτωση υποτροπής

3.     Ορίζεται ότι σε περίπτωση που οδηγός του 
οχήματος είναι ο κύριος ή κάτοχος, επιβάλλεται μόνο 
ένα των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων

4.     Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η επιστροφή προ 
της παρέλευσης των προβλεπόμενων περιόδων αφαί-
ρεσης, της άδειας ικανότητα οδηγού και της αφαιρεθεί-
σας άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και των πινα-
κίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την προσκόμιση 
απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση επιβληθέ-

ντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού συμβολαί-
ου ασφάλισης του οχήματος.

Πώς τεκμηριώνονται οι αλλαγές τις οποίες ανα-
φέρει η εισηγητική έκθεση; Η τροπολογία αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Κατ’ εξαίρεση επιστρέφονται προ 
της παρέλευσης των ανωτέρων περιόδων αφαίρεσης 
η άδεια ικανότητας οδηγού στον οδηγό του οχήματος με 
την προσκίμηση απόδειξης πληρωμής του κατά περί-
πτωση επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και η αφαι-
ρεθείσα άδεια κυκλοφορίας του οχήματος μετά των 
κρατικών πινακίδων στον κύριο ή κάτοχο αυτού, με την 
προσκόμιση απόδειξης πληρωμής του κατά περίπτωση 
επιβληθέντος διοικητικού προστίμου και του σχετικού 
συμβολαίου ασφάλισης του οχήματος».

Το χρηματικό πρόστιμο είναι 1000 ευρώ για τα λεω-
φορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήμης, 500 ευρώ για 
τα επιβατηγά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Η αφαίρεση 
του διπλώματος ισχύει για έξι μήνες, της άδειας κυκλο-
φορίας για έξι μήνες ή 2 χρόνια σε περίπτωση εμπλο-
κής ατυχήματος και των πινακίδων για έξι μήνες ή δύο 
χρόνια και πάλι σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.



Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2014|Ενημέρωση    41

Επ
ικα

ιρό
τη
τα

Παραβιάσεις της νομοθεσίας στο 
σκέλος που σχετίζεται με ουσιώδεις 
τροποποιήσεις των όρων της διαγω-
νιστικής διαδικασίας για τη παρα-
χώρηση του Ελληνικού, εντοπίζει ο 
αντεπίτροπος του ΣΤ΄Τμήματος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου συζητή-
θηκε σήμερα η προσφυγή του ΤΑΙΠΕΔ 
κατά της απόφασης του Ζ κ́λιμακίου 
του ανώτατου δικαστηρίου η οποία 
φρέναρε την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.

Οι ανώτατοι δικαστές σε σχη-
ματισμό Τμήματος,και όχι Κλιμακίου 
αυτή τη φορά, δίκασαν εκ νέου τη 
υπόθεση στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
που δίδει αρμοδιότητες στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγ-
χο όλων των μεγάλων συμβάσεων 
του δημοσίου.

Υπέρ της συνέχισης της διαδικα-
σίας για την επένδυση στο Ελληνικό, 
πέραν του ΤΑΙΠΕΔ, παρενέβη το ελ-
ληνικό δημόσιο αλλά και οι εκπρό-
σωποι της εταιρείας που εχει προ-
κριθεί για την εκτέλεση του έργου. 
Κατά τάχθηκε η Περιφέρεια Αττικής 
και η Γερμανική εταιρεία «Hellinikon 
Global».

Από την πλευρά του δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ) στη δίκη τα επιχειρήμα-

τα ανέπτυξε ο γνωστός δικηγόρος 
Αλέξανδρος Λυκουρέζο, ο οποίος 
χαρακτήρισε εσφαλμένη την απόφα-
ση του Ζ΄ Κλιμακίου.

Όπως σημείωσε, η μη συμμε-
τοχή φυσικών προσώπων στην δι-
αγωνιστική διαδικασία δεν αποτελεί 
πλημμέλημα ούτε κώλυμα, καθώς 
θα μπορούσε να ασκηθεί ένσταση, 
κάτι που όμως δεν έγινε.

Επισήμανε επίσης ότι ένα φυ-
σικό πρόσωπο δεν θα μπορούσε 
να ανταποκριθεί σε μια σύμβαση 
τέτοιου οικονομικού ύψους, που θα 
έχει διάρκεια 99 ετών.

Ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Αλε-
ξίου ο οποίος χειρίστηκε την παρέμ-
βαση της εταιρείας «LAMDA» συμ-
φερόντων του Ομίλου Λάτση, ζήτησε 
την ανάκληση της απόφασης του 
Κλιμακίου τονίζοντας και αυτός από 
την πλευρά του ότι μια επένδυση δύο 
περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ δεν 
μπορεί να την αναλάβει ένα φυσικό 
πρόσωπο.

Επιπλέον, τόσο ο κ. Λυκουρέζος 
όσο και ο κ. Αλεξίου υποστήριξαν ότι 
δεν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή των 
όρων του διαγωνισμού, όπως έκρινε 
η απόφαση του Κλιμακίου.

Στην παρέμβασή της η Περιφέ-

ρεια Αττικής η οποία στην επίμαχη 
περιοχή είχε έκταση 40 στρεμμάτων 
όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις 
μονάδας ΚΤΕΟ, υποστήριξε ότι η λει-
τουργία αυτού της επιφέρει μεγάλα 
εισοδήματα και είναι δύσκολη η με-
ταστέγασή του, ενώ απασχολείται 
μεγάλος αριθμός εργαζομένων .

Η Γερμανική εταιρεία «Hellinikon 
Global» υποστήριξε ότι λόγω του 
αποκλεισμού των φυσικών προσώ-
πων έμεινε εκτός της διαδικασίας, 
παρά το ότι είχε κάνει προσφορά 31 
δις ευρώ. Η εταιρεία τάχθηκε υπέρ 
των απόψεων της απόφασης του Ζ΄ 
Κλιμακίου.

Ο αντεπίτροπος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου πρότεινε πάντως να μην 
γίνουν δεκτές οι θέσεις περί απο-
κλεισμού από τη διαγωνιστική δια-
δικασία φυσικών προσώπων, όπως 
είχε κρίνει το Κλιμάκιο.

Η απόφαση του τμήματος αναμέ-
νεται το αργότερο ως το τέλος Νοεμ-
βρίου ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
σε περίπτωση που αυτή είναι θετική 
για να προχωρήσει η επένδυση, η δι-
καστική διαδικασία θα ολοκληρωθεί. 
Αν όχι, δεν αποκλείεται, να κριθεί η 
υπόθεση και από την Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ελεγκτικό Συνέδριο : 
Παραβιάσεις στο διαγωνισμό για το Ελληνικό
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Ελεγκτές του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, μετά από ελέγχους που διενέρ-
γησαν στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, 
διαπίστωσαν παρατυπίες και μεγάλα έξοδα.

Τι περιλαμβάνεται στα ευρήματα αυτών 
των ελέγχων; Αδήλωτα ταμεία, πιστωτικές 
κάρτες, έξοδα για γραφεία και κινητά και δι-
αμερίσματα σε Βρυξέλλες και Αθήνα.

Επίσης, όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
περιλαμβάνονται στοιχεία για μη σύννομες 
δαπάνες από το δ.σ της ΠΑΣΕΓΕΣ για την πε-
ρίοδο 2001-2011

Συγκεκριμένα στην ΠΑΣΕΓΕΣ διαπιστώ-
θηκαν:

100.000 ευρώ για διαμέρισμα στην Αθή-
να στο οποίο διέμενε ο Πρόεδρος και πλη-
ρωνόταν το ενοίκιο, τα κοινόχρηστα και η 
καθαρίστρια

103.000 ευρώ πιστωτική κάρτα την 
οποία πλήρωνε η ΠΑΣΕΓΕΣ

68.000 ευρώ έξοδα για γραφείο στις 
Βρυξέλλες, το οποίο δεν προβλεπόταν

46.000 ευρώ κινητά τηλέφωνα για πρό-
εδρο και 30.000 ευρώ για γενικό διευθυντή

25.000 
ευρώ κυ-
λικείο της 
ΠΑΣΕΓΕΣ

α γ ο -
ρές από 
duty free

Στην ΣΥΔΑΣΕ διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
ταμείο 157.000 ευρώ που είχαν ο Πρόεδρος 
και ο Ταμίας της ΣΥΔΑΣΕ το οποίο, αν και 
όφειλαν, δεν είχαν καταθέσει στην τράπεζα. 
Επίσης βρέθηκαν μικρά τιμολόγια που δεν 
μπορούν να δικαιολογηθούν.

Ανακοινώθηκε η επέκταση του 
Μετρό

Η νέα γραμμή 4 που ανακοινώθηκε από τον υπουργό 
Υποδομών θα διασχίζει τη πόλη, από Γαλάτσι έως Γουδή

Με 12 χιλιόμετρα υπόγειας σήραγγας και 14 υπερσύγ-
χρονους σταθμούς, θα διασχίσει Γαλάτσι, Κυψέλη, Γκύζη, 
Εξάρχεια, Κολωνάκι, Καισαριανή, Ιλίσια, Ζωγράφου, Γουδή, 
εξυπηρετώντας καθημερινά τις μετακινήσεις των επιβατών 
προς την Πανεπιστημιούπολη, τα Δικαστήρια, τα μεγάλα νο-
σοκομεία και το εμπορικό κέντρο. Η νέα γραμμή θα συνδέε-
ται με τις υφιστάμενες 2 και 3 μέσω σηράγγων 800 μέτρων, 
στους σταθμούς Ακαδημία και Ευαγγελισμός.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο, 
ανάδοχος αναμένεται να βγει σε περίπου έναν χρόνο, υπο-
λογίζεται ότι οι εργασίες θα αρχίσουν τέλη του 2015 και θα 
ολοκληρωθούν το 2022.

Ο προϋπολογισμός του έργου φτάνει στο 1,3 δις ευρώ και 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναμένεται να διαθέσει, 
μέσω χαμηλότοκου δανείου, 800 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 
υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑ, όπως 
διευκρίνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης κατά την παρουσίαση 
του έργου.

Όπου χωροθετούνται οι νέοι σταθμοί, θα γίνονται ουσια-
στικές αναπλάσεις των γύρω περιοχών από την Αττικό Μετρό 
σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Η νέα γραμμή που υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί κα-
θημερινά 220.000 επιβάτες, θα λύσει σοβαρά κυκλοφοριακά 
προβλήματα, ενώ θα μειώσει αισθητά και τον χρόνο μετα-
κινήσεων στην πόλη. Για παράδειγμα, ο χρόνος διαδρομής 
από το Αλσος Βεΐκου μέχρι το κέντρο της Αθήνας θα είναι 10 
λεπτά.

«Οσμή» σκανδάλου 
σε αγροτικούς 
συνεταιρισμούς
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Το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμφωνα με πληροφορίες 700 περίπου έργα συνολικού Π/Υ πάνω από 4 δις € 
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα.Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει Εμπροσθοβαρείς Δρά-
σεις για την απασχόληση ύψους 700 εκ. €. Συνολικά 12 δις € θα είναι διαθέσιμα 

στην Ελληνική Οικονομία έως το τέλος του 2015

Η υλοποίηση των έργων αποσυνδέεται από διαδι-
καστικούς περιορισμούς της Ε.Ε. όπως:

Οριστική έγκριση των Ε.Π.
Έγκριση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
Σύσταση και στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης
Δημοσίευση προσκλήσεων στο πλαίσιο των νέων 

Ε.Π.
Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση και ένταξη των έρ-

γων στο πλαίσιο των νέων Ε.Π.
Διασφαλίζεται η διαρκής, ομαλή και απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση των έργων στη μεταβατική περίοδο 
από την τρέχουσα στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Κατηγορίες Εμπροσθοβαρών Δράσεων
21 δράσεις για την  ενίσχυση Έρευνας, Τεχνολογι-

κής Ανάπτυξης & Καινοτομίας  Π/Υ  127,5 εκατ. €
49 δράσεις στον τομέα Τεχν. Πληρ. & Επικοιν.
Π/Υ  42 εκατ. €
18 δράσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότη-

τας των ΜμΕ ΜΜΕ Π/Υ 283 εκ. €
127 δράσεις για την Υποστήριξη της μετάβασης σε 

μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 Π/Υ  594 εκατ. 
€

23 δράσεις για την Προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή Π/Υ  51,5 εκατ. €

280 δράσεις για τη Προστασία του Περιβάλλοντος 
Π/Υ 1,710 δις €33 δράσεις  στον τομέα των Μεταφο-
ρών Π/Υ 996 εκατ. €

4 δράσεις για την Προώθηση της Απασχόλησης 
Π/Υ

50 εκατ. € (πέραν των δράσεων που ήδη έχουν 
ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εργασίας Π/Υ 600 εκ €)

42 δράσεις για την  Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης και της Καταπολέμησης της Φτώχειας Π/Υ 
68,6 εκατ. €

43 δράσεις για την Επένδυση στην εκπαίδευση & 
Κατάρτιση Π/Υ 112,1 εκατ. €

85 δράσεις για την Ενίσχυση της Ικανότητας της 
Δημόσιας Διοίκησης Π/Υ 192,6 εκατ. €

10 δράσεις Τεχνικής Βοήθειας Π/Υ € 9 εκατ.
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Μείωση στην παραγωγή ενδυμάτων & 
υποδημάτων

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
τον Νικολαΐδη Αλέξη, Economic 
Research & Sectoral Studies 
Analyst, η παραγωγική δραστη-
ριότητα του τομέα της ένδυσης το 
τελευταίο έτος υποχώρησε περαι-
τέρω κατά 6,1% (έναντι πτώσης 
11,2% το 2012), ενώ τους πρώ-
τους 7 μήνες του 2014 σημείωσε 
νέα κάμψη 9,3% σε ετήσια βάση. 
Συνολικά, σε σχέση με το 2008 η 
παραγωγή έχει υποχωρήσει κατά 
60,5%, λόγω της συνεχούς συρρί-
κνωσης των προηγούμενων χρό-
νων.

Ίδια εικόνα παρατηρείται και 
στον τομέα του υποδήματος, με τη 
συνολική κάμψη της τελευταίας 
πενταετίας να διαμορφώνεται σε 
65%. Πάντως το 2013 σημειώθη-
κε οριακή άνοδος, ενώ το πρώτο 
επτάμηνο του 2014 η παραγω-
γή υποχώρησε περαιτέρω κατά 

13,4%.
Παράλληλα, το 2013 ο κλάδος 

της ένδυσης εμφάνισε τις πρώ-
τες ενδείξεις σταθεροποίησης 
και μικρής ανόδου της ζήτησης. 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι νέες 
παραγγελίες σημείωσαν άνοδο 
3,3% μετά από υποχώρηση 6 δι-
αδοχικών ετών, υποδεικνύοντας 
της ομαλοποίηση της αγοράς μετά 
το καλοκαίρι.

Επιπλέον, η εξέλιξη της δρα-
στηριότητας της αγοράς ένδυσης 
σε όρους αξίας εκφράζεται από 
το δείκτη κύ-κλου εργασιών της 
ΕΛΣΤΑΤ. Ο κλάδος το 2013 σημεί-
ωσε ήπια άνοδο 1,5%, μετά από 
διψήφιους ρυθμούς κάμψης τα 
προηγούμενα χρόνια, γεγονός που 
οφείλεται στη διαφοροποίηση της 
προϊοντικής βάσης πολλών εται-
ρειών σε ακριβότερα ενδύματα 
και στην ενίσχυση της εξαγωγικής 

επίδοσης στα πλεκτά ενδύματα.
Ωστόσο, οι αρνητικές συνθή-

κες που επικράτησαν κατά τη δι-
άρκεια της ύφεσης αντανακλώνται 
στο σημαντικό αριθμό εταιρειών 
που διέκοψαν τη λειτουργία τους, 
ενώ αρκετές μετατράπηκαν σε 
πλήρως εισαγωγικές / εμπορικές. 
Επίσης, πολλές επιχειρήσεις έχουν 
προσφύγει σε διαδικασίες προ-
στασίας από τους πιστωτές λόγω 
αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στις 
υποχρεώσεις έναντι τραπεζών, 
προμηθευτών κ.λπ.

Τα ενδύματα και υποδήματα 
χαμηλού κόστους από ασιατικές 
χώρες εμφανίζουν υψηλή εισα-
γωγική διείσδυση, με πλεονέ-
κτημα τη χαμηλότερη τιμολόγηση 
έναντι των αντίστοιχων επωνύ-
μων ελληνικών προϊόντων.

Οι εταιρείες του κλάδου υφί-
στανται προβληματική ρευστότη-

Η παραγωγή του κλάδου της παραγωγής ενδυμάτων & 
υποδημάτων το 2013 σημείωσε κάμψη για έκτη συνεχό-
μενη χρονιά, επιδεικνύοντας όμως σαφή επιβράδυνση 

έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ το πρώτο επτάμηνο του 
2014 προκύπτει νέα επιδείνωση του ρυθμού κάμψης, όπως 
έδειξε πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat.
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τα, λόγω αφενός της έλλειψης χρηματοδότησης από τις 
τράπεζες και αφετέρου της υψηλής φορολόγησης και 
των καθυστερημένων επιστροφών του ΦΠΑ. Επιβάρυνση 
ακόμα προκαλεί και η αύξηση του διαστήματος αποπλη-
ρωμής των υποχρεώσεων των πελατών.

Επιπλέον, αρκετές εταιρείες (ιδίως από τη Βόρειο 
Ελλάδα) έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε γειτονικές βαλ-
κανικές χώρες, όπου επωμίζονται χαμηλότερο εργατικό 
κόστος και φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσόστομο Κάτση, διευθύνων 
σύμβουλο της Infobank Hellastat, «Η αύξηση των εξαγω-
γών των ελληνικών ενδυμάτων & υποδημάτων αποτελεί 
τη βασικότερη στρατηγική που μπορεί να στηρίξει μεσο-
πρόθεσμα της εγχώριες επιχειρήσεις. Πέραν των αγορών 
όπου ήδη υπάρχει παρουσία ελληνικών εταιρειών, προο-
πτικές εντοπίζονται και σε νέες αγορές – στόχους, όπως 
η Ρωσία και η Μέση Ανατολή».

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οι-

κονομικές καταστάσεις 134 επιχειρήσεων ένδυσης. Τα 
βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα 
εξής:

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών το 2013 αυξήθηκε 
κατά 3,7%, στα 483,25 εκατ. ευρώ, καθώς ο κλάδος δέ-
χτηκε υψηλότερες παραγγελίες από το εξωτερικό.

- Τα συνολικά ΚΠΤΦΑ ενισχύθηκαν στα 39 εκατ. ευρώ 

(+77%), ενώ οι προ φόρων ζημιές του 2012 μετατράπηκαν 
σε κέρδη ύψους 4 εκατ. ευρώ.

- Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ διαμορφώθηκαν σε 
4,8% και 0,6% αντίστοιχα (4% και 0,2% το 2012 αντίστοι-
χα).

- Ο δείκτης των Ξένων ως προς τα Ίδια Κεφάλαια το 
2013 αυξήθηκε ελαφρώς σε 1,3 προς 1.

- Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το 
2013 αυξανόμενη στο 1%, από 0,6% το 2012.

Επίσης, στη μελέτη διενεργήθηκε χρηματοοικονομι-
κή ανάλυση 23 επιχειρήσεων υπόδησης, από την οποία 
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών σημείωσε άνοδο 
10,6% μετά από μια τετραετία συνεχούς υποχώρησης, 
φτάνοντας στα 39,13 εκατ. ευρώ.

- Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν 
στα 3,25 εκατ. ευρώ, έναντι 1,96 εκατ. ευρώ το προηγού-
μενο έτος (+66%), ενώ οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν 
στα 1,44 εκατ. ευρώ, από 5 εκατ. ευρώ το 2012.

- Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε στο 9,5%, ενώ το 
περιθώριο ΚΠΦ σημείωσε σημαντική αύξηση στο 3,9%, 
από 1,5% το 2012.

- Ο δείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκε ελα-
φρώς στο 1 προς 1.

- Ο δείκτης RoE εξακολούθησε την ανοδική του πο-
ρεία, φτάνοντας το 2013 στο 2,7%

Αυξομειώσεις στην απασχόληση στο Εμπόριο
Μείωση δείχνει η Στατιστική Υπηρεσία στο λιανε-

μπόριο για το Β΄ Τρίμηνο του 2014. Όπως ανακοινώ-
θηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η εξέλιξη του Δείκτη Απασχο-
λουμένων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 
2010=100,0 για το Β΄ τρίμηνο 2014 έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο 
Λιανικό Εμπόριο, του Β΄ τριμήνου 2014, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2013, πα-
ρουσίασε μείωση κατά 0,8%. Ειδικότερα, ο δείκτης της 
ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε 
μείωση κατά 1,4%, ενώ ο δείκτης της ομάδας κατα-

στημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 1,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο 
Λιανικό Εμπόριο, του Β΄ τριμήνου 2014, σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ά  τριμήνου 2014, πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 1,1%. Ειδικότερα, ο δείκτης της 
ομάδας καταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε 
αύξηση κατά 1,4%, ενώ ο δείκτης της ομάδας κατα-
στημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 0,9%.
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Συνάντηση εργασίας είχε, στις 16 Οκτωβρίου 2014, 
αντιπροσωπεία της Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Αττικής 
(ΕΒΝΑ) με τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής κ. Καραμέρο 
Γιώργο. Η αντιπροσωπεία της ΕΒΝΑ αποτελούνταν από 
την Πρόεδρο κα Μαρία Ζάγκα και τον ΓΓ Αποστόλη Κα-
λατζόπουλο.

 Θέμα της συνάντησης ήταν η δυνατότητα συνεργασί-
ας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της λιανικής 
αγοράς καυσίμων και η ομαλή λειτουργία της.

 Όπως διαπιστώθηκε από τη συζήτηση, στην αγορά 
έχουν οξυνθεί τα προβλήματα βιωσιμότητας των πρατη-
ρίων από την κρίση, παράλληλα με την όξυνση της παρα-
βατικότητας, με συνέπεια να ασφυκτιούν τα υγιή πρατήρια 
καυσίμων.

 Από πλευράς αντιπροσωπείας της ΕΒΝΑ, εκτέθηκαν 
τα προβλήματα της αγοράς όπως οι  μονοπωλιακές  πρα-
κτικές των εταιρειών, η τάση συγκέντρωσης της αγοράς 
από τις εταιρείες, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, το παραε-
μπόριο, το λαθρεμπόριο, η παραπλάνηση των καταναλω-
τών, τα σύγχρονα συστήματα εξαπάτησής των καταναλω-
τών καθώς και οι έλεγχοι για την προστασία της αγοράς 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας.

 Ο κ. Καραμέρος ζήτησε περισσότερα στοιχεία για την 
αγορά καυσίμων και υποβολή συγκεκριμένων προτάσε-
ων αντιμετώπισης με στόχο την λύση των προβλημάτων.

 Συμφωνήθηκε να διευρυνθεί η συνεργασία σε πρα-
κτικά θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της λια-
νικής αγοράς υγρών καυσίμων.

Συνάντηση 
Βενζινοπωλών - 
Περιφέρειας Αττικής

ΟΒΕ: Δεν θα είναι, ούτε φέτος, φθηνό το 
πετρέλαιο θέρμανσης

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με ανακοίνω-
σή της αναφέρει ότι, «η  κατάθεση της τροπολογίας για 
μείωση του Εδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο 
θέρμανσης από τα 330 στα 230 ευρώ το χιλιόλιτρο μπορεί 
ν’ αποτελεί λόγο πολιτικών εξαγγελιών αλλά δεν πρό-
κειται να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά πετρελαίου 
θέρμανσης και κατ’ επέκταση στην θέρμανση του πληθυ-
σμού.  Με σημερινά δεδομένα δυστυχώς η κατανάλωση 
θα κυμανθεί και πάλι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Σημειώνουμε ότι η πραγματική μείωση στην τιμή του 
πετρελαίου θέρμανσης με την νέα τροπολογία θα είναι 12 
λεπτά, δηλαδή η τιμή του θα κυμανθεί στα 1,13 με 1,15 
ευρώ το λίτρο.

 Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2011 που ο ΕΦΚ ήταν 
στο χαμηλό συντελεστή, έχει μειωθεί δραματικά το ει-
σόδημα των νοικοκυριών, με παράλληλη αύξηση όλων 
των φόρων και επιβαρύνσεων, η σημερινή τιμή ανά λίτρο 

φαντάζει απλησίαστη, με αποτέλεσμα και πάλι οι κατανα-
λωτές να μη μπορέσουν να αγοράσουν. Η δε επιδότηση 
των αδύναμων νοικοκυριών, όπως έδειξε η πράξη, αφο-
ρά λίγα μόνο νοικοκυριά, αφήνοντας στο κρύο τη μεγάλη 
πλειοψηφία τους.

 Φοβόμαστε ότι και φέτος το χειμώνα θα έχουμε όλες 
εκείνες τις τραγικές συνέπειες στην κοινωνία και στο πε-
ριβάλλον που εμφανίστηκαν με δραματικό τρόπο πέρσι, 
ενώ από την άλλη ο στόχος των δημοσίων εσόδων και 
πάλι δεν θα επιτευχθεί.

 Η ΟΒΕ εμμένει στη θέση της, ο ΕΦΚ να επανέλθει στα 
επίπεδα του Απριλίου του 2011, στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο 
που μαζί με τον ΦΠΑ 23% ανέρχονταν στα 25,83 ευρώ το 
χιλιόλιτρο και όχι ο καταναλωτής να επιβαρύνεται με το 
νέο ΕΦΚ 230 ευρώ που μαζί με το ΦΠΑ θα ανέλθει στα 
282,90 ευρώ το χιλιόλιτρο».
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Επιμελητήρια και ΓΕΜΗ 
με νέες αρμοδιότητες

Δήλωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταρά-
κη:

«Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγι-
κής Διευκόλυνσης των Εξαγωγών πα-
ρουσιάσαμε σήμερα Προσχέδιο Νόμου 
για την Διευκόλυνση του εξαγωγικού 
εμπορίου και την απλοποίηση των προ 
τελωνειακών και τελωνειακών διαδικα-
σιών.Το προσχέδιο διευρύνει τον θεσμό 
του εγκεκριμένου εμπόρου, αξιοποιεί 
το ΓΕΜΗ και τα Επιμελητήρια για σει-
ρά διαδικασιών όπως τα Πιστοποιητικά 
Καταγωγής και απλοποιεί την εξαγωγή 
προϊόντων διττής χρήσης. Κοινός παρο-
νομαστής των προτάσεων είναι η απλο-
ποίηση διαδικασιών και η χρήση της 
τεχνολογίας για την αυτοματοποίηση δι-
αδικασιών.Αναμένουμε άμεσα τα σχόλια 
των συναρμόδιων υπουργείων ώστε να 
καταθέσουμε το νομοσχέδιο στην Βουλή.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις 
αναφορικά με το Ρωσικό εμπάργκο. 
Όπως γνωρίζετε ο Πρωθυπουργός έθε-
σε το θέμα των επιπτώσεων της κρίσης 
στην Ελληνική οικονομία, στο πρόσφατο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτό όμως που 
έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ειδικά για 
τα Ροδάκινα η προσπάθεια μας να ανα-
ζητηθούν εναλλακτικές αγορές έχει ήδη 
αποδώσει καρπούς. Μέχρι τώρα έχουν 
εξαχθεί 141.500 τόνοι έναντι 112.000 στο 
αντίστοιχο διάστημα του 2013. Καταγρά-
φεται δηλαδή αύξηση 23,3%. Το γεγονός 
αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία και για τα 
υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα που κατευ-
θύνονταν μαζικά στη Ρωσική αγορά.

Έλεγχοι αδήλωτης εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του επιχει-
ρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας 
για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2014.

Με τον νέο, ενιαίο τρόπο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας για 
το μήνα Ιούλιο 2014, ελέγχθηκαν 2.898 επιχειρήσεις και σε σύνολο 
12.492 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 839, δηλαδή το 6,72% 
του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που ελέγχθηκαν. Παράλ-
ληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις 
ανέρχονται στα 8.730.119 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, “Ενδεικτικό της βελτίωσης 
της ελεγκτικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του υπουρ-
γείου Εργασίας με την εφαρμογή του νέου, ενιαιοποιημένου τρόπου 
ελέγχου της αδήλωτης εργασίας, είναι το γεγονός ότι τα πρόστιμα 
που επιβλήθηκαν μόνο το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου ανέρχονται στα 
16.614.704 και αποτελούν περίπου το ήμισυ των συνολικά επιβαλλό-
μενων προστίμων (33.613.725 ευρώ) από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 
σήμερα. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η δημιουργία του «Λευκού Μητρώου Επι-
χειρήσεων» που παρουσιάσαμε στην πρώτη συνεδρίαση του Κυβερ-
νητικού Συμβουλίου Απασχόλησης αποτελεί καταρχήν μια σημαντι-
κή οργανωτική καινοτομία για το σύστημα ελέγχων της πολιτείας. 
Εξορθολογίζει και ενισχύει την «προστιθέμενη αξία» της ελεγκτικής 
δραστηριότητας του υπουργείου Εργασίας στοχεύοντας σε εκείνες 
τις επιχειρήσεις που είναι πιθανότερο – βάσει παλαιότερων συμπε-
ριφορών - να καταφεύγουν σε παράνομες πρακτικές, «επιβραβεύει» 
κατά κάποιο τρόπο τις τεκμηριωμένα συνεπείς και νόμιμες επιχειρή-
σεις, απαλλάσοντάς τες από το διοικητικό φόρτο που αναπόφευκτα 
επιφέρουν οι αλεπάλληλες επισκέψεις ελεγκτικών κλιμακίων και, 
συνολικά, αυξάνει το γενικό επίπεδο συμμόρφωσης των επιχειρή-
σεων”.
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Ανθοπώλες: Τα “άνθη της κρίσης” και πως 
αντιδράμε!

Ένας κλάδος που από πάντα ομορφαίνει και αρωματίζει τη ζωή μας, διέρχεται 
πολύ σοβαρή κρίση. Πρόκειται για τον κλάδο των ανθοπωλών που είναι από 
τους πρώτους που επλήγη από την κρίση.

Συναντήσαμε στα γραφεία του Ε.Ε.Α. όπου βρισκό-
ταν για συνεργασία πάνω σε προγράμματα, τον πρό-
εδρο του Συλλόγου Ανθοπωλών Καταστηματαρχών 
Αττικής κ. Μάριο Βαλλιάνο, την Αντιπρόεδρο κα Μαρία 
Δεριζιώτου και τον ΓΓ κ. Δημήτρη Παπαδάκη. Όπως 
επεσήμαναν στη συζήτηση που ακολούθησε, ο κάδος 
τους βρίσκεται σε βαθιά κρίση και αποδιοργάνωση. 
Τα σωματεία της Περιφέρειας δεν λειτουργούν πλέ-
ον, πολλά ανθοπωλεία έχουν κλείσει και οι φόροι σε 
συνδυασμό με τα μειωμένα εισοδήματα των κατανα-
λωτών, εξανεμίζουν κάθε ελπίδα άμεσης ανάκαμψης.

 Αυτά είναι τα «άνθη της κρίσης» αλλά το μεγα-
λύτερο αγκάθι σ αυτά τα άνθη, όπως τόνισαν και οι 
τρεις με μια φωνή, είναι το παραεμπόριο και το πα-
ραεπάγγελμα. Στα χρόνια της κρίσης το παραεμπόριο 
γιγαντώθηκε, έφτασε στο δυσθεώρητο ποσοστό του 
60% του τζίρου του κλάδου και τρώει τα σωθικά του 

επαγγέλματος κλέβοντας τους ισχνούς τζίρους των 
ανθοπωλών!

Απέναντι στην κρίση και στις απειλές αφανισμού 
του επαγγέλματος, ο Σύλλογος έχει αναπτύξει σειρά 
δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων με 
στόχο να ανεβάσει το επίπεδο του ανθοπώλη, να ανε-
βάσει τον τζίρο, να ενημερώσει και να φέρει πιο κοντά 
τους καταναλωτές και τους ανθοπώλες.

Παγκόσμια «Ημέρας της φιλίας»!
 Μέσα στο πρόγραμμά τους είναι να καθιερώσουν 

τον θεσμό της «Ημέρας της φιλίας» η οποία πουθενά 
δεν υπάρχει στον κόσμο! Σκοπός της η διάδοση αυτού 
του ιδανικού που περιέχει τα πιο σπουδαία ανθρώπινα 
συναισθήματα η οποία πως θα διανθιστεί; Μα φυσικά 
με άνθη! Η ιδέα υιοθετήθηκε από την παγκόσμια «βι-
ομηχανία» του κλάδου και   έτσι, την 1η Οκτωβρίου θα 
γιορτάσουμε εδώ
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Δεδομένου ότι ο ενεργός πλη-
θυσμός της Ευρώπης (15-65 ετών) 
υπολογίζεται ότι θα μειωθεί το δι-
άστημα 2013-2020, η ΕΕ πρέπει να 
αξιοποιήσει περισσότερο τις δεξιό-
τητες μεταναστών, προκειμένου να 
διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της.

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η 
κινητικότητα και η μετανάστευση 
είναι κύριοι παράγοντες για την 
αντιμετώπιση του δημογραφικού 
προβλήματος και της έλλειψης δε-
ξιοτήτων στην Ευρώπη. Η μείωση 
του χάσματος μεταξύ των φύλων 
και το άνοιγμα της αγοράς εργα-
σίας σε νεότερους και σε ηλικι-
ωμένους εργαζομένους μπορούν 
επίσης να συμβάλουν ουσιαστικά 
στον μετριασμό των επιπτώσεων 
της γήρανσης του πληθυσμού.

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη 
ανεργίας και διογκούμενη αρνητι-
κή στάση απέναντι στους μετανά-
στες, οι επιχειρήσεις παραδόξως 
δυσκολεύονται να καλύψουν όλες 
τις ανάγκες τους σε εργατικό δυνα-
μικό από τον τοπικό πληθυσμό.

Αντιμετώπιση της έλλειψης 
δεξιοτήτων  

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι 
το 40% των επιχειρήσεων της ΕΕ 
δυσκολεύεται να βρει εργαζομέ-
νους με τα απαιτούμενα προσό-
ντα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, την 
προσεχή δεκαετία, οι ανάγκες της 
αγοράς εργασίας θα αφορούν πολύ 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, και θα 
απαιτούν δεξιότητες μέσου ή υψη-
λού επιπέδου. Για την κάλυψη των 
μελλοντικών αναγκών, η έκθεση 
παρουσιάζει τρεις συμπληρωματι-
κές δράσεις πολιτικής:

βελτίωση της κινητικότητας 
των εργαζομένων στο εσωτερι-
κό της ΕΕ, για καλύτερη κατανομή 
των δεξιοτήτων ανάλογα με τις 
ανάγκες μεγαλύτερη ένταξη των 
μεταναστών από τρίτες χώρες, για 
την καλύτερη αξιοποίηση των δεξι-
οτήτων τους προσέλκυση μετανα-
στών από τρίτες χώρες με περισ-
σότερα προσόντα, για την κάλυψη 
συγκεκριμένων κενών στην αγορά 
εργασίας της ΕΕ.

Η έκθεση τονίζει την ανάγκη 
εξάλειψης των εμποδίων κατά την 

αλλαγή εργασίας, με τη βελτίωση 
εργαλείων αντιστοίχισης δεξιοτή-
των και θέσεων εργασίας, τη διευ-
κόλυνση της αναγνώρισης των δε-
ξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο 
εξωτερικό και την παροχή μαθη-
μάτων γλώσσας προσαρμοσμένων 
στις δεξιότητες των μεταναστών 
στις χώρες προορισμού.

Μέτρα που έχουν ληφθεί  
Η ΕΕ έχει ήδη λάβει μέτρα για 

την εξάλειψη αυτών των εμποδίων, 
όπως η θέσπιση νέων κανόνων για 
τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας και της απόκτησης και 
διατήρησης επικουρικών συνταξι-
οδοτικών δικαιωμάτων.

Έχουν επίσης αναληφθεί πρω-
τοβουλίες για τη βελτίωση του 
πανευρωπαϊκού δικτύου αναζή-
τησης εργασίας EURES καθώς και 
την αυστηρότερη εφαρμογή των 
κανόνων για τους αποσπασμένους 
εργαζομένους. Επίσης, η Επιτροπή 
διατυπώνει οδηγίες σχετικά με την 
ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας 
στις ετήσιες συστάσεις οικονομι-
κής πολιτικής που απευθύνει στα 
κράτη μέλη της ΕΕ.

Η βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων, δηλαδή της προθυμίας των ερ-
γαζομένων και της ικανότητάς τους να αλλάζουν εργασία ή να μετακινούνται σε 
άλλες περιοχές για να εργαστούν, είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές 

οικονομίες, σύμφωνα με πρόσφατη κοινή έκθεση της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ.

Απασχόληση, κοινωνικά δικαιώματα 
και κινητικότητα των εργαζομένων
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Τράπεζα Πειραιώς : 
Μείωση επιτοκίου 1% στα ενήμερα 
επιχειρηματικά δάνεια

Με στόχο την τόνωση της οι-
κονομίας ο πρόεδρος της Τράπε-
ζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, 
ανακοίνωσε πακέτο έξι δράσεων 
συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, 
που αφορούν παροχή ρευστότη-
τας σε επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά, μείωση κατά μία μονάδα του 
επιτοκίου των επιχειρηματικών 
δανείων και δημιουργία ενός 
Κέντρου Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας για εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις.

Ο κ. Σάλλας παραβρέθηκε τη 
Δευτέρα το βράδυ στην εκδήλωση 
της απονομής των επιχειρηματι-
κών βραβείων “Καινοτομία και Δη-
μιουργική Επιχειρηματικότητα” στο 
Μέγαρο Μουσικής από το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, 
παρουσιάζοντας κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του τις πρωτοβουλίες της 
τράπεζας Πειραιώς για ενίσχυση 
της ρευστότητας στην αγορά. 

Μεταξύ άλλων ο κ. Σάλλας δή-
λωσε πως στις σκέψεις της Τράπε-
ζας Πειραιώς 
είναι το κέντρο 
να παρέχει 
ολοκληρωμένη 
υποστήριξη σε 
σχέδια που θα 
επιλέγονται με 
βάση συγκεκρι-
μένα κριτήρια: 

από την ένταξη τους σε ευρωπα-
ϊκά προγράμματα χρηματοδότη-
σης, μέχρι την παροχή πιστώσε-
ων ή την εξασφάλιση κεφαλαίων 
συμμετοχής. «Στην επιτροπή για 
την αξιολόγηση και επιλογή των 
σχεδίων προβλέπουμε τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων των μεγάλων 
Επιμελητηρίων και των παραγω-
γικών φορέων», επεσήμανε χα-
ρακτηριστικά, κάνοντα ταυτόχρονα 
αναφορά σε έξι συγκεκριμένες 
δράσεις, ανακοινώνοντας τα ακό-
λουθα:

Για τη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας, αλλά και την επιβρά-
βευση 100.000 και πλέον πελατών 
μας, επαγγελματιών, μικρών επι-
χειρήσεων και αγροτών, με υπό-
λοιπα δανείων μέχρι €200 χιλ, που 
παρά τις δυσκολίες των τελευταί-
ων χρόνων είναι ενήμεροι προς 
τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, 
προχωρούμε από την 1 Νοεμβρίου 
σε μείωση όλων των περιθωρίων 
επιτοκίου κατά 1% (100 πόντους).

Εξετάζουμε τη δημιουργία 
ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμεί-
ου - το πρώτο του είδους του στη 
χώρα - με αντικείμενο τη μεσομα-
κροπρόθεσμη χρηματοδότηση μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και εί-
μαστε για το σκοπό αυτό σε επαφή 
με διεθνείς επενδυτικούς οίκους 
και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το Ταμείο θα στοχεύσει αρχικά 
στην άντληση €500 εκατ. από τις 
διεθνείς αγορές με συμμετοχή της 
Τράπεζας Πειραιώς και εκτιμούμε 
ότι, αν όλα πάνε καλά, η όλη δια-
δικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη 
διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2015.

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως 
ανεξάρτητη οντότητα και υπολο-
γίζουμε να καλύψει με δανειοδό-
τηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά 
και αναπτυξιακά σχέδια 200 περί-
που μικρού και μεσαίου μεγέθους 
εταιρειών - από ένα σύνολο 2.000 
περίπου - με τζίρο €5 - €75 εκατ. 
και με επικέντρωση στις δυναμι-
κές εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις 

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
π ρ ο σ τ ι θ έ μ ε -
νης εγχώριας 
αξίας και υπο-
κ α τ ά σ τ α σ η ς 
εισαγωγών, τις 
επιχειρήσεις με 
καινοτόμα προ-
ϊόντα, ικανή δι-
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οίκηση και, ασφαλώς, ενδιαφέρον 
επιχειρηματικό σχέδιο.

Διαμορφώνουμε ένα δυναμι-
κό πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων 
ύψους €700 εκατ. για το επόμενο 
12μηνο για την υποστήριξη υγιών, 
συνεπών και δυναμικών επιχει-
ρήσεων με προτεραιότητα στις 
μικρομεσαίες, εξαγωγικές και 
μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊ-
όντα και υπηρεσίες.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδι-
ώκουμε να ενισχύσουμε την προ-
χρηματοδότηση των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων και με προεξόφλη-
ση παραγγελιών σε ενήμερους 
πελάτες της Τράπεζας ή σε νέους 
πελάτες με επαρκή πιστοληπτική 
ικανότητα. Στο πλαίσιο αυτού του 
προγράμματος θέτουμε ως προ-
τεραιότητα την ενίσχυση του εξα-
γωγικού factoring με πρόσθετη 
χρηματοδότηση.

Στον προϋπολογισμό της Τρά-
πεζας του 2015, προβλέπεται να 
εκταμιεύσουμε ποσό ύψους €500 
εκατ. για συμμετοχή σε επίσημα 
προγράμματα χρηματοδότησης της 
οικονομίας, όπως του ΕΤΕΑΝ, της 
ΕΤΕπ, του EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυ-
τικό Ταμείο) και του ΕΣΠΑ.

Για την υποστήριξη του κα-
τασκευαστικού κλάδου και την 
τόνωση της αγοράς ακινήτων, η 
Τράπεζα έχει εγκρίνει πρόγραμμα 
στεγαστικών δανείων συνολικού 
ύψους €500 εκατ. για το επόμενο 
δεκαπεντάμηνο, για δάνεια μέχρι 
€300 χιλ με περιθώριο 3% και πε-
ρίοδο χάριτος 1 χρόνο. Ιδιαίτερα 
για τα νέα ζευγάρια η περίοδος 
χάριτος θα είναι 2 χρόνια.

Δημιουργούμε Κέντρο Καινο-
τομίας και Επιχειρηματικότητας, 
με γνώμονα τα διεθνή πρότυπα 
και με κύριο σκοπό την υποστήρι-
ξη επιχειρηματικών σχεδίων των 
οποίων η αποδοτικότητα να βασί-
ζεται στην εκτεταμένη εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών, την υλο-
ποίηση νέων ιδεών και τη χρήση 
προηγμένης τεχνολογίας.

Νέο «μοντέλο» ανάπτυξης για 
τη χώρα

Στο νέο «μοντέλο» ανάπτυξης 
που πρέπει να βρει η χώρα, έκα-
νε επίσης αναφορά ο πρόεδρος 
της Τράπεζας Πειραιώς, τονίζο-
ντας πως πρόκειται για «αίτημα 
που ακούγεται τελευταία όλο και 
συχνότερα από πολύ διαφορετι-
κούς χώρους, επιχειρηματικούς, 
κοινωνικούς ή πολιτικούς και το 
οποίο συνδέουν σχεδόν όλοι με 
την ανάπτυξη της οικονομικής 
εξωστρέφειας και των ιδιωτικών 
επενδύσεων».

Πρόσθεσε ωστόσο, «πως αυτό 
το νέο ανταγωνιστικό πρότυπο θα 
πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να 
εξισορροπήσει δύο αντίρροπες 
καταστάσεις. Την αντίσταση των 
συντελεστών κόστους και την 
αύξηση της αποδοτικότητας που 
έχουν ανάγκη οι επενδύσεις και οι 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες».

Θα πρέπει, δηλαδή, εξήγησε 
ο κ. Σάλλας, να αναζητήσουμε και 
να αξιοποιήσουμε πλεονεκτήματα 
που απελευθερώνουν την επι-
χειρηματικότητα από την στενή 
έννοια του κόστους. Από την άπο-
ψη αυτή, το νέο μοντέλο ανάπτυ-
ξης της οικονομίας θα πρέπει να 

προσανατολισθεί στη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας με βάση την 
ποιότητα, ουσιαστική συνισταμένη 
της οποίας είναι, ασφαλώς, και η 
καινοτομία, υπογράμμισε.

Η συμβολαιακή τραπεζική
Σχετικά με τη συμβολαιακή 

τραπεζική, ο κ. Σάλλας τόνισε ότι 
«σε κάθε τομέα της οικονομίας, σε 
κάθε κλάδο και επιχείρηση υπάρ-
χει περιθώριο για το καινούργιο. 
Στην τράπεζα μας, για παράδειγ-
μα, μια πρόσφατη καινοτομία που 
βελτιώνει την παραγωγικότητα 
και την αποδοτικότητα της, είναι 
η ανάπτυξη της συμβολαιακής 
τραπεζικής». Και συνέχισε: «Η 
εφαρμογή συνδυαστικών μορ-
φών δανειοδότησης με τη σύναψη 
συμβολαίων τριγωνικής χρηματο-
δότησης πελατών μας, την οποία 
αναπτύσσουμε ήδη με ταχείς 
ρυθμούς στον αγροτικό χώρο, δι-
ασφαλίζουν σταθερή ρευστότητα 
μεταξύ της μεταποιητικής ή εμπο-
ρικής επιχείρησης και ενός σημα-
ντικού αριθμού αγροτών».

«Η πληροφορική και οι εφαρ-
μογές της, οι επικοινωνίες, η 
βιοτεχνολογία, η χημική και η 
φαρμακευτική βιομηχανία, τα νέα 
υλικά είναι κλάδοι που επιδέχο-
νται επενδύσεις στην έρευνα και 
την ανάπτυξη, αξιοποιούν σημα-
ντικό βαθμό εξειδίκευσης και δη-
μιουργούν υψηλή προστιθέμενη 
αξία, που τους καθιστά διεθνώς 
ανταγωνιστικούς» κατέληξε ο κ. 
Σάλλας.
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ΚΡΙ ΚΡΙ:
Nέο Υπερσύχρονο Εργοστάσιο Γιαουρτιού

Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι παρουσιάζει με 
υπερηφάνεια τη νέα πρότυπη μονάδα γιαουρτιού που 
κατασκεύασε στις Σέρρες που, με τη λειτουργία της, 

θεμελιώνει το όραμα της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην παγκόσμια αγορά ελληνικού γιαουρτιού.

Η επένδυση της Κρι Κρι πραγ-
ματοποιήθηκε στο χώρο των κε-
ντρικών εγκαταστάσεών της στις 
Σέρρες και περιλαμβάνει την κα-
τασκευή νέας, υπερσύγχρονης πα-
ραγωγικής μονάδας, με τους ανα-
γκαίους αποθηκευτικούς χώρους 
υλικών και ετοίμων προϊόντων, συ-
νολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. Το νέο 
εργοστάσιο γιαουρτιού έχει διπλά-
σια παραγωγική δυναμικότητα από 
το προηγούμενο και στην πλήρη 
λειτουργία του θα απασχολεί περισ-
σότερους από 100 εργαζόμενους.

Στον κλάδο του γιαουρτιού η 
Κρι Κρι έχει ισχυρή πανελλαδι-
κή διανομή, με διαρκώς ανοδικά 
μερίδια αγοράς, καθώς και έντο-
νη εξαγωγική δραστηριότητα σε 
περισσότερες από 10 χώρες (με 
πιο σημαντικές Γερμανία, Δανία, 
Ολλανδία, Ιταλία, Αγγλία, Ιράκ). Το 
νέο εργοστάσιο ενισχύει ακόμη 
περισσότερο την αναπτυξιακή της 
δυναμική, διευρύνοντας τις δυνα-
τότητες ανταπόκρισης στη ζήτηση 
και καθιστώντας ευχερέστερη την 

αξιοποίηση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης 
Τσινάβος δήλωσε σχετικά: «Το δυ-
σμενές οικονομικό περιβάλλον και 
η ατυχής συγκυρία δεν πτόησαν την 
ΚΡΙΚΡΙ. Εφαρμόζουμε με συνέπεια 
το αναπτυξιακό μας πλάνο. Η δημι-
ουργία του νέου εργοστασίου για-
ουρτιού, συνολικής επένδυσης 20 
εκατομμυρίων ευρώ, είναι ορόσημο 
για την εταιρία μας και πιστεύουμε 
ότι θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό 
ανάπτυξης μας, τα επόμενα χρόνια. 
Στην πορεία αυτή, αναγνωρίζουμε 
τον καθοριστικό ρόλο της στήριξης 
των ανθρώπων μας, που αποτελούν 
και το σημαντικότερο κεφάλαιο της 
εταιρείας. Δείχνουμε, έμπρακτα, το 
σεβασμό μας στους παραγωγούς 
γάλακτος, τους προμηθευτές και 
τους μετόχους μας. Γνώμονας μας 
παραμένει πάντα ο καταναλωτής, 
στις ανάγκες του οποίου επιδιώ-
κουμε να ανταποκριθούμε και αυτός 
να νιώθει περήφανος που κατανα-

λώνει τα προϊόντα μας».
Τι είναι το γιαούρτι με 100% Ελ-

ληνικό γάλα ημέρας;
Η Kρι Kρι εξελίσσει την παρά-

δοση παράγοντας γιαούρτι μέσα σε 
24 ώρες από ολόφρεσκο γάλα που 
συλλέγει καθημερινά από τις φάρ-
μες του νομού Σερρών. Ακριβώς 
επειδή το γάλα φτάνει στην Κρι Κρι 
μέσα σε λίγες ώρες, του αρκεί μία 
παστερίωση μόνο, ένα εξαιρετι-
κό πλεονέκτημα για τη διατροφική 
αξία των γιαουρτιών Κρι Κρι, καθώς 
έτσι διατηρούνται όλα τα θρεπτικά 
συστατικά του γάλακτος, τα οποία 
συμβάλλουν σε μια σωστή διατρο-
φή! Στη συνέχεια, το γάλα εντάσ-
σεται στην παραγωγική διαδικασία 
στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
της Κρι Κρι, με τεχνολογία αιχμής, 
που σέβεται και εξασφαλίζει την 
αγνότητα της φύσης. Μετά από τους 
αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, 
ακολουθεί η πήξη. Όλη αυτή η δια-
δικασία ολοκληρώνεται και το για-
ούρτι κλείνεται στο κεσεδάκι του, 
σε λιγότερες από 24 ώρες!
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Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παρουσιάστηκαν στη Νάπολη της Ιταλίας τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής σχετικά με τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις οικονο-
μίες της ΕΕ και της Ελλάδας για το έτος 2013.

Σύμφωνα με την ετήσια έκ-
θεση για τις Μικρές Επιχειρήσεις 
(SBA Facts), οι οποίες αποτελούν 
τον Οδηγό για την άσκηση πολιτι-
κής στον τομέα ανάπτυξης της  μι-
κρομεσαίας επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, το 2013 στην Ευρώπη 
σημειώθηκε ανάκαμψη στον κλά-
δο των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, «η οποία όμως είναι άνισα 
κατανεμημένη και δεν ακολουθεί 
σταθερή τροχιά».

 Στην Έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής με τίτλο «Μια εύ-
θραυστη και μερική ανάκαμψη» 
, οι προοπτικές για τις ΜμΕ στην 
Ευρώπη καταγράφονται ως αρ-
κετά ασταθείς, διότι ναι μεν ο 
εξαγωγικός τομέας βελτιώθηκε 
σημαντικά αλλά οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δεν καρπώθηκαν μέ-
ρος της θετικής επίδρασης, αφού 

η μεγάλη πλειονότητα αυτών 
δραστηριοποιείται σε κλάδους μη 
διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. 
Επιπροσθέτως, η κάμψη της εγ-
χώριας ζήτησης και η μείωση του 
ΑΕΠ έχει επηρεάσει αρνητικά τις 
επιδόσεις των ευρωπαϊκών ΜμΕ.  
Από την έκθεση, γίνεται σαφές ότι 
διαμορφώνεται ένα πλαίσιο δυο 
ταχυτήτων ανάμεσα στις επιχειρή-
σεις του Βορρά και του Νότου και 
των πρώην ανατολικών χωρών, 
ως απότοκο της διαχείρισης της 
κρίσης.

 Σύμφωνα με την έκθεση το 
κυριότερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ε.Ε. 
είναι η πρόσβαση στη χρηματο-
δότηση, ενώ τονίζεται ότι πρέπει 
να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η τάση 
διεθνοποίηση τους, η δυνατότητα 

συμμετοχής σε προγράμματα δη-
μοσίων συμβάσεων, η ανάδειξη 
της καινοτομίας και η βελτίωση 
των δεξιοτήτων.

 Στο πλαίσιο της μελέτης αυ-
τής, η Ελλάδα παρουσίασε επιδεί-
νωση των δεικτών απασχόλησης, 
του αριθμού επιχειρήσεων

 και της προστιθέμενης αξίας.
 Συγκεκριμένα, η Ελλάδα 

απώλεσε 27% των θέσεων απα-
σχόλησης που δημιουργούσαν οι 
ΜΜΕ, 33% της προστιθέμενης αξί-
ας που παρήγαγαν, ενώ ο αριθμός 
τους μειώθηκε περισσότερο από 
200.000.

 Η χώρα μας κατατάσσεται σε 
χειρότερη θέση σε σχέση με το 
μέσο όρο της ΕΕ στον πίνακα Επι-
σκόπησης Επιδόσεων MμΕ (SME 
Performance Review), σε σχέση 
με όλους τους επί μέρους δείκτες: 
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δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρη-
ματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περι-
βάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα.

 Παράλληλα, στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι η 
Ελλάδα εξακολουθεί να μην εκπονεί μελέτες για τις 
επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων και των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις ΜμΕ (SME Test). 
Προστίθεται επίσης, ότι θα πρέπει να ληφθούν μόνιμα 
μετρά σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την αξιο-
λόγηση των πολιτικών που αφορούν στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις.

 Σε ότι αφορά στην Ελλάδα πολλά στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αντληθεί από τη βάση δε-
δομένων του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και τις έρευνές του. «Το γε-
γονός αυτό, σημείωσε σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς, επιβεβαιώνει την εγκυρότητα 

και υπευθυνότητα των εκτιμήσεων του Ινστιτούτου της 
ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).»

 Σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας 
σημειώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
ότι οι προοπτικές ανάκαμψης είναι αναιμικές και υπο-
γραμμίζεται η αναγκαιότητα να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων και για την τόνωση της οικονομίας. «Η ανάγκη 
αυτή, επισήμανε ο κ. Καββαθάς, αγνοήθηκε επιδεικτι-
κά μέσα από το πλέγμα των μεταρρυθμίσεων που επι-
χειρήθηκαν τον τελευταίο χρόνο, αφού τα μέτρα που 
ελήφθησαν βάση του οδηγού του ΟΟΣΑ κινήθηκαν στην 
αντίθετη κατεύθυνση και οδήγησαν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία σε καθε-
στώς ασφυξίας.»

Εργάνη:
Τα 10 επαγγέλματα με 
περισσότερες θέσεις 
εργασίας

Τα 10 επαγγέλματα που «γέννη-
σαν» απασχόληση τον προηγούμενο 
μήνα στην Ελλάδα, είναι στην πλειο-
ψηφία τους εποχικά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
του πληροφοριακού συστήματος 
«Εργάνη» για τον μήνα Αύγουστο, 
η εποχικότητα που χαρακτηρίζει την 
εγχώρια αγορά εργασίας αποτυπώ-
νεται και στις ροές απασχόλησης, 
καθώς τα επαγγέλματα που δημι-
ούργησαν θέσεις εργασίας είναι 
κυρίως εποχικά, με το νούμερο της 
συνολικής απασχόλησης να έχει αυ-
ξηθεί κατά 1.311 θέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημο-

σίευμα στην Καθημερινή, πρώτη στη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
τον Αύγουστο ήταν η ειδικότητα των 
«συσκευαστών - συντηρητών φρού-
των», όπου έγιναν 6.649 προσλή-
ψεις, ενώ ακολουθεί το διδακτικό 
προσωπικό φροντιστηρίων με 2.118 
προσλήψεις και οι καθαριστές με 
1.030 νέες θέσεις εργασίας (3.886 
προσλήψεις - 2.856 αποχωρήσεις).

Την 5άδα των επαγγελμάτων με 
τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προ-
σλήψεων - απολύσεων συμπληρώ-
νουν οι ανειδίκευτοι εργάτες και οι 
οδηγοί λεωφορείων και φορτηγών.

Συνολικά, οι 5 κλάδοι με τις πε-

ρισσότερες προσλήψεις ήταν το χον-
δρικό εμπόριο με 3.891 νέες θέσεις 
εργασίας, η εκπαίδευση με 3.421, 
οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές 
δραστηριότητες με 372 νέες θέσεις, 
η φυτική και ζωική παραγωγή με 
281 και το λιανικό εμπόριο με 272 
νέες θέσεις εργασίας.

Στον αντίποδα, οι περισσότερες 
θέσεις εργασίας χάθηκαν στους το-
μείς των καταλυμάτων, της δημόσιας 
διοίκησης, στις δραστηριότητες υπη-
ρεσιών εστίασης αλλά και κοινωνι-
κής μέριμνας και τέλος στη διαφή-
μιση.
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Κ. Κακαράντζας: 
Η νέα λειτουργία 
των λαϊκών 
αγορών

Για τη νέα νομοθεσία και τη 
νέα λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών μίλησε στην κάμερα του 
www.eea.gr ο Προέδρος της Πα-
νελληνίας Ομοσπονδίας Πωλη-
τών Λαϊκών Αγορών ( Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α)  
κ. Κώστας Κακαράντζας.

 Όπως τόνισε, οι έμποροι στις 
λαϊκές αγορές ήταν αντίθετοι στο 
πολυνομοσχέδιο που προώθησε 
την απελευθέρωση του επαγγέλ-
ματος ανοίγοντας το δρόμο για να 
αδειοδοτηθούν νομικά πρόσωπα, 
δηλαδή μεγάλες επιχειρήσεις. 
Ουσιαστικά, όπως είπε, μπαίνει 
το μεγάλο κεφάλαιο στις λαϊκές 
αγορές.

 Ο κ .Κακαράντζας μίλησε 
για τις νέες ρυθμίσεις, τη γρα-
φειοκρατία και τα εμπόδια στην 
ανανέωση των αδειών των επάγ-
γελμα καθώς και για τις άλλες 
ρυθμίσεις που στην ουσία, όπως 
είπε, στοχεύουν στη διάλυση των 
λαϊκών αγορών.

Οι τροποποιήσεις των εμπορικών 
μισθώσεων με το ν. 4242/2014

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 50Ά /28-2-
14) ο νέος νόμος 4242/2014, ο οποί-
ος, στο άρθρο 13 περιέχει τις νέες δι-
ατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις. 

 Οι βασικές αλλαγές στις διατά-
ξεις του νόμου για τις νέες μισθώσεις 
της επαγγελματικής στέγης είναι οι 
ακόλουθες:

• Η διάρκεια των νέων μισθώ-
σεων καθορίζεται πλέον ελεύθερα 
από τους συμβαλλόμενους. Ως ελά-
χιστο χρονικό διάστημα προστασίας 
της μίσθωσης τίθεται η 3ετία, όπως 
και στις μισθώσεις κατοικιών. Αυτό το 
ελάχιστο χρονικό διάστημα της 3ετί-
ας δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο 
και τον μισθωτή.

• Η καταγγελία από τον εκμι-
σθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του 
συμβατικού τους χρόνου, ή της νόμι-
μης τριετίας αν έχει συμφωνηθεί για 
μικρότερο χρονικό διάστημα, γίνεται 
εγγράφως και η μίσθωση λύνεται 
τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή 
της. Δεν προβλέπεται πλέον η κατα-
βολή αποζημίωσης.

• Γενικότερα οι νέες μισθώσεις 
θα διέπονται από τις γενικές διατά-
ξεις του Αστικού Κώδικα, και από όσα 
έχουν συμφωνηθεί με το μισθωτήριο. 
Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρ-
μογή οι παλαιές διατάξεις περί διάρ-
κειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, 
αποζημίωσης άϋλης εμπορικής αξίας 
του π.δ. 34/95.

 Δεδομένου ότι μετά την εισα-

γωγή των νέων διατάξεων τα πάντα 
κρίνονται από το μισθωτήριο και το 
περιεχόμενό του, θα πρέπει να προ-
βλέπονται τα πάντα με αυτό από τους 
συμβαλλόμενους, διότι ένα ατελές, 
ασαφές ή ελλιπές μισθωτήριο είναι 
βέβαιο ότι θα δημιουργήσει μελλο-
ντικά προβλήματα για την επιχείρηση 
και την επένδυση γενικότερα. 

Συνιστάται στους επαγγελματίες 
στα νέα μισθωτήρια να περιληφθεί 
διαφοροποιημένος χρόνος δέσμευ-
σης του μισθωτή που θέλει να κάνει 
μια σοβαρή επένδυση (περιορισμέ-
νος στην εκ του νόμου 3ετία), ώστε 
να μπορεί να αποδεσμευθεί από τη 
μακροχρόνια μίσθωση σε περίπτωση 
δυσμενούς εξέλιξης της επιχείρησής 
του. Θα είναι δηλαδή συνήθεις στην 
πράξη και απόλυτα έγκυρες οι μι-
σθώσεις με μεγάλη συμβατική διάρ-
κεια υπέρ του μισθωτή, αλλά με δέ-
σμευσή του να παραμείνει στο μίσθιο 
μόνον για μια 3ετία, μετά το πέρας 
της οποίας αποχωρεί αζημίως.

 Επίσης με τις νέες διατάξεις γί-
νεται σύντμηση των προθεσμιών για 
καταγγελία λόγω ιδιόχρησης ή ανοι-
κοδόμησης σε 9 έως 18 μήνες, αντί 
18 έως 30 που ίσχυε ως σήμερα. Οι 
αποζημιώσεις του μισθωτή ορίζονται 
σε 8-15 μισθώματα για την ιδιόχρηση, 
σε 15-20 μισθώματα για την εγκα-
τάσταση στον ίδιο χώρο όμοιας επι-
χείρησης και σε 6-9 μισθώματα για 
ανοικοδόμηση.
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TAXIS:
Έσοδα και έξοδα 
σε ηλεκτρονικό 
φάκελο

Ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο θα 
καταγράφονται τα πλήρη του δεδομένα, 
έσοδα και έξοδα, θα αποκτήσει από τον 
Απρίλιο κάθε φορολογούμενος.

Στη βάση δεδομένων του Taxis θα κα-
ταχωρίζονται αυτόματα όλα τα στοιχεία 
που αφορούν τους περίπου 8,5 εκατομμύ-
ρια φορολογούμενους από τους μισθούς 
του, τις καταθέσεις και τους τόκους του, 
την κινητή και ακίνητη περιουσία του, έως 
τις πληρωμές του για δάνεια, πιστωτικές 
κάρτες, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια ή και 
δίδακτρα σχολείων.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημε-
ρίδα Έθνος, με τον τρόπο αυτό η Εφορία 
αποκτά πλήρη εικόνα για τον κάθε φορο-
λογούμενο ξεχωριστά και ουσιαστικά δη-
μιουργείται περιουσιολόγιο που αντικαθι-
στά την υποχρέωση του φορολογούμενου 
να δηλώνει κάθε χρόνο τα τεκμήριά του.

Ειδικότερα, στο ατομικό προφίλ για τον 
κάθε φορολογούμενο θα καταχωρίζονται:

Πληρωμές δανείων, πιστωτικών καρ-
τών

Πληρωμές ενοικίων, διδάκτρων, λο-
γαριασμών ΔΕΚΟ

Καταθέσεις στις τράπεζες
Τοποθετήσεις χρημάτων σε ομόλογα, 

μετοχές
Συμμετοχή σε εταιρείες
Αγορές ακινήτων
Αγορές αυτοκινήτων, σκαφών κ.λπ.
Αγορές κινητών μεγάλης αξίας όπως 

κοσμήματα, έργα τέχνης κλπ
Γονικές παροχές

Καταργείται 
ο «νόμος Κατσέλη» για 
ρύθμιση χρεών από το 2016

Θα αντικατασταθεί από νέο 
πτωχευτικό κώδικα

 Ημερομηνία λήξης το τέλος του 
2015 θα έχει η ρύθμιση που προω-
θεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη 
διαχείριση των «κόκκινων» δανεί-
ων. Από το 2016 και με την προϋ-
πόθεση βεβαίως ότι η οικονομία θα 
έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, 
τόσο η ρύθμιση για τα «κόκκινα» 
δάνεια, όσο και ο «νόμος Κατσέλη» 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
θα αντικατασταθούν από ένα ανα-
μορφωμένο πτωχευτικό δίκαιο για 
τις επιχειρήσεις, αλλά πλέον και 
για τα φυσικά πρόσωπα. Και αυτό 
διότι, τόσο ο νόμος Κατσέλη όσο και 
η προωθούμενη ρύθμιση για τη δι-
αχείριση του χρέους των επιχειρή-
σεων θεωρούνται εμβαλωματικές 
λύσεις που θεσπίστηκαν ακριβώς 
για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών, όπως ήταν αυτές που 
προκάλεσε η οικονομική κρίση.

Την ίδια ώρα το εάν θα δοθεί 
παράταση ή όχι στη ρύθμιση που 
προβλέπει αναστολή των πλειστη-
ριασμών και πόσης διάρκειας θα 
είναι αυτή, θα εξαρτηθεί πιθανότατα 
από τις πολιτικές εξελίξεις και από 
την πορεία της συνολικής διαπραγ-
μάτευσης με την τρόικα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», 
ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρε-
ωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως 
«νόμος Κατσέλη», θα έχει αναδρο-

μικότητα ισχύος, ακόμη και μετά την 
κατάργησή του. Με άλλα λόγια, οι 
αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί 
στα Ειρηνοδικεία πριν από την κα-
τάργησή του θα αντιμετωπισθούν με 
βάση τα όσα προβλέπει, προφανώς 
για λόγους συνταγματικής τάξης. 
Μέχρι την κατάργησή του, ωστόσο, 
δεν αποκλείεται να υπάρξουν νομο-
τεχνικές βελτιώσεις, προκειμένου 
να αποφευχθούν φαινόμενα κατα-
χρηστικότητας του νόμου. Ήδη, τα 
συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης 
και Δικαιοσύνης εργάζονται προς 
αυτή την κατεύθυνση και εντοπί-
ζουν τα αδύνατα σημεία του νόμου.

Η επικρατούσα άποψη στις πο-
λιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων 
υπουργείων είναι ότι ο «νόμος Κα-
τσέλη», αν και συνέβαλε σημαντικά 
στην απορρόφηση των κοινωνικών 
κραδασμών που θα προκαλούσαν 
οι μαζικές κατασχέσεις πρώτης κα-
τοικίας, είχε εξαρχής πολλά δομικά 
προβλήματα και απέβη επιζήμιος 
για την αγορά ακινήτων.

Αντιθέτως η ύπαρξη πτωχευ-
τικού δικαίου και για τα φυσικά 
πρόσωπα θεωρείται παρέμβαση 
μόνιμου χαρακτήρα η οποία αφενός 
θα οδηγήσει σε αποτελεσματικότε-
ρη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τις τράπεζες και τους 
ιδιώτες και αφετέρου θα δίνει τη 
δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας».
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Εντατικοποίηση φορο-ελέγχων από τη ΓΓΔΕ
Είσπραξη επιπλέον 350 εκατ. 

€ από μεγάλους οφειλέτες, στο-
χευόμενους ελέγχους και  κατα-
σχέσεις, μεσα σε 60 μέρες, μέχρι 
31/12/2014!

 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων αυξάνει την ένταση των 
ελέγχων στην αγορά και τις επιχει-
ρήσεις με στόχο την αύξηση της εί-
σπραξης φόρων και, όπως λέει, την 
πάταξη της φοροδιαφυγής.

Από τους στόχους που έχει θέ-
σει η ΓΓΔΕ οι παρακάτω έχουν  ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον:

- Από την υπηρεσία ερευνών 
και διασφάλισης δημοσίων εσό-
δων  θα πρέπει να γίνουν τουλάχι-
στον 1.000 προληπτικοί έλεγχοι και 
να ολοκληρωθούν  20 υποθέσεις 

έρευνας/ φοροδιαφυγής.
   -Από την διεύθυνση φορο-

λογικής συμμόρφωσης θα πρέπει 
να αυξηθεί το ποσοστό της οικειο-
θελούς συμμόρφωσης σε ποσοστό 
άνω του 90% στην υποβολή εμπρό-
θεσμων δηλώσεων Φ.Π.Α. ενεργών 
φορολογουμένων έως 31/12/2014.

   -Από την Διεύθυνση ελέγχων 
θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση 
της βάσης δεδομένων εκδοτών και 
ληπτών εικονικών και πλαστών 
φορολογικών στοιχείων σε τουλά-
χιστον μηνιαία βάση.

-Από την διεύθυνση εισπράξε-
ων θα πρέπει να γίνει ανασχεδια-
σμός των διαδικασιών διαχείρισης 
των ληξιπρόθεσμων και ανάπτυξης 
στρατηγικής μέχρι 31/12/2014 με 

σκοπό την πλήρη αυτοματοποίηση 
της διαδικασίας είσπραξης.

-Επίσης η επιχειρησιακή μονά-
δα είσπραξης θα πρέπει να φέρει 
στα ταμεία του κράτους συνολικά 
350 εκατ. € από μεγάλους οφειλέ-
τες και από στοχευμένες δράσεις - 
κατα σχετήρια μέχρι 31/12/2014.

Τέλος οι φορολογικές περιφέ-
ρειες θα πρέπει να παρακολουθή-
σουν την επίτευξης των στόχων των 
Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με την αρμοδιότητα 
της κάθε φορολο γικής περιφέρειας 
και να υποβάλλουν μηνιαίες εκ-
θέσεις αξιολόγησης της απόδοσης 
του έργου των Δ.Ο.Υ. και προτάσεις 
βελτίωσης στον Γενικό Διευθυντή 
Φορολογικής Διοίκησης, μέχρι την 
15η ημέρα του επόμενου μήνα.

Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου θα 
έχει κοινοποιηθεί, από το υπουργείο Εργασίας, η εγκύ-
κλιος για την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για την απο-
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών 
και αμέσως μετά θα είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης 
από τους πολίτες με ηλεκτρονικό τρόπο ή με αυτοπρό-
σωπη παρουσία

Αυτό ανέφερε σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης μετά τη συνάντηση με τους διοικητές των Τα-
μείων κατά την οποία εξετάστηκαν τεχνικές λεπτομέρει-
ες που αφορούν στην εφαρμογή της ρύθμισης καθώς και 
ο συντονισμός των δράσεων των ασφαλιστικών φορέων.

«Πρόκειται για ρύθμιση πολύ σημαντική από την 
οποία προσδοκούμε έσοδα για τα Ταμεία και ένα νέο ξε-
κίνημα για όλους, που θα βάλει τέλος σε ένα παρελθόν 
για το οποίο κράτος και πολίτες είμαστε υπεύθυνοι και θα 
οδηγήσει σε ένα μέλλον το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα 

σε όλους να είναι συνεπείς» τόνισε ο κ. Βρούτσης και 
συνέχισε:

«Επιπλέον, κάλεσα τους διοικητές να ανταποκριθούν 
στην ΗΔΙΚΑ ο οποία ζητάει το ψηφιακό αρχείο ώστε να 
καταστεί δυνατή έως το τέλος του έτους η εφαρμογή του 
συστήματος ΑΤΛΑΣ που θα δίνει τη δυνατότητα στους Έλ-
ληνες πολίτες να παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου 
τον ασφαλιστικό τους βίο σε πραγματικό χρόνο. Από τις 
συνεχείς παρεμβάσεις το ασφαλιστικό σύστημα γίνεται 
πιο ισχυρό, πιο αποτελεσματικό και πατάει σε υγιείς βά-
σεις».

Τέλος, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι δεν θα 
υπάρξουν στο εξής ελλείμματα στα Ταμεία και μέσω 
της διοικητικής ενοποίησης των Ταμείων θα αυξηθούν 
τα έσοδα του συστήματος, ενώ με την ολοκλήρωση του 
Ενιαίου Κέντρου Απονομής των Συντάξεων θα εκδίδονται 
ταχύτερα οι συντάξεις στους δικαιούχους.

Ληξιπρόθεσμα : Μετά τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 
τη νέα ρύθμιση
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ΣΕΤΕ : 
Ανησυχία για τις επιδόσεις του τουρισμού το 2015

Σήμα κινδύνου για τον ελληνικό τουρισμό στέλνει ο 
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, με 
αφορμή την παρατεταμένη εκλογολογία αλλά την αστά-
θεια στην ευρύτερη περιοχή αλλά και την κάμψη στο ρυθ-
μό ανάπτυξςη της ευρωζώνης. Σημειώνει πως τόσο το 
επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και οι κρατήσεις για το 2015 
μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά αν συνεχιστεί η αβεβαι-
ότητα που προκαλούν αυτοί οι παράγοντες.

Η ανακοίνωση του ΣΕΤΕ : 
“Συνεχίστηκε και τον Σεπτέμβριο με ικανοποιητικό 

ρυθμό +9% η αύξηση των διεθνών τουριστικών αφίξε-
ων στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, σε σχέση με 
τον Σεπτέμβριο 2013. Σε επίπεδο εννιαμήνου, η αύξηση 
αγγίζει το +14,3%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2013 και είναι πλέον βέβαιο ότι θα υπερκαλυφθεί ο 
στόχος ρεκόρ των 19,5 εκατ. αεροπορικών αφίξεων έως 

το τέλος του έτους (21,5 εκατ. με την προσθήκη της κρου-
αζιέρας).

Παρά τις πολύ ικανοποιητικές επιδόσεις του ελλη-
νικού τουρισμού την τελευταία διετία, καταγράφεται το 
τελευταίο διάστημα, σε επίπεδο επενδυτικού ενδιαφέ-
ροντος μια ανησυχητική τάση αναμονής η οποία αποδί-
δεται στην διαρκή εκλογολογία, στη κάμψη του ρυθμού 
ανάπτυξης της ευρωζώνης και στη γεωπολιτική αστάθεια 
της ευρύτερης περιοχής. Αν και προς το παρόν φαίνεται 
ότι κινούνται θετικά τόσο οι προκρατήσεις (πλην Ρωσίας), 
όσο και ο προγραμματισμός των αεροπορικών πτήσεων 
για το 2015, ο ΣΕΤΕ εκτιμά ότι εάν οι παραπάνω παράγο-
ντες ενισχυθούν, υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεασθούν 
αρνητικά όχι μόνο οι επενδύσεις, αλλά και οι κρατήσεις 
για το 2015.”   

Η πολύ καλή τουριστική περί-
οδος μετατρέπεται στον κυριότερο 
καταλύτη της επιστροφής της Ελ-
λάδας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης, 
αναφέρει σε ανάλυσή της η Citigroup, 
εκτιμώντας ότι το 2014 η χώρα μας 
θα καταγράψει οριακή ανάπτυξη 

0,1%.
Σύμφωνα με τη Citigroup, το 2015 

ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας 
αναμένεται στο 1,3%, ενώ θα αυ-
ξηθεί στο 1,6% το 2016, στο 1,7% το 
2017 και στο 1,8% το 2018.

Αναφορικά με την πορεία των 

τιμών, η Citigroup εκτιμά ότι θα συ-
νεχίσουν να μειώνονται κατά 1,1% το 
2014 και κατά 0,6% τα δύο επόμενα 
έτη, με την οικονομία να βγαίνει από 
την περίοδο του αποπληθωρισμού το 
2017, που αναμένεται και σταθερο-
ποίηση των τιμών.

Citigroup : Οριακή ανάπτυξη 0,1% στην Ελλάδα το 2014
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δ/
νσης Στατιστικών - Τομέα Εμπορίου 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ,  η συνολική αξία των 
εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα 
Αύγουστο 2014 ανήλθε στο ποσό των 
3.283,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.926,7 
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του έτους 2013, παρου-
σιάζοντας μείωση 16,4% . Αντίστοιχα 
η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή 
παρουσίασε μείωση 13,0%.

Η συνολική αξία των εισαγω-
γών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο 
Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014 
παρουσίασε μείωση 2,1% σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σε-
πτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Η συνολική αξία των εξαγωγών 
- αποστολών κατά το μήνα Αύγουστο 
2014 ανήλθε στο ποσό των 2.052,6 
εκατ. ευρώ έναντι 2.180,9 εκατ. ευρώ 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του έτους 2013, παρουσιάζοντας μεί-
ωση 5,9% . Αντίστοιχα η μεταβολή 
χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε 

μείωση 6,1%.
Η συνολική αξία των εξαγωγών 

- αποστολών κατά το δωδεκάμηνο 
Σεπτεμβρίου 2013 - Αυγούστου 2014 
παρουσίασε μείωση 6,4% σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Σε-
πτεμβρίου 2012 - Αυγούστου 2013.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδο-
κοινοτικών συναλλαγών, έχουν 
προσαρμοστεί στο σύνολο των εν-
δοκοινοτικών συναλλαγών, περι-
λαμβανομένων των συναλλαγών 
κάτω από το στατιστικό κατώφλι, 
βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινά-
κων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων 
και Αποκτήσεων που υποβάλλονται 
από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο 
Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνι-
αία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες 
χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα 
προσωρινά στοιχεία των “ελλιπών 
τελωνειακών διασαφήσεων”, τα 
οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα 
αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα 
οριστικά.

Μείωση στις εισαγωγές 
και στις εξαγωγές

Υψηλά ποσοστά 
παραβατικότητας 
έδειξαν οι 
έλεγχοι του ΣΔΟΕ

390.028 παραβάσεις βε-
βαιώθηκαν μετά από 2.639 
έρευνες στο 7μηνο Ιανουαρίου 
– Ιουλίου 2014.

Όπως φαίνεται από τα συ-
γκεντρωτικά αποτελέσματα 
των ερευνών που διεξήγαγε το 
ΣΔΟΕ κατά το στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων του στο 7μηνο, 
το μέσο ποσοστό παραβατικό-
τητας ανήλθε στο 54%.

Το Σώμα Δίωξης Οικονο-
μικού Εγκλήματος κατά το πα-
ραπάνω διάστημα διενέργησε 
2.639 έρευνες σε επιλεγμένες 
επιχειρήσεις έναντι 2.295 προ-
γραμματισμένων ελέγχων.

Στους ελέγχους αυτούς δι-
απιστώθηκαν 390.028 παραβά-
σεις σε 1.872 παραβάτες.

Το ΣΔΟΕ δέχτηκε στο 7μηνο 
Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014. 
755 εισαγγελικές παραγγε-
λίες, προς διερεύνηση από 
τις οποίες ήδη περαίωσε 585, 
ενώ στο στάδιο της εξέτασης 
και ολοκλήρωσης βρίσκονται 
1.684 εισαγγελικές παραγγε-
λίες, παρελθόντων ετών.
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Ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ: Εγκλωβίστηκαν 
εξαιτίας της εγκυκλίου του ΙΚΑ

Πάνω από 100.000 ασφαλισμένοι, μητέρες ανηλίκων και άνδρες με 35ετία που είχαν 
το δικαίωμα να κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων και να βγουν νωρίτερα 
στη σύνταξη, εγκλωβίστηκαν εξαιτίας της εγκυκλίου του ΙΚΑ (Δεκέμβριος 2013) και 

τιμωρήθηκαν με αύξηση ορίων ηλικίας επειδή άλλαξαν ασφαλιστικό φορέα.

Οι περισσότερες είναι γυναίκες, 
ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ που έκλει-
σαν τα καταστήματά τους εξαιτίας 
της κρίσης και μεταπήδησαν στο ΙΚΑ, 
εργαζόμενες ως υπάλληλοι. Στη συ-
νέχεια πολλές έμειναν άνεργες και 
υπέβαλαν αίτηση για πρόωρη συντα-
ξιοδότηση στο ΙΚΑ, ως ύστατη λύση 
καθώς ήταν μάταιο να αναζητούν 
εργασία. Όμως το ΙΚΑ τις «έδιωξε» 
γιατί λόγω της ανεργίας και της αλ-
λαγής ασφαλιστικού φορέα δεν συ-
μπληρώνουν 100 ημέρες ασφάλισης 
το έτος για τη μειωμένη σύνταξη.

Την αδικία που υφίστανται από το 
2011 υπογράμμισε ο πρώην υπουρ-
γός κ. Γιώργος Κουτρουμάνης, όπως 
αναφέρει το Πρώτο Θέμα, ο οποί-
ος τόνισε ότι «οι γυναίκες χάνουν 
το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη 
στα 52, στα 55 ή στα 57 και μένουν 
εγκλωβισμένες χωρίς δουλειά και 
σύνταξη, περιμένοντας να συνταξιο-
δοτηθούν είτε από το ΙΚΑ στα 65 είτε 

από τον ΟΑΕΕ στα 67» (στον ΟΑΕΕ 
δεν ισχύουν μεταβατικές διατάξεις 
για τις μητέρες ανηλίκων).

Η εγκύκλιος που ανατρέπει 
τις ευνοϊκές μεταβατικές διατάξεις 
προβλέπει ότι θα εξετάζεται εάν 
κατά το έτος της εκ νέου επανασύν-
δεσης του ασφαλισμένου με το Ίδρυ-
μα, συντρέχουν οι προϋποθέσεις συ-
νταξιοδότησης που απαιτούνται κατά 
περίπτωση κατά την υποβολή του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος. Δηλαδή 
η κατοχύρωση του δικαιώματος δεν 
μπορεί να λειτουργεί αναδρομικά, 
με την έννοια της συμπλήρωσης των 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης 
κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος 
βρίσκεται σε ασφαλιστικό δεσμό με 
άλλο φορέα, πλην του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Για παράδειγμα, μητέρα ασφαλι-
σμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφα-
λίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέ-
χρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο 
και 5500 ΗΑ. Εισέρχεται και πάλι 

στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 
2011 αλλά το τέκνο έχει ήδη ενηλι-
κιωθεί το έτος 2010. Η ασφαλισμένη, 
δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, διότι 
ελλείπει η απαραίτητη προϋπόθεση 
της ανηλικότητας του τέκνου κατά τη 
στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώ-
ματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 
10 του Ν. 3863/2010. Αυτό σημαίνει 
ότι η συγκεκριμένη εργαζόμενη χά-
νει το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθεί 
στα 52 και παραμένει υποχρεωτικά 
έως τα 67 για πλήρη σύνταξη και 
έως τα 62 για μειωμένη.

Πάντως δεν είναι λίγες οι πε-
ριπτώσεις ασφαλισμένων που προ-
τίμησαν να αλλάξουν ασφαλιστικό 
φορέα μεταπηδώντας στο ΙΚΑ από 
τον ΟΑΕΕ ώστε να βγουν στη σύντα-
ξη με ευνοϊκότερες ασφαλιστικές 
διατάξεις. Η εγκύκλιος όμως ήρθε 
αιφνιδιαστικά να τους «τιμωρήσει» 
ανατρέποντας τα σχέδιά τους.
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Επιμελητηρίο Λακωνίας:Διαμαρτυρία για τα 
ειδοποιητήρια κατασχέσεων

Το ζήτημα των ειδοποιητηρίων κατασχέσεων που 
αποστέλλει μέσω του νεοσύστατου κέντρου εί-
σπραξης ασφαλιστικών εισφορών ο ΟΑΕΕ, θίγει σε 

επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Κωνσταντίνος Πανδής.

Οι ατομικές αυτές ειδοποιή-
σεις προβλέπουν προθεσμία είκο-
σι ημερών για αποπληρωμή των 
οφειλόμενων συνδρομών στον 
ΟΑΕΕ με την απειλή της κατάσχε-
σης.

Υπογραμμίζοντας τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις εν μέσω κρίσης (έλ-
λειψη ρευστότητας, υψηλή φορο-
λόγηση, ΦΠΑ, κατακόρυφη πτώση 
τζίρου) και υπενθυμίζοντας ότι το 
80% των επαγγελματιών αδυνα-
τούν να αποπληρώσουν τις ασφα-
λιστικές υποχρεώσεις τους προς 
τον ΟΑΕΕ στερούμενοι ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης οι ίδιοι και 
οι οικογένειές τους, ο κ. Πανδής 
διερωτάται αν τα τελεσίγραφα για 
κατασχέσεις περιουσιακών στοι-
χείων είναι μέτρο ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας. “Τι ασφαλι-
στικός φορέας είναι αυτός -στον 
οποίο ο επιχειρηματίας έχει ενα-
ποθέσει το παρόν και το μέλλον 
του- που διώκει τον ασφαλισμένο 
ως κοινό εγκληματία;”, αναφέρει 

χαρακτηριστικά, και προβάλλει τις 
εξής απαιτήσεις:

• Να σταματήσει άμεσα ο τρό-
πος είσπραξης υπό μορφή κατα-
σχέσεων, ο οποίος, όπως εκτιμά 
το Επιμελητήριο, σκοπό έχει να 
διαλύσει τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις.

• Επιμήκυνση των δόσεων 
εναρμονισμένη στο οικονομικό 
περιβάλλον για όσο κρατάει η οι-
κονομική κρίση.

• Μείωση των ήδη υψηλών 
εισφορών και δυνατότητα επιλο-
γής της κατηγορίας ασφάλισης.

• Κατάργηση του μέτρου 
αναγκαστικής είσπραξης μέσω 
του κέντρου είσπραξης οφειλών 
ΟΑΕΕ.

• Αποποινικοποίηση των 
οφειλών προς τον ΟΑΕΕ. “Η οφειλή 
προς τον ασφαλιστικό φορέα δεν 
μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκη-
μα”, σημειώνεται στο έγγραφο.

“Τα χτυπήματα που δέχεται 
η μικρομεσαία επιχείρηση στην 
περιοχή μας, αλλά και σ’ όλη τη 

χώρα, στόχο έχουν τον αφανι-
σμό της και μόνο”, υποστηρίζει ο 
κ. Πανδής, για να προβλέψει στη 
συνέχεια πως η αναγκαστική εί-
σπραξη οφειλών θα οδηγήσει σε 
αύξηση λουκέτων, ανεργία και 
διάλυση του κοινωνικού ιστού των 
ελευθέρων επαγγελματιών.

Για όλους αυτούς τους λόγους 
το Επιμελητήριο Λακωνίας ζητά 
από την κυβέρνηση να σταματήσει 
άμεσα την αναγκαστική είσπρα-
ξη των ασφαλιστικών και λοιπών 
οφειλών, ξεκινώντας παράλληλα 
ειδικές ρυθμίσεις που θα ανακου-
φίσουν τις επιχειρήσεις όχι μόνο 
με επιμήκυνση των δόσεων, αλλά 
και μέσω επιχορηγήσεων χρημα-
τοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ).

Η επιστολή απευθύνεται στον 
πρωθυπουργό, στους προέδρους 
των πολιτικών κομμάτων, στους 
βουλευτές και δημάρχους της Λα-
κωνίας, στον περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ 
και τα Επιμελητήρια της χώρας.
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Με την Απόφαση που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ θεσπίζεται Κανονι-
σμός Δεοντολογίας και Καλών Πρα-
κτικών στα Ταμεία Επαγγελματικής 
Ασφάλισης.

Με τον Κανονισμό προβλέπεται 
η ρύθμιση κανόνων Δικαίου βάσει 
των οποίων καθορίζονται πρότυπα 
χρηστής και συνετής Διοίκησης και 
Διαχείρισης των Τ.Ε. Α. Μέσω των 
ταμείων αυτών υλοποιείται ο θεσμός 
της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο 
οποίος θεσπίστηκε στη χώρα μας με 
τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 
(ΦΕΚ Α’160/11.07.2002), υπό το πρί-
σμα και της Οδηγίας 2003/41 της EE 
με σκοπό τη χορήγηση ασφαλιστι-
κής προστασίας, σε προαιρετική ή 
υποχρεωτική βάση, πέραν της πα-
ρεχόμενης από την υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση, για τους ασφα-
λιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά 
τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, 
αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχή-
ματος, ασθένειας, διακοπής της ερ-
γασίας. Τα Τ.Ε.Α. χορηγούν παροχές 
σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλο-
νται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Τα Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. υποχρεούνται 

εντός τριών μηνών από τη δημο-
σίευση του κανονισμού να συμ-
μορφωθούν προς τις διατάξεις και 
να υποβάλουν προς έγκριση στην 
Εποπτεύουσα Αρχή αναπροσαρμο-
σμένους Εσωτερικούς Κανονισμούς 
Λειτουργίας.

Δείτε εδώ την απόφαση και τον 
Κανονισμό Δεοντολογίας των ΕΤΑ 

Τα Τ.Ε.Α. για την αποτελεσματι-
κότερη λειτουργία τους καταρτίζουν 
και υποβάλλουν στις κατά περίπτω-
ση προβλεπόμενες αρμόδιες Επο-
πτεύουσες Αρχές:

 α. Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας με τα παραρτήματά του

β. Κανονισμό Επενδύσεων
γ. Κανονισμό Λειτουργίας Επεν-

δυτικής Επιτροπής
δ. Κανονισμό Παροχών
ε. Κανονισμό Οικονομικής και 

Λογιστικής Λειτουργίας και είσπρα-
ξης εσόδων

 στ. Κανονισμό Προμηθειών
 ζ. Αναλογιστική Έκθεση
 η. Έκθεση κινδύνων
 θ. Έκθεση εσωτερικού ελέγχου
 ι. Οργανόγραμμα επικαιροποιη-

μένο

 κ. Απογραφικά Δελτία
Όταν απαιτείται καταρτίζεται 

Σχέδιο Χρηματοδότησης το οποίο 
συντάσσεται παράλληλα με τον προ-
ϋπολογισμό και υποβάλλεται μαζί με 
αυτόν στο τέλος κάθε έτους.

 Οι ανωτέρω κανονισμοί ως και 
κάθε τροποποίηση τους μπορεί να 
είναι αυτοτελή κείμενα ή να ενσω-
ματώνονται στον εσωτερικό κανονι-
σμό λειτουργίας. Επίσης, κοινοποι-
ούνται στην αρμόδια κατά περίπτωση 
Εποπτεύουσα Αρχή με επιμέλεια του 
αρμόδιου οργάνου, εντός 15 ημε-
ρών από την ημερομηνία λήψης της 
σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. των 
Τ.Ε.Α.

 Τα Τ.Ε.Α. υποχρεούνται να συ-
μπληρώνουν και υποβάλλουν τα 
επισυναπτόμενα στο Παράρτημα 
ερωτηματολόγια.

 Τα T.E.A. επίσης κοινοποιούν 
στην Εποπτεύουσα Αρχή και στις 
Εποπτικές Αρχές οποιαδήποτε πλη-
ροφορία και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας , 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την 
τήρηση της «μηχανογραφικής εφαρ-
μογής Μητρώου Τ.Ε.Α. του Υπουρ-

Προθεσμία 3 μηνών δίνεται από το υπουργείο Εργασίας, στις  διοικήσεις των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης έτσι να εφαρμόσουν νέους κανόνες λειτουργίας, και 
διαχείρισης ώστε να διασφαλίζουν τις παροχές που “υπόσχονται”.

Πως θα λειτουργούν τα 
Ταμεία Επαγγελματικής 
Ασφάλισης
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γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», 
καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται 
από αυτές.

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ταμεία Προαιρετικής Επαγγελματικής Ασφάλισης
1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οι-

κονομίας και Οικονομικών- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ), Υπουρ-
γική Απόφαση Φ.51020/8370/117 (ΦΕΚ Β’727/14.05.2004)

2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Οικονομο-
λόγων-Ν.Π.Ι.Δ. (Ε.Τ.Α.Ο. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση 
Φ.51020/20163/292 (ΦΕΚ Β’1307/26.08.2004)

3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπι-
κού ΕΛ.ΤΑ.-Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α ΕΛ.ΤΑ), Υπουργική Απόφαση 
Φ.51020/19631/283 (ΦΕΚ Β’1364/06.09.2004)

4. Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Γεωτεχνι-
κών Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Γ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.), Υπουργική Απόφαση 
Φ.51020/8889/122 (ΦΕΚ Β’818/04.07.2006)

5. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού 
Καζίνο Ν.Π.Ι.Δ., Υπουργική Απόφαση Φ.51020/20964/ 255 
(ΦΕΚΒ’2192/23.10.2008)

6. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Ενα-
έριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (Τ.Ε.Α. -Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/12693/ 141 (ΦΕΚ 
Β’1028/29.05.2009)

7. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμή-
ματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Τ.Ε.Α. Ε.Τ.Δ.Ε.Α 
- Ν.Π.Ι.Δ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/15970/182 (ΦΕΚ 

Β’1903/04.09.2009)
8. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού 

των Εταιρειών JOHNSON and JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ και 
JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ- Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. 
JandJ/JC - Ν.Π.Ι.Δ.),

Υπουργική Απόφαση Φ.51020/10407/104 (ΦΕΚ 
Β’715/26.05.2010)

9. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού 
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ν.Π.Ι.Δ (Τ.Ε.Α. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ), Υπουρ-
γική Απόφαση Φ.51020/17229/147 (ΦΕΚ Β’ 1279/06-08-
2010)

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης
1. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης 

Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσε-
ων (Τ.Ε.Α. -ΕΑ.ΠΑ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ Β’411/22.2.2013)

Υπουργική Απόφαση Φ51020/4883/105/21.2.2013
2. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α. Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ 
Β’412/22.2.2013)

Υπουργική Απόφαση Φ51020/5352/121/21.2.2013
3. Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων 

Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. ΥΈΤ-Ν.Π.ΙΑ.) (ΦΕΚ 
Β’410/22.2.2013)

Υπουργική Απόφαση Φ51020/5054/113/21.2.2013
4. Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι-

σης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α. 
Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.) (ΦΕΚ Β’409/22.2.2013)

Υπουργική Απόφαση Φ51020/5358/123/21.2.2013
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ΟΑΕΕ: Ποιοι οφειλέτες 
δικαιούνται δωρεάν 
περίθαλψη

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελ-
ματιών με ανακοίνωσή του διευκρινίζει ποιες περι-
πτώσεις οφειλετών απαιτείται να προσέρχονται στις 
υπηρεσίες του ταμείου προκειμένου να λαμβάνουν 
παροχές περίθαλψης και πότε.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει:
α) οι ενεργοί ασφαλισμένοι, οι οποίοι ανέρχονται 

σε 65.835, δεν απαιτείται να προσέρχονται στις υπηρε-
σίες του ΟΑΕΕ για θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας

β) οι διακόψαντες των ετών 2011, 2012, 2013, οι 
οποίοι δικαιούνται παροχές περίθαλψης και ανέρχο-
νται σε 22.833, θα προσέρχονται στις υπηρεσίες του 
ΟΑΕΕ, για να διαπιστωθεί επιπλέον ότι δεν έτυχαν πε-
ρίθαλψης ως άνεργοι καθώς και ότι δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις υπαγωγής, βάσει του νόμου της ανερ-
γίας

γ) για τα προστατευόμενα μέλη των ως άνω α) και 
β) περιπτώσεων θα προσέρχεται ο ενδιαφερόμενος 
με αίτησή του, για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων 
-και προσκόμιση δικαιολογητικών όπου απαιτείται- 
καταχώρησής τους στο βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα 
ασφαλισμένου, σύμφωνα με τις ισχύουσες στον κανο-
νισμό μας διατάξεις.

Σε καμία των περιπτώσεων δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση φορολογικών δηλώσεων, εφόσον με τη συν-
δρομή της ΗΔΙΚΑ και της Γ.Γ.Π.Σ, έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ενημερωτικό μήνυμα στέλνει ο ΟΑΕΕ στους ασφα-
λισμένους.

Το μήνυμα περιέχει το ακόλουθο κείμενο:
Ο ΟΑΕΕ, εγκαινιάζει την ενημέρωση των ασφα-

λισμένων του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για 
θέματα που τους αφορούν.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε τα 
μηνύματά σας  σε e-mail διαφορετικό από αυτό που 
χρησιμοποιείται στο παρόν μήνυμα, παρακαλούμε να 
δηλώσετε την ορθή ατομική ηλεκτρονική σας διεύ-
θυνση στις Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Επιπλέον, μέσω της ιστοσελίδας  www.oaee.gr, 

μπορείτε να πιστοποιηθείτε στις ηλεκτρονικές Υπηρε-
σίες του Οργανισμού για να χρησιμοποιείται διαδικτυ-
ακές υπηρεσίες.

Ενημέρωση ασφαλισμένων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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1. Δημήτριος Βαρδακώστας 2.Θωμάς Στέφος 3. Παναγιώτης Παντελής 4. Νικόλαος Κογιουμτσής
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1. Ελένη Γρυπάρη 2. Πρεζαλή Άντα 3. Παναγιωτοπούλου –Χαρδαλιά Παναγιώτα
4. Χριστοδούλου Εμμανουέλα 5. Αγγελική Καρβούνη 6. Μαρία Βυρίνη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ελένη Γρυπάρη
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1. Παναγιώτης Πέππας 2. Γεώργιος Κουράσης 3. Ανδρέας Καλαμπαλίκης 4. Δημήτριος Αρβανίτης
5. Θωμάς Στέφος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Δημήτριος Αρβανίτης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Γεώργιος Φλωράς 2. Ανάργυρος Παξινός 3. Δημήτριος Σιαφάκας 4. Θεώδορος Μάλλιος 5. Νικόλαος Μπακάλης
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Γεώργιος Φλωράς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
1. Δημήτριος Βαρδακώστας 2. Παναγιώτης Παντελής 3. Παναγιώτης Κολλάρος
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Παναγιώτης Παντελής
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
1. Δημήτριος Μπινιάρης 2.Βασίλειος Καρναχωρίτης 3.Εμμανουέλλα Χριστοδούλου 4.Μαρία Βυρίνη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Βασίλειος Καρναχωρίτης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.Κουράσης Γιώργος 2.Κουγιουμτσής Νικος 3.Εμμανουέλλα Χριστοδούλου 4.Καρβούνη Αγγελική 5. Ποθητού Σεργιανή
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Ψαρράς Ζήσης
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
1. Ιωάννης Λώλος 2. Ανάργυρος Παξινός 3. Παναγιώτης Πέπας 4. Μιχάλης Κολιός 5. Μαρία Βυρίνη
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ιωάννης Λώλος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.



ΔΩΡΕΑΝ νομικές συμβουλές 
από το Ε.Ε.Α. προς τα μέλη του

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τα μέλη του, θέτει στη διάθεσή του δύο Νο-
μικούς Συμβούλους για παροχή νομικών συμβουλών πάνω σε 
επαγγελματικά θέματα.

Οι δύο νομικοί σύμβουλοι είναι οι κ.κ. Δημήτριος Στάθης 
και Κωνσταντίνος Λάιος.

Τα μέλη του Ε.Ε.Α. μπορούν να απευθύνονται για συμβου-
λές, με επίσκεψη στα γραφεία του επιμελητηρίου Πανεπιστη-
μίου 44, 2ος όροφος, από Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες από 
12:00 έως 15:00 ή τηλεφωνικά στο 210 3380227.

Μπορούν επίσης να απευθύνουν γραπτά ερωτήματα στο 
e-mail: nomikh@eea.gr ή με φαξ στο 210 3380219

Παρεχόμενες συμβουλές προς τα μέλη, πέρα από τη γενική 
νομική ενημέρωση είναι:

Θέματα Επαγγελματικών Μισθώσεων - Ίδρυσης και Λει-
τουργίας Προσωπικών Εταιρειών - Καταχώρησης και Προστα-
σίας Διακριτικών Τίτλων - Συνταξιοδοτικά - Εργατικά

Σεμινάρια 
Τεχνικού 

Ασφαλείας 
από το Ε.Ε.Α.

Υγιεινή και
Ασφάλεια
Τροφίμων

Συνεχίζονται τα σεμινάρια 
τεχνικών ασφαλείας από το 

Ε.Ε.Α. Οι ενδιαφερόμενοι, που 
επιθυμούν να δηλώσουν συμ-

μετοχή, μπορούν να επικοινω-
νούν με το γραφείο επαγγελ-

ματικών θεμάτων του Ε.Ε.Α. στο 
τηλέφωνο:

Τηλ. Κέντρο: 210-3380200
     Γραφείου: 210-3380351

Το Επαγγελματικό Επι-
μελητήριο Αθηνών  διοργα-

νώνει εκπαιδευτικά προ-
γράμματα για τις «Βασικές 
Αρχές Υγιεινής και Ασφά-

λειας Τροφίμων»
Τηλ. επικοινωνίας: 

210 3380279
     210-3608760

Υπηρεσία 
Φορολογικών θεμάτων
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας συνεργάζεται με έγκρι-
το φοροτεχνικό γραφείο και προσφέρει δωρεάν συμβουλές στα 
μέλη του.
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3380209 
φαξ: 210 3380219, 
e-mail: forologika@eea.gr
Ο φοροτεχνικός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παντελής βρίσκεται 
στα γραφεία του Επιμελητηρίου Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος 
κάθε Τετάρτη από ώρα 12:00 έως 15:00.
Τηλ επικοινωνίας 210 3380209 Φαξ 210 3380219


