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Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδροµές



Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση του εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, με αρνητικές συνέπειες για 
τους επαγγελματίες. Αν, μάλιστα, σε όλα αυτά τα μελαγχολικά προσθέσει κανείς τη μόνιμη, πλέον, πληγή των έργων του μετρό που 
καθυστερούν αδικαιολόγητα αντιλαμβάνεται ότι η καταστροφή του εμπορικού ιστού του κέντρου της Θεσσαλονίκης είναι τεράστια. Μια 
«μαύρη τρύπα» χάσκει εκεί που τα παλαιότερα χρόνια έλαμπαν τα φώτα στις βιτρίνες των καταστημάτων και των πινακίδων».

Αυτά επεσήμανε πρόσφατα σε ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο μας. Αυτά νιώθω την ανάγκη να υπογραμμίσω κι εγώ, εκφράζοντας τις 
αγωνίες των επαγγελματιών, οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά να επιβιώσουν μέσα σε ένα αντίξοο περιβάλλον. 

Όσοι βρισκόμαστε στην αγορά επί δεκαετίες γνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχει ένα τακτοποιημένο και καθαρό εξωτερικό περιβάλλον 
για την προσέλκυση επισκεπτών και πελατών, αλλά και για τη διαμόρφωση της διάθεσης των καταναλωτών. Επιπλέον, ως γνωστόν 
χρεωνόμαστε δυσβάσταχτους φόρους και υψηλά δημοτικά τέλη, που είναι ανταποδοτικά, κι επομένως δικαιούμαστε να αναμένουμε από 
τους φορείς του δημοσίου και της αυτοδιοίκησης να κάνουν καλά τη δουλειά τους. 

Δυστυχώς στις δύσκολες από πολλές απόψεις ημέρες που ζούμε κάποιοι ανάμεσά μας έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Ιδίως αυτοί που είναι 
επιφορτισμένοι για να φροντίζουν τα κοινά, αλλά στην πράξη δεν τα πολυκαταφέρνουν. Καθώς οι εκλογές της αυτοδιοίκησης πλησιάζουν δεν 
ανέχονται καμία παρατήρηση και καμία υπόδειξη. Διακρίνουν παντού σκοπιμότητες και φαντασιώνονται πολιτικούς αντιπάλους. 

Νομίζω ότι η στιγμή είναι κατάλληλη για να ξεκαθαρίσουμε και πάλι κάτι σημαντικό. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο εκπροσωπεί 55.000 
αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις του έχουν ως μοναδικό γνώμονα την 
προάσπιση των συμφερόντων τους. Δεν παίζει κομματικά παιχνίδια, ούτε συνδιαλέγεται με πολιτικά πρόσωπα. Εντοπίζει τα προβλήματα, τα 
επισημαίνει και προτείνει λύσεις. Τελεία και παύλα. Ας μη προσπαθούν κάποιοι να το εμπλέξουν στους σχεδιασμούς τους, διότι το μόνο που 
καταφέρνουν είναι να γελοιοποιηθούν.   

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ώρα για όλους τους αρμοδίους φορείς να πάρουν αποφάσεις. Πριν η κακή εικόνα της πόλης 
καταστεί μη αναστρέψιμη. Ο κεντρικός δήμος, η περιφέρεια, οι υπηρεσίες του κράτους. Όλοι έχουν τις δικές τους ευθύνες σε όσα 
συμβαίνουν και σε όσα διαιωνίζονται. Άρα και τις δικές τους υποχρεώσεις να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών. Δικαιολογίες δεν 
υπάρχουν. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια έχει κατ' επανάληψη επισημάνει την έλλειψη στοιχειώδους ευταξίας 
στο κέντρο της πόλης. Έχει κάνει παραστάσεις και διαμαρτυρίες προς όλους τους υπεύθυνους. Δυστυχώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα, εκτός 
εξαιρέσεων. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι ζήτημα επιβίωσης για τους επαγγελματίες και το εμπόριο της περιοχής. Για 
την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.       

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι 

«Χαώδης και απαξιωτική είναι η εικόνα του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Το κυκλοφοριακό 
έμφραγμα είναι καθημερινό, οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε απέραντο πάρκινγκ, τα 
τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται άναρχα, οι κακοτεχνίες στα πεζοδρόμια και τους 
πεζόδρομους έχουν εξελιχθεί σε παγίδες για τη σωματική ακεραιότητα των πολιτών, η βρωμιά 
είναι ατελείωτη, το παρεμπόριο οργιάζει, η επαιτεία πολλαπλασιάζεται. 

Ταυτόχρονα, το αντικειμενικό γεγονός ότι πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω της 
κρίσης έχει εξελιχθεί σε «ανοιχτή πληγή», αφού καμία μέριμνα στοιχειώδους καλλωπισμού και 
ευταξίας δεν λαμβάνεται.  

Μιχάλης Ζορπίδης
Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η κακή εικόνα της Θεσσαλονίκης
και οι ανεύθυνοι αρµόδιοι

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Επαγγελµατικό Βήµα
Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 112 67 
www.eeth.gr
Ε: grammateia@epepthe.gr

Υπεύθυνος
Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
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Γιώργος Μητράκης
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Κωνσταντίνος Ποσειδώνος, Οικονομολόγος, 
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Literatus, Δρ. Σταύρος Γ. Ντάγιος
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τις απόψεις των αρθογράφων
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Κ. 6980 406 262  
Ε. iakovou.kon@hotmail.cοm

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Τ. 2310 454 510 
Κ. 6992 345 678  
Ε. pkavalierakis@yahoo.gr

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
Τ. 2310 556 655      
Κ. 6977 333 399

ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 275 984,206 053
Κ. 6977 401 970  
Ε. kaloxrist@yahoo.com

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
Τ. 2310 851 581
Κ. 6944 914 561 
Ε. tasoskarpouzis@yahoo.gr

ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 430 164
Κ. 6948 075479

ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 737 286
Κ. 6946 340 653

ΚΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ
Τ. 2310 240 900, 285 351          
Κ. 6977 321556 
Ε. vkladis@otenet.gr

ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Τ. 2310 823 700
Κ. 6936 598071  
Ε. thanosk@comncom.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τ. 2319 945 080
Κ. 6932 373 785      
Ε. info@kirakopoulos.com.gr

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Κ. 6979 002 673 
Ε. lazaridhsstelios@gmail.com

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Τ. 2310 226 000   
Κ. 6944 644 422     
Ε. laskosk@hotmail.com

ΜΑΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τ. 2370 787 911 
Κ. 6947 154 118 
Ε. iliasmasonis@gmail.com
 
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Τ. 2310 796 040    
Κ. 6946 500 633     
Ε. ma-logis@otenet.gr

ΜΕΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 23920 26105    
Κ. 6976 704004      
Ε. kmerelis@gmail.com

ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Τ. 2311 999 965
Κ. 6936 700 063

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
Τ. 2310 703 730
Κ. 6983 434 696

ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Τ. 2310 816 118   
Κ. 6974 549 614

ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΨΙΛΙΚΑ
Τ. 23920 223 82
Κ. 6974 956 746

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
Τ. 2310 277 270
Κ. 6977 326 677 
Ε. spadelid@hotmail.com

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ. 2310 323 623       
Κ. 6977 206 374    
Ε. papanikolaou@hol.gr

ΠΑΡΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 23910 222 24
Κ. 6977 260834

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Τ. 2310 705 061  
Κ. 6949 201 961      
Ε. pol.geo@hotmail.com

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 219 396
Κ. 6979 673 029
Ε. asfaleiesrapti@gmail.com

ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ. 23940 736 90     
Κ. 6932 906 286 
E. stelsisk@yahoo.gr 

ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τ. 2310 284 350, 276 821
Κ. 6977 903 759 
Ε. stivi.siozopoulou@yahoo.gr

ΣΙΩΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 676 464
Κ. 6977 236 786   
Ε. matina.sioxou@ gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τ. 2310 765 556, 780474   
Κ. 6972 029 237    
Ε. perfore@otenet.gr

ΤΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
Τ. 2310 385 575-7, 385-579   
Κ. 6945 293 429 
Ε. tzarosk@bee-polis.gr

ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τ. 2310 870 490         
Κ. 6944 515 055 
Ε. tozakid@otenet.gr

ΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
Τ. 23920 414 42, 445 55
Κ. 6947 007 977  
Ε. kyma.beach.bar@
gmail.com

ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΥΠΗΡ. ΑΝΑΠ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Τ. 2310 981 710
Κ. 6979 222 212
E. argyris.tsaknis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 317 945 
Κ. 6944 691 542 
Ε. timi12@otenet.gr

ΧΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Τ. 2310 858 984,5        
Κ. 6944 537 115  
Ε. pethal@freemail.gr

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 771 028
Κ. 6945 714 953 
Ε. chatzianastasiou
     anastasios@yahoo.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Χριστόφορος Εδιάρογλου 
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
Κωνσταντίνος Ιακώβου
Δημήτρης Αναστασίου 
Γιώργος Καλοχριστιανάκης 
Γραμματέας: Μαρία Μπαξεβάνη

Μανώλης Σύλλης
Πρόεδρος του Τμήματος 
Επαγγελματιών του ΕΕΘ
Τ. 2310 857 013 
Κ. 6945 876 708 
Ε. sillisflowers@yahoo.gr
 

Μάκης Μαυρομάτης
Πρόεδρος του Τμήματος 
Υπηρεσιών του ΕΕΘ
Τ. 2310 764 177      
Κ. 6936 593 301 
Ε. mavromatismakis@gmail.com 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

08_Δραστηριότητες                                                                                                 
Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδρομές. 

09_Δραστηριότητες 
Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

10_Δραστηριότητες
Να μην αλλάξει το καθεστώς των επαγγελματικών μισθώσεων.

 

11_Δραστηριότητες
Απαράδεκτα υψηλές οι τιμές στα διόδια.  

14-17_ Άρθρα
Κλιματική Αλλαγή: Πραγματική απειλή ή υπερβολή; 

Του Γιώργου Ηλιάδη.   

18-19_ Άρθρα 
Οδηγός προς υποψήφιους ασφαλισμένους. 

Του Δημήτρη Αναστασίου. 

20_ Άρθρα 
Κερδίζουν έδαφος τα κλασικά προϊόντα.

Του Κωνσταντίνου Ιακώβου.

21_ Άρθρα
Γιατί βάλλεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων; 

Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη. 

22_ Άρθρα 
Ώρα μηδέν για τη μεταποίηση. 

Του Σωτήρη Μαγόπουλου.  

23-28_ Φορολογικά 
Η ώρα της εφορίας – Τι αλλάζει σε δηλώσεις και υποβολή καταστάσεων. 

29_ Νομικά  
Ελεύθερες οι νέες μισθώσεις με τριετή προστασία. 

Του Γιώργου Μαρωνίδη.  

30_ Ασφαλιστικά 
Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ από αναδρομική αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας. 

33_ Αγορά 
Γεμίζουν τα δημόσια ταμεία από 350.000… φρουτάκια. 

37_ Αγορά  
Έλεγχοι για τις παράνομες οδικές μεταφορές με φορτηγά από τρίτες χώρες.

39-41_ Χρηματοδοτήσεις 
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων άνω των 30 ετών.  

42-43_ Χρηματοδοτήσεις
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 10.000 προσλήψεις.   

47_ Κάρτα μέλους 
Προσφορές επαγγελματιών για τα μέλη του ΕΕΘ.   

  

Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.
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Μ. Ζορπίδης: Ώρα για αποφάσεις στη Θεσσαλονίκη 

Τι μας περιμένει 
στην εφορία

από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούλιο

Δημιουργήθηκε 
Σύλλογος 

Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ

Ελεύθερες 
οι νέες εμπορικές 

μισθώσεις  

ΑΚΙΝΗΤΑ

Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδροµές



Επαγγελµατικό Βήµα
Αριστοτέλους 27, 546 24 Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 112 67 
www.eeth.gr
Ε: grammateia@epepthe.gr

Υπεύθυνος
Μιχάλης Ζορπίδης, πρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.

Δηµοσιογραφική Επιµέλεια
Γιώργος Μητράκης
Ε: gmitrakis@ekdotiki.gr

Επιστηµονική Τεκµηρίωση
Κωνσταντίνος Ποσειδώνος, Οικονομολόγος, 
Επιστημονικός Σύμβουλος Ε.Ε.Θ.

Μεταφράσεις
Literatus, Δρ. Σταύρος Γ. Ντάγιος
2310 516 251

Εκτύπωση
DIAMOND PRINT S.A.
Καψάλα,Μάνδρα Αττικής, 210 55 52 250

Σχεδιασµός-Επιµέλεια Εντύπου
ART DEMO
E: artdemo@artdemo.gr / 6946 710 113

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν 
τις απόψεις των αρθογράφων

Μιχάλης Ζορπίδης
Πρόεδρος
Τ. 2310 271 488
Κ. 6944 277 502
Ε. grammateia@epepthe.gr
    gram@zorpidis.gr

Γιώργος Ηλιάδης
Α΄ Αντιπρόεδρος
Τ. 2310 548 543
Κ. 6936 157 700
Ε. geliadis@eliadis.gr
    info@mistralltd.gr

Κλεόβουλος Θεοτόκης
Β΄ Αντιπρόεδρος
Τ. 2310 752 650
Κ. 6972 919 884
Ε. kleo@theotokis.gr
    info@theotokis.gr

Χρήστος Νικολόπουλος
Γενικός Γραμματέας
Κ. 6978 004 344
Ε. sepik@otenet.gr

Στέλιος Συμεωνίδης
Οικονομικός Επόπτης
Τ. 2313 502 200
Κ. 6978 008 131
Ε. simstelios@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Φωτορεπορταζ
Νώντας Στυλιανίδης

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Τ.  2310 222 612
Κ. 6948 821 679

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Τ. 2310.653.609
Κ. 6942.014.080
Ε. galexader@gmail.com

ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Τ. 2310 441 352
Κ. 6932 451 369

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τ. 2310 775 500,708 953  
Ε. ampk1960@hotmail.com

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 232 611,811 383          
Κ. 6936 834 915 
Ε. program@otenet.gr

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Τ. 23940 242 57
Κ. 6945 671991

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Τ. 2310 295 840
Κ. 6975 900 050 
www.AnastasiouD.gr 
Ε. info@anastasioud.gr

ΑΡΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ
Κ. 6974 863 557 
Ε. ermioni.arnidou@yahoo.gr

ΒΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ
Τ. 2310 524 653, 542 857    
Κ. 6944 644 411

ΓΑΒΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 920 897  
Κ. 6948 273 866 
Ε. gavanash@gmail.com

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ-ΚΤΗΜΑ/ΣΙΤΗΣ
Τ. 2310 220 111, 221 511         
Κ. 6972 295 095  
Ε. gk@parthenonestate.gr

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 275 016, 283 181
Κ. 6932 315 004 
Ε. lgeorgiadis@ouzou
    melathron.gr

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Τ. 2314 011 815
Κ. 6979 771 799

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
Τ. 2310 946 406      
Κ. 6942 450 150 
Ε. info@ktimalikno.gr

ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 810 405, 487 657          
    23920 61794
Κ. 6942 556 057 
Ε. info@kreopolio.gr

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΟΣ
Τ. 2310 443 868
Κ. 6937 414 444 
E. kiki.almel@gmail.com

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 235 220  
Κ. 6978 440283 
Ε. dimmike@hotmail.com

ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ
Τ. 2310 419 719,424 147 
Κ. 6944 412 859 
Ε. roulis2010@yahoo.gr

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ
Τ. 2310 477 403     
Κ. 6945 805 696    
Ε. miltos@zorpidis.gr

ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΨΙΛΙΚΑ
Τ. 2310 538 488, 523 311
Κ. 6980 406 262  
Ε. iakovou.kon@hotmail.cοm

ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Τ. 2310 454 510 
Κ. 6992 345 678  
Ε. pkavalierakis@yahoo.gr

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
Τ. 2310 556 655      
Κ. 6977 333 399

ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 275 984,206 053
Κ. 6977 401 970  
Ε. kaloxrist@yahoo.com

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ
Τ. 2310 851 581
Κ. 6944 914 561 
Ε. tasoskarpouzis@yahoo.gr

ΚΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 430 164
Κ. 6948 075479

ΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 737 286
Κ. 6946 340 653

ΚΛΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ
Τ. 2310 240 900, 285 351          
Κ. 6977 321556 
Ε. vkladis@otenet.gr

ΚΟΥΛΟΥΤΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Τ. 2310 823 700
Κ. 6936 598071  
Ε. thanosk@comncom.gr

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ
Τ. 2319 945 080
Κ. 6932 373 785      
Ε. info@kirakopoulos.com.gr

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ
Κ. 6979 002 673 
Ε. lazaridhsstelios@gmail.com

ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Τ. 2310 226 000   
Κ. 6944 644 422     
Ε. laskosk@hotmail.com

ΜΑΣΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τ. 2370 787 911 
Κ. 6947 154 118 
Ε. iliasmasonis@gmail.com
 
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Τ. 2310 796 040    
Κ. 6946 500 633     
Ε. ma-logis@otenet.gr

ΜΕΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 23920 26105    
Κ. 6976 704004      
Ε. kmerelis@gmail.com

ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Τ. 2311 999 965
Κ. 6936 700 063

ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΤΩΝ
Τ. 2310 703 730
Κ. 6983 434 696

ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Τ. 2310 816 118   
Κ. 6974 549 614

ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΨΙΛΙΚΑ
Τ. 23920 223 82
Κ. 6974 956 746

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ
Τ. 2310 277 270
Κ. 6977 326 677 
Ε. spadelid@hotmail.com

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ. 2310 323 623       
Κ. 6977 206 374    
Ε. papanikolaou@hol.gr

ΠΑΡΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 23910 222 24
Κ. 6977 260834

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ Η/Υ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
Τ. 2310 705 061  
Κ. 6949 201 961      
Ε. pol.geo@hotmail.com

ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 219 396
Κ. 6979 673 029
Ε. asfaleiesrapti@gmail.com

ΣΙΣΚΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Τ. 23940 736 90     
Κ. 6932 906 286 
E. stelsisk@yahoo.gr 

ΣΙΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τ. 2310 284 350, 276 821
Κ. 6977 903 759 
Ε. stivi.siozopoulou@yahoo.gr

ΣΙΩΧΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 676 464
Κ. 6977 236 786   
Ε. matina.sioxou@ gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τ. 2310 765 556, 780474   
Κ. 6972 029 237    
Ε. perfore@otenet.gr

ΤΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΗΣ
Τ. 2310 385 575-7, 385-579   
Κ. 6945 293 429 
Ε. tzarosk@bee-polis.gr

ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Τ. 2310 870 490         
Κ. 6944 515 055 
Ε. tozakid@otenet.gr

ΤΟΥΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
Τ. 23920 414 42, 445 55
Κ. 6947 007 977  
Ε. kyma.beach.bar@
gmail.com

ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΥΠΗΡ. ΑΝΑΠ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Τ. 2310 981 710
Κ. 6979 222 212
E. argyris.tsaknis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Τ. 2310 317 945 
Κ. 6944 691 542 
Ε. timi12@otenet.gr

ΧΑΛΕΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Τ. 2310 858 984,5        
Κ. 6944 537 115  
Ε. pethal@freemail.gr

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
Τ. 2310 771 028
Κ. 6945 714 953 
Ε. chatzianastasiou
     anastasios@yahoo.com

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Χριστόφορος Εδιάρογλου 
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης 
Κωνσταντίνος Ιακώβου
Δημήτρης Αναστασίου 
Γιώργος Καλοχριστιανάκης 
Γραμματέας: Μαρία Μπαξεβάνη

Μανώλης Σύλλης
Πρόεδρος του Τμήματος 
Επαγγελματιών του ΕΕΘ
Τ. 2310 857 013 
Κ. 6945 876 708 
Ε. sillisflowers@yahoo.gr
 

Μάκης Μαυρομάτης
Πρόεδρος του Τμήματος 
Υπηρεσιών του ΕΕΘ
Τ. 2310 764 177      
Κ. 6936 593 301 
Ε. mavromatismakis@gmail.com 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ

08_Δραστηριότητες                                                                                                 
Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδρομές. 

09_Δραστηριότητες 
Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

10_Δραστηριότητες
Να μην αλλάξει το καθεστώς των επαγγελματικών μισθώσεων.

 

11_Δραστηριότητες
Απαράδεκτα υψηλές οι τιμές στα διόδια.  

14-17_ Άρθρα
Κλιματική Αλλαγή: Πραγματική απειλή ή υπερβολή; 

Του Γιώργου Ηλιάδη.   

18-19_ Άρθρα 
Οδηγός προς υποψήφιους ασφαλισμένους. 

Του Δημήτρη Αναστασίου. 

20_ Άρθρα 
Κερδίζουν έδαφος τα κλασικά προϊόντα.

Του Κωνσταντίνου Ιακώβου.

21_ Άρθρα
Γιατί βάλλεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων; 

Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη. 

22_ Άρθρα 
Ώρα μηδέν για τη μεταποίηση. 

Του Σωτήρη Μαγόπουλου.  

23-28_ Φορολογικά 
Η ώρα της εφορίας – Τι αλλάζει σε δηλώσεις και υποβολή καταστάσεων. 

29_ Νομικά  
Ελεύθερες οι νέες μισθώσεις με τριετή προστασία. 

Του Γιώργου Μαρωνίδη.  

30_ Ασφαλιστικά 
Ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ από αναδρομική αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας. 

33_ Αγορά 
Γεμίζουν τα δημόσια ταμεία από 350.000… φρουτάκια. 

37_ Αγορά  
Έλεγχοι για τις παράνομες οδικές μεταφορές με φορτηγά από τρίτες χώρες.

39-41_ Χρηματοδοτήσεις 
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων άνω των 30 ετών.  

42-43_ Χρηματοδοτήσεις
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για 10.000 προσλήψεις.   

47_ Κάρτα μέλους 
Προσφορές επαγγελματιών για τα μέλη του ΕΕΘ.   

  

Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.
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4464

ΤΕΥΧΟΣ 208 (048) 
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Μ. Ζορπίδης: Ώρα για αποφάσεις στη Θεσσαλονίκη 

Τι μας περιμένει 
στην εφορία

από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούλιο

Δημιουργήθηκε 
Σύλλογος 

Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ

Ελεύθερες 
οι νέες εμπορικές 

μισθώσεις  

ΑΚΙΝΗΤΑ

Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδροµές



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η νέα Επιτροπή Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Επιμελητηρίου μας ανέλαβε ήδη τα 
καθήκοντα της. Η βαρύτητα που δίνει το Επιμελητήριο μας στη σωστή επικοινωνία με τους 
επαγγελματίες , τους φορείς τη πόλης και της χώρας μας αποδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης. 

Δεν είναι της αντίληψης των μελών της επιτροπής οι παράτες, οι  ανούσιες και δαπανηρές 
εκδηλώσεις, οι illustration εκδόσεις . Πιστεύουμε, όμως, ακράδαντα ότι στη δύσκολη εποχή 
που περνάει ο τόπος και οι επαγγελματίες πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις του 
Επιμελητηρίου με τους άλλους πολιτικούς και  κοινωνικούς φορείς, με μοναδικό στόχο να 
προωθήσουμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών και όλης της κοινωνίας. 

Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις και επιρροή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όχι για να 
ανταλλάσουμε φιλοφρονήσεις και φιοριτούρες αλλά για να πείσουμε για τις θέσεις μας για τα 
μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, το «ψαλίδι» στις ασφαλιστικές 
εισφορές και η αύξηση της χρηματοδότησης των επαγγελματιών.

Χρειαζόμαστε καλές και στενές σχέσεις και συνεργασία με τους φορείς της πόλης με στόχο να 
αυξήσουμε την τουριστική επισκεψιμότητα στη Θεσσαλονίκης, να προωθήσουμε λύσεις στα 
χρονίζοντα προβλήματα όπως είναι η κατασκευή του μετρό, και να σχεδιάσουμε μια νέα 
πορεία ανάπτυξης, αλλά και μείωσης των ανισοτήτων και αδικιών.

Χρειαζόμαστε, επίσης, διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συναδέλφους με σκοπό να 
τους ενημερώνουμε, να μαθαίνουμε τις ανάγκες τους και να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές 
που συντελούνται στην οικονομική και καθημερινή πραγματικότητα, έτσι ώστε να 
προσαρμόζουμε τις πρωτοβουλίες μας.

Η Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων σκοπεύει να σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό 
της Διοίκησης του ΕΕΘ έτσι ώστε να προωθηθούν συνολικά οι στόχοι του Επιμελητηρίου και 
να στηριχθούν οι συνάδελφοι. 

Ζούμε σε μια δύσκολη, αλλά συγχρόνως πολύ ζωντανή εποχή. Μαθαίνουμε , εκπαιδευόμαστε, 
προσαρμοζόμαστε και εργαζόμαστε εντατικά για να αλλάξουμε το μέλλον μας, να το κάνουμε 
καλύτερο. Η ζεστή, καθημερινή επικοινωνία μεταξύ μας θα μας βοηθήσει όλους. Οι 
επαγγελματίες χρειάζονται το Επιμελητήριο δίπλα τους και αυτό χρειάζεται του επαγγελμα-
τίες. 

ΜΑΖΙ είναι η καλύτερη απάντηση στα δύσκολα.

Μαζί στα δύσκολα

Ç ÅðéôñïðÞ

Επιτροπή Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΕΕΘ
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η νέα Επιτροπή Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Επιμελητηρίου μας ανέλαβε ήδη τα 
καθήκοντα της. Η βαρύτητα που δίνει το Επιμελητήριο μας στη σωστή επικοινωνία με τους 
επαγγελματίες , τους φορείς τη πόλης και της χώρας μας αποδεικνύεται και από το γεγονός 
ότι πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης. 

Δεν είναι της αντίληψης των μελών της επιτροπής οι παράτες, οι  ανούσιες και δαπανηρές 
εκδηλώσεις, οι illustration εκδόσεις . Πιστεύουμε, όμως, ακράδαντα ότι στη δύσκολη εποχή 
που περνάει ο τόπος και οι επαγγελματίες πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις του 
Επιμελητηρίου με τους άλλους πολιτικούς και  κοινωνικούς φορείς, με μοναδικό στόχο να 
προωθήσουμε τα συμφέροντα των επαγγελματιών και όλης της κοινωνίας. 

Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις και επιρροή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όχι για να 
ανταλλάσουμε φιλοφρονήσεις και φιοριτούρες αλλά για να πείσουμε για τις θέσεις μας για τα 
μεγάλα προβλήματα, όπως είναι η μείωση της φορολογίας, το «ψαλίδι» στις ασφαλιστικές 
εισφορές και η αύξηση της χρηματοδότησης των επαγγελματιών.

Χρειαζόμαστε καλές και στενές σχέσεις και συνεργασία με τους φορείς της πόλης με στόχο να 
αυξήσουμε την τουριστική επισκεψιμότητα στη Θεσσαλονίκης, να προωθήσουμε λύσεις στα 
χρονίζοντα προβλήματα όπως είναι η κατασκευή του μετρό, και να σχεδιάσουμε μια νέα 
πορεία ανάπτυξης, αλλά και μείωσης των ανισοτήτων και αδικιών.

Χρειαζόμαστε, επίσης, διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τους συναδέλφους με σκοπό να 
τους ενημερώνουμε, να μαθαίνουμε τις ανάγκες τους και να αντιλαμβανόμαστε τις αλλαγές 
που συντελούνται στην οικονομική και καθημερινή πραγματικότητα, έτσι ώστε να 
προσαρμόζουμε τις πρωτοβουλίες μας.

Η Επιτροπή Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων σκοπεύει να σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό 
της Διοίκησης του ΕΕΘ έτσι ώστε να προωθηθούν συνολικά οι στόχοι του Επιμελητηρίου και 
να στηριχθούν οι συνάδελφοι. 

Ζούμε σε μια δύσκολη, αλλά συγχρόνως πολύ ζωντανή εποχή. Μαθαίνουμε , εκπαιδευόμαστε, 
προσαρμοζόμαστε και εργαζόμαστε εντατικά για να αλλάξουμε το μέλλον μας, να το κάνουμε 
καλύτερο. Η ζεστή, καθημερινή επικοινωνία μεταξύ μας θα μας βοηθήσει όλους. Οι 
επαγγελματίες χρειάζονται το Επιμελητήριο δίπλα τους και αυτό χρειάζεται του επαγγελμα-
τίες. 

ΜΑΖΙ είναι η καλύτερη απάντηση στα δύσκολα.

Μαζί στα δύσκολα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ελλάδα προτείνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το 
οποίο διαπιστώνει πολλά δυσάρεστα φαινόμενα. 

Επίσης, το Επιμελητήριο καλεί όλους τους αρμόδιους της 
Θεσσαλονίκης (τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.) 
από κοινού να σχεδιάσουν νέα κίνητρα προκειμένου τα σχολεία να 
προτιμήσουν και πάλι την Θεσσαλονίκη για την σχολική τους εκδρομή. 
«Το κάνει ήδη το Επαγγελματικό Επιμελητήριο αλλά δεν μπορεί να το 
κάνει μόνο του για πάντα» σημειώνει χαρακτηριστικά. 

Σε επιστολή που απέστειλε στους υπουργούς Παιδείας Κωνσταντίνο 
Αρβανιτόπουλο και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, αλλά και σε 
παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας και της αυτοδιοίκησης στη 
Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μιχάλης Ζορπίδης 
αφενός επισημαίνει ότι η Επιτροπή Τουρισμού του ΕΕΘ παρακολουθεί 
από πολύ κοντά τις τουριστικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο κι 
έχει να κάνει τις ακόλουθες δυσάρεστες διαπιστώσεις:  

Πρώτον: Πάρα πολλά σχολεία προτιμούν προορισμούς του εξωτερικού 
για την σχολική τους εκδρομή, ακόμη και τώρα στα χρόνια της 
πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης. Πολύτιμα χρήματα διοχετεύονται 
στην Πράγα, στην Βαρκελώνη, στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες 
πόλεις του εξωτερικού, τη στιγμή που η τουριστική βιομηχανία της 
χώρας μας βρίσκεται σε περίοδο χειμέριας νάρκης. Περιοχές της 
Ελλάδας θα μπορούσαν να «ζωντανέψουν» για αρκετές εβδομάδες από 
τις σχολικές εκδρομές, ενώ τώρα αυτό γίνεται σε πόλεις του 
εξωτερικού. 

Δεύτερον: Οι σχολικές εκδρομές έχουν χάσει προ πολλού τον 
εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα και περιορίζονται μόνο στην ψυχαγωγία 
και αυτή πολλές φορές όχι σε αποδεκτά επίπεδα.

T
ην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο γίνονται οι σχολικές 
εκδρομές, ώστε να αποκτήσουν και πάλι τον εκπαιδευτικό τους 
χαρακτήρα και τα σχολεία να επιλέγουν προορισμούς στην 

Τρίτον: Οι διαδικασίες ανάθεσης των εκδρομών σε τουριστικά γραφεία 
είναι πολλές φορές αδιαφανείς. Παρά την δημοσίευση υποτυπωδών 
διαγωνισμών, στην πραγματικότητα η συναλλαγή και η συνδιαλλαγή 
είναι συχνό φαινόμενο. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν ή και να 
αρνούνται να ακολουθήσουν με αυτές τις διαδικασίες τουριστικά 
γραφεία με σοβαρότητα και επιχειρηματικό ήθος, ενώ τα σχολεία 
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα απάτης από τους επιτήδειους. 
Θυμίζουμε πως μόνο την φετινή περίοδο τέσσερα σχολεία στους νομούς 
Σερρών και Καβάλας έπεσαν θύματα κακών τουριστικών γραφείων, που 
όμως είχαν προκύψει από τους αδιαφανείς διαγωνισμούς που 
προκήρυξαν τα συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα αναζητούν να χρήματα τους 
στα δικαστήρια. 

Με αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή Τουρισμού του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καλεί: 

* Το Υπουργείο Παιδείας να ξαναδεί με σοβαρότητα το θέμα των 
σχολικών εκδρομών. Να δώσει κίνητρα, ώστε τα σχολεία να προτιμούν 
την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για την πολυήμερη εκδρομή τους. Ένα 
από αυτά θα μπορούσε να είναι η αύξηση των ημερών για εκδρομές 
εσωτερικού και η μείωση των ημερών για εκδρομές εξωτερικού.  

* Την εκπαιδευτική κοινότητα να ξαναδώσει στις εκδρομές τον 
εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Αυτές να αποτελέσουν δημιουργικές 
αποδράσεις γνώσης και εκπαίδευσης των μαθητών και όχι μόνο 
διασκέδασης και ενίοτε κραιπάλης. Ο συνδυασμός τους με συμβολική 
εθελοντική εργασία σε περιοχές της χώρας που έχει ανάγκη τους νέους, 
θα ήταν ότι καλύτερο για την δημιουργία συνείδησης εθελοντισμού και 
προσφοράς. 

* Τους διευθυντές των σχολείων να θεσπίσουν καλύτερες και πιο 
διαφανείς διαδικασίες στην επιλογή τουριστικού γραφείου για την 
εκδρομή. Οι τοπικές ενώσεις τουριστικών γραφείων μπορούν να τους 
βοηθήσουν σε αυτό. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή δεν μπορεί να 
είναι το χαμηλότερο κόστος, αλλά η αξιοπιστία του τουριστικού 
γραφείου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ας καταλάβουν 
οι καθηγητές πως στον τουρισμό το φθηνό δεν είναι το καλύτερο. 
Φαινόμενα συνδιαλλαγής καθηγητών ή ακόμη και μαθητών με 
τουριστικά γραφεία θα πρέπει να παταχθούν και να εξαφανιστούν μια για 
πάντα. 

λονίκης, την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης του συλλόγου και ο βασικός σκοπός της δη-
μιουργίας του είναι η συσπείρωση όλων όσων υπάγονται στον ασφα-
λιστικό φορέα του ΟΑΕΕ και σήμερα στενάζουν κάτω από το βάρος της 
ανεργίας, της ύφεσης, των χρεών και της υπερφορολόγησης. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει την συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία διότι τα μέλη του είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του 
ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να μένουν ανασφάλιστοι, οι ίδιοι και οι οικογέ-
νειες τους.  
 
Το ΕΕΘ κατ' επανάληψη με παρεμβάσεις του έχει ζητήσει από τον ΟΑΕΕ 
και το υπουργείο Εργασίας να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι σε 
όσους λόγω της κρίσης βρίσκονται σε θέση αδυναμίας. 

Να συνεχίζουν να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να 
προχωρήσουν σε ρεαλιστικές ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλομένων 
σε πολλές μικρές δόσεις και με περίοδο χάριτος. 

Ήδη 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έμποροι και βιοτέχνες ζουν 
χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υπό την απειλή πλειστηρια-
σμών. 

Υποχρεούμαστε να προστατέψουμε την αξιοπρέπεια και όλα τα στοι-
χειώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγ-
μα της χώρας μας, αλλά και σε διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση και σήμερα καταπατούνται ανελέητα στην πατρίδα 
μας. 

Για αυτούς τους λόγους, στις τραγικές συνθήκες που διάγουμε, ο Σύλλο-
γος διεκδικεί τα ακόλουθα: 
 

1. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και αποποινικοποίηση 
της μη καταβολής τους. 
 
2. Διαγραφή όλων των προσαυξήσεων (τόκων) και όποιων άλλων επιβα-
ρύνσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ. 
 
3. Τη διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών για ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, που ούτως η άλλως δεν παρέχεται σε όσους έχουν οφειλές. 
 
4. Οι «Ασφαλισμένοι ανασφάλιστοι» καταγγέλλουν ως παράνομο το 
ΚΕΑΟ που θέλει να προβεί σε κατασχέσεις παντός είδους για χρέη άνω 
των 5.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ , αλλά και οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό 
θα στηθεί με σκοπό να λειτουργήσει σαν αναγκαστική εισπρακτική εται-
ρεία με δικαίωμα να προχωρεί σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 
 
5. Οι «Ασφαλισμένοι ανασφάλιστοι» θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμα 
τους την επιλογή του ασφαλιστικού φορέα, τον οποίο οι ίδιοι οι ασφαλι-
σμένοι θα ελέγχουν για την ορθή διαχείριση των αποθεματικών του. 
 
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμα του 
κάθε Έλληνα στην αξιοπρεπή και πάνω από τα όρια της φτώχειας δια-
βίωση.  
 
Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων ο Σύλλογος έχει ξεκι-
νήσει ένα δικαστικό αγώνα ενάντια στον ΟΑΕΕ και το ΚΕΑΟ . 

Για αυτό το λόγο ο Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Θεσ-
σαλονίκης είναι αλληλέγγυος με κάθε συλλογικότητα που αγωνίζεται με 
παρόμοιους σκοπούς. 

'Ηδη σε δεκάδες πόλεις στην Ελλάδα δημιουργούνται παρόμοιοι 
σύλλογοι. Η νίκη απαιτεί την συμμετοχή όλων και γι' αυτό και καλούμε 
όλους τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ να συμμετέχουν στις διεργασίες 
του συλλόγου μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο www.anasfalistoi.gr

Η νίκη είναι δική μας. Απαιτούμε το αυτονόητο. Την αξιοπρέπεια  και την 
ζωή που αξίζουν οι άνθρωποι στον 21ο αιώνα . 
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διαγωνισμών, στην πραγματικότητα η συναλλαγή και η συνδιαλλαγή 
είναι συχνό φαινόμενο. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν ή και να 
αρνούνται να ακολουθήσουν με αυτές τις διαδικασίες τουριστικά 
γραφεία με σοβαρότητα και επιχειρηματικό ήθος, ενώ τα σχολεία 
κινδυνεύουν να πέσουν θύματα απάτης από τους επιτήδειους. 
Θυμίζουμε πως μόνο την φετινή περίοδο τέσσερα σχολεία στους νομούς 
Σερρών και Καβάλας έπεσαν θύματα κακών τουριστικών γραφείων, που 
όμως είχαν προκύψει από τους αδιαφανείς διαγωνισμούς που 
προκήρυξαν τα συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα αναζητούν να χρήματα τους 
στα δικαστήρια. 

Με αυτά τα δεδομένα η Επιτροπή Τουρισμού του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης καλεί: 

* Το Υπουργείο Παιδείας να ξαναδεί με σοβαρότητα το θέμα των 
σχολικών εκδρομών. Να δώσει κίνητρα, ώστε τα σχολεία να προτιμούν 
την Ελλάδα και όχι το εξωτερικό για την πολυήμερη εκδρομή τους. Ένα 
από αυτά θα μπορούσε να είναι η αύξηση των ημερών για εκδρομές 
εσωτερικού και η μείωση των ημερών για εκδρομές εξωτερικού.  

* Την εκπαιδευτική κοινότητα να ξαναδώσει στις εκδρομές τον 
εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Αυτές να αποτελέσουν δημιουργικές 
αποδράσεις γνώσης και εκπαίδευσης των μαθητών και όχι μόνο 
διασκέδασης και ενίοτε κραιπάλης. Ο συνδυασμός τους με συμβολική 
εθελοντική εργασία σε περιοχές της χώρας που έχει ανάγκη τους νέους, 
θα ήταν ότι καλύτερο για την δημιουργία συνείδησης εθελοντισμού και 
προσφοράς. 

* Τους διευθυντές των σχολείων να θεσπίσουν καλύτερες και πιο 
διαφανείς διαδικασίες στην επιλογή τουριστικού γραφείου για την 
εκδρομή. Οι τοπικές ενώσεις τουριστικών γραφείων μπορούν να τους 
βοηθήσουν σε αυτό. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή δεν μπορεί να 
είναι το χαμηλότερο κόστος, αλλά η αξιοπιστία του τουριστικού 
γραφείου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ας καταλάβουν 
οι καθηγητές πως στον τουρισμό το φθηνό δεν είναι το καλύτερο. 
Φαινόμενα συνδιαλλαγής καθηγητών ή ακόμη και μαθητών με 
τουριστικά γραφεία θα πρέπει να παταχθούν και να εξαφανιστούν μια για 
πάντα. 

λονίκης, την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης του συλλόγου και ο βασικός σκοπός της δη-
μιουργίας του είναι η συσπείρωση όλων όσων υπάγονται στον ασφα-
λιστικό φορέα του ΟΑΕΕ και σήμερα στενάζουν κάτω από το βάρος της 
ανεργίας, της ύφεσης, των χρεών και της υπερφορολόγησης. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στηρίζει την συγκε-
κριμένη πρωτοβουλία διότι τα μέλη του είναι ασφαλισμένα στον ΟΑΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια πολλοί επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης αδυνα-
τούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του 
ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να μένουν ανασφάλιστοι, οι ίδιοι και οι οικογέ-
νειες τους.  
 
Το ΕΕΘ κατ' επανάληψη με παρεμβάσεις του έχει ζητήσει από τον ΟΑΕΕ 
και το υπουργείο Εργασίας να επανεξετάσουν τη στάση τους απέναντι σε 
όσους λόγω της κρίσης βρίσκονται σε θέση αδυναμίας. 

Να συνεχίζουν να παρέχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να 
προχωρήσουν σε ρεαλιστικές ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλομένων 
σε πολλές μικρές δόσεις και με περίοδο χάριτος. 

Ήδη 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες έμποροι και βιοτέχνες ζουν 
χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και υπό την απειλή πλειστηρια-
σμών. 

Υποχρεούμαστε να προστατέψουμε την αξιοπρέπεια και όλα τα στοι-
χειώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγ-
μα της χώρας μας, αλλά και σε διεθνείς συμβάσεις, που αφορούν την 
κοινωνική ασφάλιση και σήμερα καταπατούνται ανελέητα στην πατρίδα 
μας. 

Για αυτούς τους λόγους, στις τραγικές συνθήκες που διάγουμε, ο Σύλλο-
γος διεκδικεί τα ακόλουθα: 
 

1. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και αποποινικοποίηση 
της μη καταβολής τους. 
 
2. Διαγραφή όλων των προσαυξήσεων (τόκων) και όποιων άλλων επιβα-
ρύνσεων στις ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ. 
 
3. Τη διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών για ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη, που ούτως η άλλως δεν παρέχεται σε όσους έχουν οφειλές. 
 
4. Οι «Ασφαλισμένοι ανασφάλιστοι» καταγγέλλουν ως παράνομο το 
ΚΕΑΟ που θέλει να προβεί σε κατασχέσεις παντός είδους για χρέη άνω 
των 5.000 ευρώ προς τον ΟΑΕΕ , αλλά και οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό 
θα στηθεί με σκοπό να λειτουργήσει σαν αναγκαστική εισπρακτική εται-
ρεία με δικαίωμα να προχωρεί σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. 
 
5. Οι «Ασφαλισμένοι ανασφάλιστοι» θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμα 
τους την επιλογή του ασφαλιστικού φορέα, τον οποίο οι ίδιοι οι ασφαλι-
σμένοι θα ελέγχουν για την ορθή διαχείριση των αποθεματικών του. 
 
Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουν ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμα του 
κάθε Έλληνα στην αξιοπρεπή και πάνω από τα όρια της φτώχειας δια-
βίωση.  
 
Στο πλαίσιο της επίτευξης των παραπάνω στόχων ο Σύλλογος έχει ξεκι-
νήσει ένα δικαστικό αγώνα ενάντια στον ΟΑΕΕ και το ΚΕΑΟ . 

Για αυτό το λόγο ο Σύλλογος Ασφαλισμένων Ανασφάλιστων ΟΑΕΕ Θεσ-
σαλονίκης είναι αλληλέγγυος με κάθε συλλογικότητα που αγωνίζεται με 
παρόμοιους σκοπούς. 

'Ηδη σε δεκάδες πόλεις στην Ελλάδα δημιουργούνται παρόμοιοι 
σύλλογοι. Η νίκη απαιτεί την συμμετοχή όλων και γι' αυτό και καλούμε 
όλους τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ να συμμετέχουν στις διεργασίες 
του συλλόγου μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στο www.anasfalistoi.gr

Η νίκη είναι δική μας. Απαιτούμε το αυτονόητο. Την αξιοπρέπεια  και την 
ζωή που αξίζουν οι άνθρωποι στον 21ο αιώνα . 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Να µην αλλάξει το καθεστώς
των επαγγελµατικών µισθώσεων 

Ν
α μην αλλάξει το καθεστώς των επαγγελματικών μισθώσεων 
που ισχύει σήμερα ζητά από το υπουργείο Ανάπτυξης το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ σημειώνει ότι «το μεταφορικό κόστος αντί να αποτελεί κίνητρο ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρας μας 
εξελίσσεται σε υψηλό εμπόδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σε μια περίοδο που καταβάλλεται προσπάθεια για τη 
δημιουργία αποδοτικών δικτύων μεταφορών». 

Επίσης ο πρόεδρος του ΕΕΘ προβλέπει ότι «με τα υψηλά διόδια ο στόχος της είσπραξης περισσότερων εσόδων δεν θα επιτευχθεί, ενώ αντίθετα η
πραγματική οικονομία θα δεχθεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα» και ζητά την παρέμβαση του κ. Σαμαρά «για να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα 
οι τιμές των διοδίων και η χρήση τους να επιβάλλεται αναλογικά με τη χρήση του δρόμου». 

Απαράδεκτα 
υψηλές οι τιµές στα διόδια

Τ
ο θέμα των υψηλών τελών διέλευσης από τα διόδια του εθνικού 
δικτύου της χώρας θίγει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά, την οποία κοινοποίησε στον υπουργό Μεταφο-

ρών, Υποδομών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Στην επιστολή ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης επισημαίνει ότι 
οι υψηλές τιμές στα διόδια θίγουν ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες του 
εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού, αλλά και τους τελικούς 
καταναλωτές, στους οποίους επιμερίζονται οι δαπάνες. 

«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν καθη-
μερινά το οδικό δίκτυο στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα οφείλουν να 
σταματήσουν για πληρωμή σε 10 σημεία διοδίων, ενώ σε πολλά τμήματα 
του συγκεκριμένου οδικού άξονα οι οδηγοί δεν έχουν τη δυνατότητα 
χρήσης εναλλακτικών διαδρομών» υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης.  

Σε επιστολή του προς τον υπουργό  Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη ο 
πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση 
προτίθεται να αλλάξει υπέρ των ιδιοκτητών το καθεστώς, καθιερώ-
νοντας τις τριετείς επαγγελματικές μισθώσεις.

 Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης «αν ισχύσει μια τέτοια ρύθμιση θα 
προκληθεί νέα άσκοπη και ανώφελη αναστάτωση στην αγορά». 

Ο ίδιος σημειώνει: «Η προσπάθεια των επαγγελματιών και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν εν μέσω της μεγάλης κρίσης και της 
πολύχρονης ύφεσης θα καταστεί ακόμη δυσχερέστερη, ενώ δεν θα 
υπάρχει ούτε καν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την απόσβεση 
των επενδύσεων που κάθε ενοικιαστής κάνει στο επαγγελματικό του 
ακίνητο».    

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ επισημαίνει ακόμη ότι με το ισχύον καθεστώς η προστασία του ενοικιαστή ανέρχεται σε 12 χρόνια, ανεξάρτητα από τη διάρκεια 
της μίσθωσης που συμφωνείται στο μισθωτήριο. «Σήμερα, επίσης, η νομοθεσία ορίζει πως αν ο ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον ενοικιαστή μετά τη 
λήξη της 12ετίας, θα πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση 24 ενοικίων ως αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας.

Αν, αντίθετα, θέλει ο ενοικιαστής να φύγει από το κατάστημα ή το γραφείο θα πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη της σύμβασης 
μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση τρεις μήνες νωρίτερα και να δώσει ένα ενοίκιο ως αποζημίωση» λέει ο κ. Ζορπίδης, ο οποίος παράλληλα 
επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες πρόθεση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι να μειωθούν οι αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλει ο 
ιδιοκτήτης και να αυξηθούν εκείνες του ενοικιαστή. 

«Κάτι τέτοιο, θα καταργήσει ουσιαστικά τη θετική νομοθετική παρέμβαση που είχε γίνει, εν μέσω της κρίσης, για τους ενοικιαστές εμπορικών 
μισθώσεων με το Ν.3853/2010, που μείωσε το χρόνο της δυνατότητας καταγγελίας από δύο σε ένα έτος μίσθωσης, το χρόνο της προειδοποίησης από 
έξι σε τρεις μήνες και το ύψος αποζημίωσης του ενοικιαστή από τέσσερα σε ένα ενοίκιο» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΕΘ.  

Σ
τα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επι-
χειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόλη-
ση», η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη της απασχόλη-

σης», στην οποία συμμετέχουν τόσο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
όσο και η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ο σύμβουλος του Επαγγελματία» 
διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση στις 13 Φεβρουαρίου 2014 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι επιλεγέντες ωφελούμενοι της ομάδας -
στόχου του έργου, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την υλοποίη-
ση των δράσεων του Προγράμματος, την επίτευξη των στόχων του έργου, 
καθώς το ρόλο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στη δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης.  

Δράση για την απασχόληση 

Ανυπολόγιστες οι συνέπειες για την αγορά
από τη διακοπή των εργασιών στο µετρό 

Υ
πόμνημα προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ απέστειλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη διακοπή των εργασιών 
κατασκευής του μετρό.  
Στο υπόμνημα, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, επισημαίνονται οι ανυπολόγιστες οι συνέπειες που θα υπάρξουν 

στην αγορά της Θεσσαλονίκης από τη νέα εμπλοκή στην κατασκευή του  μετρό.
Συγκεκριμένα το ΕΕΘ αναφέρει:  
«Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, που είδαν το φώς της δημοσιότητας, για αναστολή των έργων του μετρό κρούουμε «τον κώδωνα του κινδύνου»  
προς κάθε αρμόδιο για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει στους επαγγελματίες της περιοχής η ενδεχόμενη περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
ή η ματαίωση του έργου.   
Για άλλη μια φορά με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το έργο έχει καταντήσει… «γεφύρι της Άρτας» .
Είναι απαράδεκτο ένα έργο, που στο παρελθόν έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης», να έχει εξελιχθεί σε παγίδα θανάτου για 
εκατοντάδες επιχειρήσεις, λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται χρόνια τώρα στην πρόοδο των εργασιών.   
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει κατ' επανάληψη προειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους για τις δραματικές συνέπειες για 
την αγορά της Θεσσαλονίκης από τις καθυστερήσεις. Πολύ περισσότερο από τη ματαίωση του έργου. Εάν η νέα εμπλοκή εξελιχθεί σε «ταφόπλακα» 
για το μετρό οι επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες.  
Δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε  για άλλη μία φορά, τηρούνται «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε σχέση με την κατασκευή του αντίστοιχου έργου στην 
Αθήνα, η κύρια γραμμή του οποίου είχε ολοκληρωθεί σε πέντε περίπου χρόνια, ενώ διαρκώς παραδίδονται και οι επεκτάσεις του. Ούτε οικονομικά, 
ούτε αρχαιολογικά, ούτε τεχνικά, ούτε κατασκευαστικά άλλα προβλήματα υπάρχουν στην πρωτεύουσα. 
Η Θεσσαλονίκη, οι πολίτες και οι επαγγελματίες της δεν μπορούν να δείξουν άλλη ανοχή, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. Δεν έχουν υπομονή να 
περιμένουν άλλο και δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν τα σπασμένα». 
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πραγματική οικονομία θα δεχθεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα» και ζητά την παρέμβαση του κ. Σαμαρά «για να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα 
οι τιμές των διοδίων και η χρήση τους να επιβάλλεται αναλογικά με τη χρήση του δρόμου». 

Απαράδεκτα 
υψηλές οι τιµές στα διόδια

Τ
ο θέμα των υψηλών τελών διέλευσης από τα διόδια του εθνικού 
δικτύου της χώρας θίγει με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά, την οποία κοινοποίησε στον υπουργό Μεταφο-

ρών, Υποδομών και Δικτύων Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 

Στην επιστολή ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης επισημαίνει ότι 
οι υψηλές τιμές στα διόδια θίγουν ιδιαιτέρως τους επαγγελματίες του 
εμπορίου, των μεταφορών και του τουρισμού, αλλά και τους τελικούς 
καταναλωτές, στους οποίους επιμερίζονται οι δαπάνες. 

«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν καθη-
μερινά το οδικό δίκτυο στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Αθήνα οφείλουν να 
σταματήσουν για πληρωμή σε 10 σημεία διοδίων, ενώ σε πολλά τμήματα 
του συγκεκριμένου οδικού άξονα οι οδηγοί δεν έχουν τη δυνατότητα 
χρήσης εναλλακτικών διαδρομών» υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης.  

Σε επιστολή του προς τον υπουργό  Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη ο 
πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης επισημαίνει ότι η κυβέρνηση 
προτίθεται να αλλάξει υπέρ των ιδιοκτητών το καθεστώς, καθιερώ-
νοντας τις τριετείς επαγγελματικές μισθώσεις.

 Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ζορπίδης «αν ισχύσει μια τέτοια ρύθμιση θα 
προκληθεί νέα άσκοπη και ανώφελη αναστάτωση στην αγορά». 

Ο ίδιος σημειώνει: «Η προσπάθεια των επαγγελματιών και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων να επιβιώσουν εν μέσω της μεγάλης κρίσης και της 
πολύχρονης ύφεσης θα καταστεί ακόμη δυσχερέστερη, ενώ δεν θα 
υπάρχει ούτε καν ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος για την απόσβεση 
των επενδύσεων που κάθε ενοικιαστής κάνει στο επαγγελματικό του 
ακίνητο».    

Ο πρόεδρος του ΕΕΘ επισημαίνει ακόμη ότι με το ισχύον καθεστώς η προστασία του ενοικιαστή ανέρχεται σε 12 χρόνια, ανεξάρτητα από τη διάρκεια 
της μίσθωσης που συμφωνείται στο μισθωτήριο. «Σήμερα, επίσης, η νομοθεσία ορίζει πως αν ο ιδιοκτήτης θέλει να διώξει τον ενοικιαστή μετά τη 
λήξη της 12ετίας, θα πρέπει να του καταβάλλει αποζημίωση 24 ενοικίων ως αποκατάσταση της άυλης εμπορικής αξίας.

Αν, αντίθετα, θέλει ο ενοικιαστής να φύγει από το κατάστημα ή το γραφείο θα πρέπει να έχει περάσει ένας χρόνος από την έναρξη της σύμβασης 
μίσθωσης, να καταγγείλει τη μίσθωση τρεις μήνες νωρίτερα και να δώσει ένα ενοίκιο ως αποζημίωση» λέει ο κ. Ζορπίδης, ο οποίος παράλληλα 
επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες πρόθεση του Υπουργού Ανάπτυξης είναι να μειωθούν οι αποζημιώσεις που πρέπει να καταβάλει ο 
ιδιοκτήτης και να αυξηθούν εκείνες του ενοικιαστή. 

«Κάτι τέτοιο, θα καταργήσει ουσιαστικά τη θετική νομοθετική παρέμβαση που είχε γίνει, εν μέσω της κρίσης, για τους ενοικιαστές εμπορικών 
μισθώσεων με το Ν.3853/2010, που μείωσε το χρόνο της δυνατότητας καταγγελίας από δύο σε ένα έτος μίσθωσης, το χρόνο της προειδοποίησης από 
έξι σε τρεις μήνες και το ύψος αποζημίωσης του ενοικιαστή από τέσσερα σε ένα ενοίκιο» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΕΕΘ.  

Σ
τα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επι-
χειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με στόχο την απασχόλη-
ση», η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη της απασχόλη-

σης», στην οποία συμμετέχουν τόσο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, 
όσο και η Αναπτυξιακή Εταιρεία «Ο σύμβουλος του Επαγγελματία» 
διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση στις 13 Φεβρουαρίου 2014 στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι επιλεγέντες ωφελούμενοι της ομάδας -
στόχου του έργου, οι οποίοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την υλοποίη-
ση των δράσεων του Προγράμματος, την επίτευξη των στόχων του έργου, 
καθώς το ρόλο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στη δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης.  

Δράση για την απασχόληση 

Ανυπολόγιστες οι συνέπειες για την αγορά
από τη διακοπή των εργασιών στο µετρό 

Υ
πόμνημα προς την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ απέστειλε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με αφορμή τη διακοπή των εργασιών 
κατασκευής του μετρό.  
Στο υπόμνημα, το οποίο υπογράφει ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μιχάλης Ζορπίδης, επισημαίνονται οι ανυπολόγιστες οι συνέπειες που θα υπάρξουν 

στην αγορά της Θεσσαλονίκης από τη νέα εμπλοκή στην κατασκευή του  μετρό.
Συγκεκριμένα το ΕΕΘ αναφέρει:  
«Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις, που είδαν το φώς της δημοσιότητας, για αναστολή των έργων του μετρό κρούουμε «τον κώδωνα του κινδύνου»  
προς κάθε αρμόδιο για τις τραγικές συνέπειες που θα έχει στους επαγγελματίες της περιοχής η ενδεχόμενη περαιτέρω καθυστέρηση ολοκλήρωσης 
ή η ματαίωση του έργου.   
Για άλλη μια φορά με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι το έργο έχει καταντήσει… «γεφύρι της Άρτας» .
Είναι απαράδεκτο ένα έργο, που στο παρελθόν έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης», να έχει εξελιχθεί σε παγίδα θανάτου για 
εκατοντάδες επιχειρήσεις, λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται χρόνια τώρα στην πρόοδο των εργασιών.   
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει κατ' επανάληψη προειδοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους για τις δραματικές συνέπειες για 
την αγορά της Θεσσαλονίκης από τις καθυστερήσεις. Πολύ περισσότερο από τη ματαίωση του έργου. Εάν η νέα εμπλοκή εξελιχθεί σε «ταφόπλακα» 
για το μετρό οι επιπτώσεις θα είναι ανυπολόγιστες.  
Δυστυχώς, όπως διαπιστώνουμε  για άλλη μία φορά, τηρούνται «δύο μέτρα και δύο σταθμά» σε σχέση με την κατασκευή του αντίστοιχου έργου στην 
Αθήνα, η κύρια γραμμή του οποίου είχε ολοκληρωθεί σε πέντε περίπου χρόνια, ενώ διαρκώς παραδίδονται και οι επεκτάσεις του. Ούτε οικονομικά, 
ούτε αρχαιολογικά, ούτε τεχνικά, ούτε κατασκευαστικά άλλα προβλήματα υπάρχουν στην πρωτεύουσα. 
Η Θεσσαλονίκη, οι πολίτες και οι επαγγελματίες της δεν μπορούν να δείξουν άλλη ανοχή, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία. Δεν έχουν υπομονή να 
περιμένουν άλλο και δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώνουν τα σπασμένα». 



Το InsuranceForum.gr – το μοναδικό forum για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές-   σας προσκαλεί στην  3η Ημερίδα του 
που θα πραγματοποιηθεί   στη Θεσσαλονίκη, στο THE MET HOTEL

την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 
από τις 15.00  έως τις 20.00

Ο τίτλος της Ημερίδας, στην οποία θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν θέματα που απασχολούν έντονα τους 
διαμεσολαβητές αυτό το διάστημα, είναι: «Τα εφόδια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για την επόμενη 5ετία.

Νέες τάσεις – Νέοι τρόποι προσέγγισης πελατών».

Επίσης στην Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί και η  παρουσίαση του insurancewebinars.gr της πρώτης πλατφόρμας 
διεξαγωγής e-seminars για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Ενδεικτικά μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
- Τα social media, ένα εξαιρετικό εργαλείο πωλήσεων για τον σύγχρονο διαμεσολαβητή και πώς μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε στην πράξη.
- Πώς οι διαμεσολαβητές θα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις αλλαγές στην καθημερινή μας εργασία.

- Ποιες αλλαγές επιφέρουν οι πράξεις 30-31 της Τράπεζας Της Ελλάδος. Τι συνεπάγεται για τον τρόπο εργασία μας.
- Ποιες είναι οι σημαντικότερες φορολογικές αλλαγές που θα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ομιλητές της Ημερίδας θα είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες που έχουν και μπορούν να μεταδώσουν γνώση  και να 

μοιραστούν την εμπειρία τους  με το  διαμεσολαβητή ασφαλίσεων.

Αυτό που χαρακτηρίζει την καινοτομία των Ημερίδων του Insuranceforum.gr είναι πως διοργανώνονται από 
διαμεσολαβητές για διαμεσολαβητές. 

 
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας από το περίπτερο του insurancewebinars.gr θα δοθούν 50 δωρεάν tokens αξίας 25 ευρώ 

το καθένα προκειμένου να παρακολουθήσετε  εντελώς δωρεάν ένα webinar (διαδικτυακό σεμινάριο) της επιλογής σας.

Συντονιστής της ημερίδας θα είναι ο Βασιλειάδης Αριστείδης ιδρυτής του InsuranceForum.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασιλειάδη Αριστείδη στο 

administrator@insuranceforum.gr ή στο τηλέφωνο 6941 665 405.

3η Ηµερίδα του InsuranceForum.gr στη Θεσσαλονίκη

Υπό την Αιγίδα

Αγ. Δημητρίου 41, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 546 32, Τηλ. 2315 311 282, Φαξ. 2315  312 558,   email. administrator@insuranceforum.gr 

Χορηγοί Επικοινωνίας
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Του Γιώργου Ηλιάδη 
Α' Αντιπροέδρου ΕΕΘ
Προέδρου Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Μεταφορών 
Βορείου Ελλάδος
 

Κλιµατική Αλλαγή:
Πραγµατική Απειλή ή Υπερβολή;

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις γι' 
αυτό. Όμως  υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η 
κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στις θύελλες που έπληξαν 
τις νότιες και δυτικές ακτές της Βρετανίας με ανέμους ταχύτητας έως 
και 130 χιλιομέτρων και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν 
εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα προβλήματα. Δεν 
μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για κάτι το πρωτοφανές, αλλά 
οπωσδήποτε είναι ασυνήθιστο.

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί πραγματική απειλή, καθώς τα κλιματικά δεδομένα έχουν 
αλλάξει σημαντικά ως αποτέλεσμα φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών 
και ότι ο πλανήτης μας βιώνει ήδη τις συνέπειες. 

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκό-
σμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών 
συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου 
μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως 
προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που 
εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών.

Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως είναι η 
τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας.

Στη Σύμβαση-Πλαίσο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η 
μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα 
που έχει φυσικά αίτια.

Το κλίµα αλλάζει

Επιστημονικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σε έγκυρες και 
εμπεριστατωμένες μελέτες, καταδεικνύουν πως το κλίμα (θερμοκρα-
σία, θαλάσσια στάθμη, βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα) έχει, 
πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η πλέον σημαντική συνιστώσα/παράμετρος του κλίματος, η θερμοκρα-
σία,  δείχνει αύξηση κατά ~0.8°C από το 1900, ενώ τα τελευταία 10 έτη 
είναι τα θερμότερα για πολλούς αιώνες. Ένα από τα δέκα θερμότερα έτη 
που έχουν καταγραφεί ποτέ ήταν το 2013, επιβεβαίωσαν η NASA και η 
αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Η θαλάσσια στάθμη, ελεγχόμενη-οδηγούμενη από τη θερμοκρασία, 
δείχνει μέση αύξηση (περίπου 18 εκατοστών) από το 1860 και χωρο-
χρονική μεταβλητότητα και επίδραση από τα ακραία φαινόμενα (για 
παράδειγμα κυκλώνες/φουσκοθαλασσιές-storm surges), που 
αυξάνουν δραματικά την βραχυχρόνια στάθμη των υδάτων. 

Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες η στάθμη της θάλασσας θα 
ανεβαίνει κατά 2,3 μέτρα για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα 
βαθμό Κελσίου, μέσα στα επόμενα 2.000 χρόνια. Σύμφωνα με τα 
ευρήματά τους, η άνοδος θα οφείλεται κατά το ήμισυ στην απώλεια 
πάγου στην Ανταρκτική, η οποία αυτή τη στιγμή ευθύνεται για το 
φαινόμενο σε ποσοστό μικρότερο του 10%.

Η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων ανέβηκε κατά 17 εκατοστά μέσα στον 
περασμένο αιώνα, ενώ οι ρυθμοί ανόδου έχουν αυξηθεί σε πάνω από 
τρία χιλιοστά το χρόνο, σύμφωνα με τη Διεθνή Διακυβερνητική Επιτροπή 
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Το εν τρίτο αυτής της ανόδου 
οφείλεται, αυτή τη στιγμή, στην Ανταρκτική και στη Γροιλανδία. 

Μ
ε αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει 
πρόσφατα την Ευρώπη, όλοι μας αναρωτιόμαστε αν το 
φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. 

Οι βροχοπτώσεις με τις μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τις 
ποσότητες αναδεικνύονται σε σημαντικότατη παράμετρο που επίσης 
δείχνει μεγάλες αλλαγές.

Τα ακραία φαινόμενα, κυκλώνες, κύματα, έντονες ξηρασίες, αυξάνονται 
τόσο σε αριθμό όσο και σε ένταση με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
επιδείνωση των τροπικών καταιγίδων και  θυελλωδών κυματισμών 
(χωρο-χρονικά ανομοιογενής). 

Γιατί ανεβαίνει η θερµοκρασία 

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας  οφείλεται σε: 

- Φυσικές μεταβολές της εκκεντρότητας περιφοράς και των μεταπτώ-
σεων περιστροφής της γης.

- Ανθρωπογενή αύξηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου-GHGs  όπως, για παράδειγμα του διοξειδίου του 
άνθρακα, που από 280 ppm το 1850 (τυπική συγκέντρωση για τις θερμές 
περιόδους των τελευταίων 800,000 ετών) έφθασε σε > 380 ppm. 

Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται κυρίως από τη καύση 
ορυκτών καυσίμων  αλλά και την αποψίλωση δασών, όπως αποδεικνύε-
ται από την ισοτοπική του ταυτότητα- περισσότερο C14 (Rahmstorf, 
2011) και μελέτες ισοζυγίων.

Η μελέτη (επιβεβαιωμένων με παρατηρήσεις) κλιματικών μοντέλων 
δείχνει ότι η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στον 
συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών αιτίων.

Το κοινωνικό και οικονοµικό κόστος

Το κοινωνικό-οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής μπορεί να 
φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, αν δεν ληφθούν έγκαιρα κατάλληλα 
μέτρα με άμεσες και ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας 
αλλά και στις υποδομές και υπηρεσίες των μεταφορών.

Η εμπεριστατωμένη Έκθεση Stern (2006) υποστηρίζει ότι οι κλιματικές 
αλλαγές για τα σενάρια A1 του IPCC (αλλά χωρίς αναδράσεις) θα 
κοστίσουν στο παγκόσμιο GDP το 2050 5-20% ετησίως.
 

Η έκθεση Allianz/WWF υποστηρίζει ότι, το 2050, στις 136 μεγαλου-
πόλεις-λιμάνια περιουσιακά στοιχεία αξίας 28 τρισ. δολαρίων θα είναι 
εκτεθειμένα σε πλημμύρες.   

Έκθεση της Swiss Re (2010) προβλέπει δραματική αύξηση των ετήσιων 
ζημιών στην παράκτια ζώνη της Β. Ευρώπης  

Κλιµατική µετανάστευση  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλιματική μετανάστευση θεωρείται ότι θα 
αποτελέσει την επόμενη μεγάλη, ανατρεπτική, πληθυσμιακή μετακίνη-
ση. Ήδη οι πρώτοι «μετανάστες κλίματος» αναχωρούν από 180 χωριά 
στην Αλάσκα των ΗΠΑ αναγκαστικά, καθώς το έδαφος χάνεται από την 
εισροή υδάτων, κυρίως από τη θάλασσα ή τις κατολισθήσεις. Αντίστοιχα  
και στα νησιά του Ειρηνικού όπως επίσης και σε περιοχές της νοτιοανα-
τολικής Ασίας που πλήττονται από τους μουσώνες παρατηρούνται 
μεταναστεύσεις πληθυσμών.

Υπάρχουν όμως και θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες, ανοίγουν νέες θαλάσσιες διαδρομές στην Αρκτική, ενώ 
οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση ακόμα και 
συμβατικών πλοίων και είναι δυνατή η διέλευση της Αρκτικής χωρίς 
ενισχυμένα κύτη και παγοθραυστικό εξοπλισμό.

Πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις 

Σε αντιδιαστολή ακούγονται και φωνές που υποστηρίζουν ότι , η αλλαγή 
του κλίματος αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα στα 
χέρια των policy makers. 

Τα τελευταία 25 χρόνια προπαγανδίζεται με ευφυέστατο τρόπο μια 
«περιβαλλοντική διαχείριση» βασισμένη στην παραπληροφόρηση και 
στα νεοσύστατα «πράσινα» χρηματιστήρια υπό την διαχείριση του 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-ICCP) 
και γνωστών παγκόσμιων τραπεζικών κύκλων των οποίων διαχειριστές 
είναι πολιτικοί, οικονομολόγοι, και χρηματιστές.

 Ας αναλογισθεί κάποιος ότι «τζόγος» του διοξειδίου του άνθρακα στο 
χρηματιστήριο ρύπων των διακινούμενων κεφαλαίων το 2009 έφτασε τα 
198 δισ. δολάρια. Η πράσινη ανάπτυξη εξυπηρετεί τα οικονομικά 
συμφέροντα των γνωστών παγκόσμιων κύκλων.
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Του Γιώργου Ηλιάδη 
Α' Αντιπροέδρου ΕΕΘ
Προέδρου Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Μεταφορών 
Βορείου Ελλάδος
 

Κλιµατική Αλλαγή:
Πραγµατική Απειλή ή Υπερβολή;

Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις γι' 
αυτό. Όμως  υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν τη θεωρία ότι η 
κλιματική αλλαγή διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στις θύελλες που έπληξαν 
τις νότιες και δυτικές ακτές της Βρετανίας με ανέμους ταχύτητας έως 
και 130 χιλιομέτρων και έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν 
εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα προβλήματα. Δεν 
μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για κάτι το πρωτοφανές, αλλά 
οπωσδήποτε είναι ασυνήθιστο.

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή 
αποτελεί πραγματική απειλή, καθώς τα κλιματικά δεδομένα έχουν 
αλλάξει σημαντικά ως αποτέλεσμα φυσικών και ανθρωπογενών αιτιών 
και ότι ο πλανήτης μας βιώνει ήδη τις συνέπειες. 

Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στη μεταβολή του παγκό-
σμιου κλίματος και ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών 
συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου 
μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως 
προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που 
εκτείνονται σε βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων ακόμα ετών.

Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς και 
σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως είναι η 
τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας.

Στη Σύμβαση-Πλαίσο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές 
Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η 
μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες, διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική μεταβλητότητα 
που έχει φυσικά αίτια.

Το κλίµα αλλάζει

Επιστημονικά δεδομένα, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σε έγκυρες και 
εμπεριστατωμένες μελέτες, καταδεικνύουν πως το κλίμα (θερμοκρα-
σία, θαλάσσια στάθμη, βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα) έχει, 
πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Η πλέον σημαντική συνιστώσα/παράμετρος του κλίματος, η θερμοκρα-
σία,  δείχνει αύξηση κατά ~0.8°C από το 1900, ενώ τα τελευταία 10 έτη 
είναι τα θερμότερα για πολλούς αιώνες. Ένα από τα δέκα θερμότερα έτη 
που έχουν καταγραφεί ποτέ ήταν το 2013, επιβεβαίωσαν η NASA και η 
αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας.

Η θαλάσσια στάθμη, ελεγχόμενη-οδηγούμενη από τη θερμοκρασία, 
δείχνει μέση αύξηση (περίπου 18 εκατοστών) από το 1860 και χωρο-
χρονική μεταβλητότητα και επίδραση από τα ακραία φαινόμενα (για 
παράδειγμα κυκλώνες/φουσκοθαλασσιές-storm surges), που 
αυξάνουν δραματικά την βραχυχρόνια στάθμη των υδάτων. 

Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες η στάθμη της θάλασσας θα 
ανεβαίνει κατά 2,3 μέτρα για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα 
βαθμό Κελσίου, μέσα στα επόμενα 2.000 χρόνια. Σύμφωνα με τα 
ευρήματά τους, η άνοδος θα οφείλεται κατά το ήμισυ στην απώλεια 
πάγου στην Ανταρκτική, η οποία αυτή τη στιγμή ευθύνεται για το 
φαινόμενο σε ποσοστό μικρότερο του 10%.

Η στάθμη των θαλάσσιων υδάτων ανέβηκε κατά 17 εκατοστά μέσα στον 
περασμένο αιώνα, ενώ οι ρυθμοί ανόδου έχουν αυξηθεί σε πάνω από 
τρία χιλιοστά το χρόνο, σύμφωνα με τη Διεθνή Διακυβερνητική Επιτροπή 
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή. Το εν τρίτο αυτής της ανόδου 
οφείλεται, αυτή τη στιγμή, στην Ανταρκτική και στη Γροιλανδία. 

Μ
ε αφορμή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν πλήξει 
πρόσφατα την Ευρώπη, όλοι μας αναρωτιόμαστε αν το 
φαινόμενο αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. 

Οι βροχοπτώσεις με τις μεγάλες διαφοροποιήσεις ως προς τις 
ποσότητες αναδεικνύονται σε σημαντικότατη παράμετρο που επίσης 
δείχνει μεγάλες αλλαγές.

Τα ακραία φαινόμενα, κυκλώνες, κύματα, έντονες ξηρασίες, αυξάνονται 
τόσο σε αριθμό όσο και σε ένταση με αποτέλεσμα να παρατηρείται 
επιδείνωση των τροπικών καταιγίδων και  θυελλωδών κυματισμών 
(χωρο-χρονικά ανομοιογενής). 

Γιατί ανεβαίνει η θερµοκρασία 

Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας  οφείλεται σε: 

- Φυσικές μεταβολές της εκκεντρότητας περιφοράς και των μεταπτώ-
σεων περιστροφής της γης.

- Ανθρωπογενή αύξηση της ατμοσφαιρικής συγκέντρωσης των αερίων 
του θερμοκηπίου-GHGs  όπως, για παράδειγμα του διοξειδίου του 
άνθρακα, που από 280 ppm το 1850 (τυπική συγκέντρωση για τις θερμές 
περιόδους των τελευταίων 800,000 ετών) έφθασε σε > 380 ppm. 

Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα προέρχεται κυρίως από τη καύση 
ορυκτών καυσίμων  αλλά και την αποψίλωση δασών, όπως αποδεικνύε-
ται από την ισοτοπική του ταυτότητα- περισσότερο C14 (Rahmstorf, 
2011) και μελέτες ισοζυγίων.

Η μελέτη (επιβεβαιωμένων με παρατηρήσεις) κλιματικών μοντέλων 
δείχνει ότι η παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται στον 
συνδυασμό φυσικών και ανθρωπογενών αιτίων.

Το κοινωνικό και οικονοµικό κόστος

Το κοινωνικό-οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής μπορεί να 
φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, αν δεν ληφθούν έγκαιρα κατάλληλα 
μέτρα με άμεσες και ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή μας 
αλλά και στις υποδομές και υπηρεσίες των μεταφορών.

Η εμπεριστατωμένη Έκθεση Stern (2006) υποστηρίζει ότι οι κλιματικές 
αλλαγές για τα σενάρια A1 του IPCC (αλλά χωρίς αναδράσεις) θα 
κοστίσουν στο παγκόσμιο GDP το 2050 5-20% ετησίως.
 

Η έκθεση Allianz/WWF υποστηρίζει ότι, το 2050, στις 136 μεγαλου-
πόλεις-λιμάνια περιουσιακά στοιχεία αξίας 28 τρισ. δολαρίων θα είναι 
εκτεθειμένα σε πλημμύρες.   

Έκθεση της Swiss Re (2010) προβλέπει δραματική αύξηση των ετήσιων 
ζημιών στην παράκτια ζώνη της Β. Ευρώπης  

Κλιµατική µετανάστευση  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλιματική μετανάστευση θεωρείται ότι θα 
αποτελέσει την επόμενη μεγάλη, ανατρεπτική, πληθυσμιακή μετακίνη-
ση. Ήδη οι πρώτοι «μετανάστες κλίματος» αναχωρούν από 180 χωριά 
στην Αλάσκα των ΗΠΑ αναγκαστικά, καθώς το έδαφος χάνεται από την 
εισροή υδάτων, κυρίως από τη θάλασσα ή τις κατολισθήσεις. Αντίστοιχα  
και στα νησιά του Ειρηνικού όπως επίσης και σε περιοχές της νοτιοανα-
τολικής Ασίας που πλήττονται από τους μουσώνες παρατηρούνται 
μεταναστεύσεις πληθυσμών.

Υπάρχουν όμως και θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες, ανοίγουν νέες θαλάσσιες διαδρομές στην Αρκτική, ενώ 
οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ασφαλή διέλευση ακόμα και 
συμβατικών πλοίων και είναι δυνατή η διέλευση της Αρκτικής χωρίς 
ενισχυμένα κύτη και παγοθραυστικό εξοπλισμό.

Πολιτικές και οικονοµικές επιπτώσεις 

Σε αντιδιαστολή ακούγονται και φωνές που υποστηρίζουν ότι , η αλλαγή 
του κλίματος αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό ζήτημα στα 
χέρια των policy makers. 

Τα τελευταία 25 χρόνια προπαγανδίζεται με ευφυέστατο τρόπο μια 
«περιβαλλοντική διαχείριση» βασισμένη στην παραπληροφόρηση και 
στα νεοσύστατα «πράσινα» χρηματιστήρια υπό την διαχείριση του 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-ICCP) 
και γνωστών παγκόσμιων τραπεζικών κύκλων των οποίων διαχειριστές 
είναι πολιτικοί, οικονομολόγοι, και χρηματιστές.

 Ας αναλογισθεί κάποιος ότι «τζόγος» του διοξειδίου του άνθρακα στο 
χρηματιστήριο ρύπων των διακινούμενων κεφαλαίων το 2009 έφτασε τα 
198 δισ. δολάρια. Η πράσινη ανάπτυξη εξυπηρετεί τα οικονομικά 
συμφέροντα των γνωστών παγκόσμιων κύκλων.
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Που όµως βρίσκεται η αλήθεια; 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το κλίμα (θερμοκρασία, θαλάσσια στάθμη, 
βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα) έχει αλλάξει σημαντικά ή είναι 
τοπικά φυσικά φαινόμενα, ή είναι αυτά που θέλουν να μας δείχνουν 
απομονώνοντας τηλεοπτικά και αναδεικνύοντας συγκεκριμένες κατα-
στάσεις;

Σίγουρο πάντως είναι ότι επιτελείται κλιματική αλλαγή.

Επίσης φαίνεται ότι οφείλεται στον συνδυασμό φυσικών και ανθρωπο-
γενών αιτίων. 

Είναι τόσο έντονη η κλιματική αλλαγή ή ακολουθεί μια φυσική διαδικα-
σία αφού η αλλαγή του κλίματος είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του 
δυναμικού συστήματος της γης, του ήλιου και του σύμπαντος; 

Η κινητήρια δύναμη που προκαλεί τις κλιματικές μεταβολές του πλανή-
τη είναι κυρίως οι διακυμάνσεις στο πλήρες φάσμα της ακτινοβολίας 
του ήλιου καθώς και οι γεωμαγνητικές αλλαγές. 

Γενικά η χρονική διαφοροποίηση της ηλιακής δραστηριότητας συσχετί-
ζεται με την διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας της γης ή οποία είναι 
σχεδόν αδύνατον να προσδιορισθεί με ακρίβεια.

Ποιος όμως είναι ο βαθμός επηρεασμού της κλιματικής αλλαγής από 
ανθρωπογενή αίτια σε σχέση με τις φυσικές αιτίες ? 

Είναι ρύπος  το διοξείδιο του άνθρακα ή παραποιείται η πραγματική διά-
σταση της φυσικής του δράσης; 

Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή 
στο αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 95% του συνολικού ποσού των αερίων του θερμοκηπίου, 
γεγονός που συστηματικά αγνοείται! 

Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 1 δισ. τόνοι νερού διοχετεύονται στην 
ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της εξάτμισης από τους ωκεανούς.

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» με την σημερινή της μορφή της δεν αποτελεί μια 
νεόφερτη πολιτική προσέγγιση, ούτε είναι το νέο εφεύρημα των 
κυβερνήσεων. 

Ο όρος άνθησε στα τέλη της 10ετίας του 60 από τους οραματιστές μιας 
νέας παγκόσμιας διαχείρισης πραγμάτων, την στιγμή που ανεξάρτητα 
οικολογικά κινήματα και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού εξέφραζαν 
δυναμικά την αντίθεση τους στο βιασμό των οικοσυστημάτων του 
πλανήτη και στην μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Ήταν η στιγμή λοιπόν που οι ηγέτες του παγκόσμιου οικονομικού 
φόρουμ έκαναν μεθοδευμένα πράξη την γνωστή ρήση: «Ο καλύτερος 
τρόπος να ελέγξεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς».

Έτσι η νέα μορφή της «πράσινης ανάπτυξης» προτάσσεται σαν 
αντιστάθμιση στην οικονομική κρίση βασισμένη σε μια κατευθυνόμενη 
εικονική και υποκριτική περιβαλλοντολογική πολιτική εν ονόματι της 
κλιματικής αλλαγής, επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την 
φτώχεια και τις αντιθέσεις. 

Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υπερχρέωση των αδύνατων κρατών 
του πλανήτη και προέρχεται από τους ίδιους κύκλους.

Χρηµατιστήριο ρύπων 

Ο κύριος κορμός της πράσινης ανάπτυξης είναι το χρηματιστήριο 
ρύπων. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου, στο τέλος του έτους, 
ο φορέας κάθε εκμετάλλευσης οφείλει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προήλθαν από τις εγκατα-
στάσεις του κατά τη διάρκεια του έτους.

Για παράδειγμα, η ΔΕΗ ξεπερνώντας κατά 18% τα δικαιώματα ρύπων 
που της αναλογούσαν, κατέβαλλε περίπου 110 εκατ. ευρώ για αγορά 
επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών για το 2008, με συνέπεια τo έλλειμμα 
της ΔΕΗ να αυξάνει. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα 
αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο, επιβαρύνοντας τον συνήθη ύποπτο: 
Τον Έλληνα φορολογούμενο.

Όσες εταιρίες στηρίζουν την παραγωγή τους σε ορυκτά καύσιμα 
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την εμπορία ρύπων καθώς 
καταργείται το καθεστώς δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων τα 
επόμενα χρόνια (2013) έχοντας σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρη άνοδο 
των τιμών στα χρηματιστήρια ρύπων.

Η λύση λοιπόν στο πρόβλημα για τους ρυπαντές της Δύσης έρχεται από 
την Κίνα που έχει αναπτύξει την μεγαλύτερη αγορά Ανανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας παρέχοντας ήδη «πράσινα πιστοποιητικά» σε «τιμή κόστους» 
μέσω των Carbon Funds που τα διαχειρίζονται μεγάλοι κολοσσοί όπως 
η World Bank, Asian Development Bank. H αγοραπωλησία πράσινων 
δικαιωμάτων (CERs) μέσω μαζικών πωλήσεων αποδίδει τις καλύτερες 
τιμές «πράσινων πιστοποιητικών». 

Για αυτούς λοιπόν που διαχειρίζονται τα «πράσινα» χαρτοφυλάκια 
γεννήθηκε η «πράσινη οικονομία», την στιγμή που 85 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι συμπολίτες μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι αναφέρουν ότι οι παγκόσμιες 
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών δεν έχουν 
αυξηθεί, αλλά είναι σταθερές ή ακόμη και μειώθηκαν! 

Επίσης (σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες), δεν υπάρχει καμία τάση 
προς μείωση της επιφάνειας των πάγων, η κατάσταση είναι σταθερή, τα 
πάντα είναι φυσιολογικά. 

Ακόμα και στο Hudson Bay, έχει πάγους και οι πολικές αρκούδες είναι 
ευτυχισμένες, όλα είναι καλά, ως εκ τούτου, ο πληθυσμός τους έχει 
αυξηθεί πενταπλάσια από το 1950! 

Το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής αυξάνεται και το στρώμα πάγου της 
Γροιλανδίας γίνεται όλο και πιο χοντρό.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα παρατηρείτε μείωση του 
αριθμού των τροπικών καταιγίδων και το 2009 ήταν το έτος με τη 
χαμηλότερη δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. 

Στον Ατλαντικό, υπήρξαν μόνο τρεις τυφώνες στο σύνολο του έτους, 
κανένας από τους οποίους δεν προσγειώθηκε στις ΗΠΑ, έτσι η εποχή 
των τυφώνων τελείωσε καταρρίπτοντας ένα από τα κύρια επιχειρήματα 
ότι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη υπάρχει περισσότερη 
ενέργεια στην ατμόσφαιρα και τον ωκεανό, έτσι θα υπάρχουν πιο 
καταστροφικές καταιγίδες και τυφώνες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που 
θα προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων.

Όσον αφορά τους «πρόσφυγες του κλίματος», άνθρωποι από τον 3ο 
Κόσμο, οι οποίοι έρχονται σε μας, λόγω της υποτιθέμενης υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη και θα μας πλημμυρίσουν θεωρείται κινδυνολογία. 

Οι μόνοι πραγματικοί πρόσφυγες του κλίματος είναι οι συνταξιούχοι που 
διαφεύγουν από το κρύο χειμώνα του Βορρά και πηγαίνουν στο 
θερμότερο νότο. 

Αυτό που διώχνει τον πληθυσμό της Αφρικής από την πατρίδα τους δεν 
είναι το CO2, αλλά οι πόλεμοι που επικρατούν εκεί και που υποδαυλί-
ζονται από τη Δύση (;) με τη λεηλασία των πόρων και την καταστροφή των 
φυσικών πόρων από τις πολυεθνικές εταιρείες. 

Είναι οι πολυεθνικές που αποψιλώνουν τα δάση, κλέβουν το νερό, 
αποξεραίνουν τη γη και αφήνουν πίσω τους καμένη γη. Είναι αυτοί και οι 
δυτικές κυβερνήσεις, καθώς και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως ο 
ΟΗΕ, η ΠΟΥ και η ΕΕ που παράγουν μέσω της επιθετικής πολιτικής τους, 
πρόσφυγες πολέμου και οικονομικούς πρόσφυγες και όχι μια πλαστή 
υπερθέρμανση του πλανήτη, που σκοπό έχει να πανικοβάλλει και να 
αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τα πραγματικά αίτια . 

Για το μέλλον είναι μεγάλα τα εύρη προγνώσεων (περισσότερο ή 
λιγότερο καταστροφικές), λόγω διαφορετικών παραδοχών για τις 
μελλοντικές ανθρώπινες συμπεριφορές/πολιτικές. 

Οι επίσημες προγνώσεις (ΙIPCC) είναι ιδιαίτερα συντηρητικές αφού δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς ανάδρασης (feedbacks).

Οι υπάρχουσες μελέτες για το κόστος της  κλιματικής αλλαγής δείχνουν 
ότι μπορεί να είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία αν δεν 
ληφθούν έγκαιρα 'κατάλληλα' μέτρα.

Οι απαραίτητες δράσεις προσαρμογής θα απαιτήσουν σημαντικότατους 
πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους και υλικού), και νέες στρατηγικές/ 
τακτικές (αποτελεσματική χωροταξία και infrastructure resilience)  .

Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο, εμείς οφείλουμε να προστατεύουμε 
τη φύση και να τη σεβόμαστε διατηρώντας τις σχετικές ισορροπίες χλω-
ρίδας και πανίδας γιατί η φύση όσο καλή είναι με τον άνθρωπο τόσο 
εκδικητική μπορεί να γίνει όταν υπόκειται βιασμό.

Όπως έγραψε και ο Denis Gabor 

«Στη φύση δεν υπάρχουν ούτε ανταμοιβές, ούτε τιμωρίες. 

Υπάρχουν συνέπειες. 

Ας επιτρέψουμε λίγο στη φύση να ακολουθήσει το δρόμο της. 

Εκείνη καταλαβαίνει τις υποθέσεις της καλύτερα. 

Μέχρι τώρα ο άνθρωπος εναντιώνονταν στη φύση. Από δω και εμπρός 
εναντιώνεται στη φύση του». 

Μέχρι τώρα 
ο άνθρωπος εναντιώνονταν στη φύση. 

Από δω και εμπρός 
εναντιώνεται στη φύση του.



ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

16 17

Που όµως βρίσκεται η αλήθεια; 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι το κλίμα (θερμοκρασία, θαλάσσια στάθμη, 
βροχοπτώσεις και ακραία φαινόμενα) έχει αλλάξει σημαντικά ή είναι 
τοπικά φυσικά φαινόμενα, ή είναι αυτά που θέλουν να μας δείχνουν 
απομονώνοντας τηλεοπτικά και αναδεικνύοντας συγκεκριμένες κατα-
στάσεις;

Σίγουρο πάντως είναι ότι επιτελείται κλιματική αλλαγή.

Επίσης φαίνεται ότι οφείλεται στον συνδυασμό φυσικών και ανθρωπο-
γενών αιτίων. 

Είναι τόσο έντονη η κλιματική αλλαγή ή ακολουθεί μια φυσική διαδικα-
σία αφού η αλλαγή του κλίματος είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του 
δυναμικού συστήματος της γης, του ήλιου και του σύμπαντος; 

Η κινητήρια δύναμη που προκαλεί τις κλιματικές μεταβολές του πλανή-
τη είναι κυρίως οι διακυμάνσεις στο πλήρες φάσμα της ακτινοβολίας 
του ήλιου καθώς και οι γεωμαγνητικές αλλαγές. 

Γενικά η χρονική διαφοροποίηση της ηλιακής δραστηριότητας συσχετί-
ζεται με την διακύμανση της μέσης θερμοκρασίας της γης ή οποία είναι 
σχεδόν αδύνατον να προσδιορισθεί με ακρίβεια.

Ποιος όμως είναι ο βαθμός επηρεασμού της κλιματικής αλλαγής από 
ανθρωπογενή αίτια σε σχέση με τις φυσικές αιτίες ? 

Είναι ρύπος  το διοξείδιο του άνθρακα ή παραποιείται η πραγματική διά-
σταση της φυσικής του δράσης; 

Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη συμβολή 
στο αποκαλούμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και αντιπροσωπεύουν 
περίπου το 95% του συνολικού ποσού των αερίων του θερμοκηπίου, 
γεγονός που συστηματικά αγνοείται! 

Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 1 δισ. τόνοι νερού διοχετεύονται στην 
ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της εξάτμισης από τους ωκεανούς.

Η «Πράσινη Ανάπτυξη» με την σημερινή της μορφή της δεν αποτελεί μια 
νεόφερτη πολιτική προσέγγιση, ούτε είναι το νέο εφεύρημα των 
κυβερνήσεων. 

Ο όρος άνθησε στα τέλη της 10ετίας του 60 από τους οραματιστές μιας 
νέας παγκόσμιας διαχείρισης πραγμάτων, την στιγμή που ανεξάρτητα 
οικολογικά κινήματα και από τις δύο πλευρές του ατλαντικού εξέφραζαν 
δυναμικά την αντίθεση τους στο βιασμό των οικοσυστημάτων του 
πλανήτη και στην μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Ήταν η στιγμή λοιπόν που οι ηγέτες του παγκόσμιου οικονομικού 
φόρουμ έκαναν μεθοδευμένα πράξη την γνωστή ρήση: «Ο καλύτερος 
τρόπος να ελέγξεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς».

Έτσι η νέα μορφή της «πράσινης ανάπτυξης» προτάσσεται σαν 
αντιστάθμιση στην οικονομική κρίση βασισμένη σε μια κατευθυνόμενη 
εικονική και υποκριτική περιβαλλοντολογική πολιτική εν ονόματι της 
κλιματικής αλλαγής, επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες, την 
φτώχεια και τις αντιθέσεις. 

Είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την υπερχρέωση των αδύνατων κρατών 
του πλανήτη και προέρχεται από τους ίδιους κύκλους.

Χρηµατιστήριο ρύπων 

Ο κύριος κορμός της πράσινης ανάπτυξης είναι το χρηματιστήριο 
ρύπων. Σύμφωνα με το σύστημα εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπής 
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο θερμοκηπίου, στο τέλος του έτους, 
ο φορέας κάθε εκμετάλλευσης οφείλει να αναφέρει στην αρμόδια αρχή 
τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που προήλθαν από τις εγκατα-
στάσεις του κατά τη διάρκεια του έτους.

Για παράδειγμα, η ΔΕΗ ξεπερνώντας κατά 18% τα δικαιώματα ρύπων 
που της αναλογούσαν, κατέβαλλε περίπου 110 εκατ. ευρώ για αγορά 
επιπλέον δικαιωμάτων εκπομπών για το 2008, με συνέπεια τo έλλειμμα 
της ΔΕΗ να αυξάνει. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα χρόνια θα 
αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο, επιβαρύνοντας τον συνήθη ύποπτο: 
Τον Έλληνα φορολογούμενο.

Όσες εταιρίες στηρίζουν την παραγωγή τους σε ορυκτά καύσιμα 
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με την εμπορία ρύπων καθώς 
καταργείται το καθεστώς δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων τα 
επόμενα χρόνια (2013) έχοντας σαν αποτέλεσμα την υπέρμετρη άνοδο 
των τιμών στα χρηματιστήρια ρύπων.

Η λύση λοιπόν στο πρόβλημα για τους ρυπαντές της Δύσης έρχεται από 
την Κίνα που έχει αναπτύξει την μεγαλύτερη αγορά Ανανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας παρέχοντας ήδη «πράσινα πιστοποιητικά» σε «τιμή κόστους» 
μέσω των Carbon Funds που τα διαχειρίζονται μεγάλοι κολοσσοί όπως 
η World Bank, Asian Development Bank. H αγοραπωλησία πράσινων 
δικαιωμάτων (CERs) μέσω μαζικών πωλήσεων αποδίδει τις καλύτερες 
τιμές «πράσινων πιστοποιητικών». 

Για αυτούς λοιπόν που διαχειρίζονται τα «πράσινα» χαρτοφυλάκια 
γεννήθηκε η «πράσινη οικονομία», την στιγμή που 85 εκατομμύρια 
Ευρωπαίοι συμπολίτες μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Υπάρχουν μελετητές οι οποίοι αναφέρουν ότι οι παγκόσμιες 
θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ετών δεν έχουν 
αυξηθεί, αλλά είναι σταθερές ή ακόμη και μειώθηκαν! 

Επίσης (σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες), δεν υπάρχει καμία τάση 
προς μείωση της επιφάνειας των πάγων, η κατάσταση είναι σταθερή, τα 
πάντα είναι φυσιολογικά. 

Ακόμα και στο Hudson Bay, έχει πάγους και οι πολικές αρκούδες είναι 
ευτυχισμένες, όλα είναι καλά, ως εκ τούτου, ο πληθυσμός τους έχει 
αυξηθεί πενταπλάσια από το 1950! 

Το στρώμα πάγου της Ανταρκτικής αυξάνεται και το στρώμα πάγου της 
Γροιλανδίας γίνεται όλο και πιο χοντρό.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα παρατηρείτε μείωση του 
αριθμού των τροπικών καταιγίδων και το 2009 ήταν το έτος με τη 
χαμηλότερη δραστηριότητα τα τελευταία 30 χρόνια. 

Στον Ατλαντικό, υπήρξαν μόνο τρεις τυφώνες στο σύνολο του έτους, 
κανένας από τους οποίους δεν προσγειώθηκε στις ΗΠΑ, έτσι η εποχή 
των τυφώνων τελείωσε καταρρίπτοντας ένα από τα κύρια επιχειρήματα 
ότι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη υπάρχει περισσότερη 
ενέργεια στην ατμόσφαιρα και τον ωκεανό, έτσι θα υπάρχουν πιο 
καταστροφικές καταιγίδες και τυφώνες σε όλο τον κόσμο, γεγονός που 
θα προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων.

Όσον αφορά τους «πρόσφυγες του κλίματος», άνθρωποι από τον 3ο 
Κόσμο, οι οποίοι έρχονται σε μας, λόγω της υποτιθέμενης υπερθέρ-
μανσης του πλανήτη και θα μας πλημμυρίσουν θεωρείται κινδυνολογία. 

Οι μόνοι πραγματικοί πρόσφυγες του κλίματος είναι οι συνταξιούχοι που 
διαφεύγουν από το κρύο χειμώνα του Βορρά και πηγαίνουν στο 
θερμότερο νότο. 

Αυτό που διώχνει τον πληθυσμό της Αφρικής από την πατρίδα τους δεν 
είναι το CO2, αλλά οι πόλεμοι που επικρατούν εκεί και που υποδαυλί-
ζονται από τη Δύση (;) με τη λεηλασία των πόρων και την καταστροφή των 
φυσικών πόρων από τις πολυεθνικές εταιρείες. 

Είναι οι πολυεθνικές που αποψιλώνουν τα δάση, κλέβουν το νερό, 
αποξεραίνουν τη γη και αφήνουν πίσω τους καμένη γη. Είναι αυτοί και οι 
δυτικές κυβερνήσεις, καθώς και οι παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως ο 
ΟΗΕ, η ΠΟΥ και η ΕΕ που παράγουν μέσω της επιθετικής πολιτικής τους, 
πρόσφυγες πολέμου και οικονομικούς πρόσφυγες και όχι μια πλαστή 
υπερθέρμανση του πλανήτη, που σκοπό έχει να πανικοβάλλει και να 
αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τα πραγματικά αίτια . 

Για το μέλλον είναι μεγάλα τα εύρη προγνώσεων (περισσότερο ή 
λιγότερο καταστροφικές), λόγω διαφορετικών παραδοχών για τις 
μελλοντικές ανθρώπινες συμπεριφορές/πολιτικές. 

Οι επίσημες προγνώσεις (ΙIPCC) είναι ιδιαίτερα συντηρητικές αφού δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους μηχανισμούς ανάδρασης (feedbacks).

Οι υπάρχουσες μελέτες για το κόστος της  κλιματικής αλλαγής δείχνουν 
ότι μπορεί να είναι καταστροφικό για την παγκόσμια οικονομία αν δεν 
ληφθούν έγκαιρα 'κατάλληλα' μέτρα.

Οι απαραίτητες δράσεις προσαρμογής θα απαιτήσουν σημαντικότατους 
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Μέχρι τώρα 
ο άνθρωπος εναντιώνονταν στη φύση. 

Από δω και εμπρός 
εναντιώνεται στη φύση του.



ΑΡΘΡΑ

ασφαλιστήριο συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για την 
εξασφάλισή μας από τυχόν λάθη και παραλείψεις μας κατά την άσκηση 
της επαγγελματικής μας δραστηριότητας. Σήμερα κάθε πιστοποιημένος 
ασφαλιστικός διαμεσολαβητής διαθέτει ένα τέτοιο συμβόλαιο με 
ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που φτάνει τα 1.700.000 ευρώ κατ' έτος. 

Τρίτον, να ζητάτε πάντα το πληροφοριακό έντυπο ενημέρωσης. 
Με βάση την σχετική οδηγία της Τράπεζας της Ελλάδος ο ασφαλιστικός 
σας σύμβουλος, θα πρέπει να σας παραδίδει συμπληρωμένο από τον 
ίδιο ένα έντυπο με τις παροχές του προγράμματος στο οποίο τελικά 
καταλήξατε. Αυτό βοηθάει στο να μπορείτε να συγκρίνετε αυτά που 
είπατε κατά τη διάρκεια της συμφωνίας σας με το συμβόλαιο που θα σας 
φέρει. Εννοείται ότι τα δύο έντυπα θα πρέπει μεταξύ τους να συμφω-
νούν.

Τέταρτον, εντοπίστε την ποιότητα. 
Με ευκολία μπορεί κάποιος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να 
προτείνει τη διακοπή ενός παλιού σας συμβολαίου προτείνοντας ένα 
«καλύτερο» καινούριο, το δικό του καινούριο.  
Οι άνευ ουσίας κατηγορίες και η «μείωση» του παλιού σας ασφαλιστή, 
δεν αποτελούν σημάδια ενός επαγγελματία που ενδιαφέρεται για το 
συμφέρον του πελάτη του,  αλλά μαρτυρούν κάποιον που ενδιαφέρεται 
μόνο για το δικό του όφελος χωρίς ίχνος επαγγελματικής δεοντολογίας.

Πέμπτον, γνωρίστε τι αγοράζετε. 
Μην αγοράζετε δίχως σκέψη. Δεν είναι σωστό να λέτε στον ασφαλιστικό 
σας σύμβουλο «κάνε το φθηνότερο» δίχως ιδιαίτερη σκέψη διότι έτσι 
δεν βοηθάτε στη δημιουργία ποιότητας και σοβαρής υπηρεσίας στο 
μέλλον.

Έκτον, απαντήστε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις. 
Ιδιαίτερα σε θέματα υγείας που αφορούν τις ασφαλίσεις Ζωής. Η απο-
φυγή ή η απόκρυψη μπορούν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρές και 
δυσάρεστες καταστάσεις στο μέλλον.

Έβδομον, μην υπογράφετε κάτι που δεν διαβάσατε ούτε τα βασικά! 

Του  Δημήτρη Αναστασίου                                                                                         
Επιθεωρητή πωλήσεων 
Εθνικής Ασφαλιστικής, 

Συμβούλου  Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.
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Οδηγός 
προς υποψήφιους ασφαλισµένους

έξοδα λειτουργίας με κορυφαία αυτά των εισφορών ΟΑΕΕ. 

Σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία 
για χαμηλής ή μειωμένης αξιοπιστίας παροχές προς τους υποψήφιους 
πελάτες διότι απλά πίσω από το πρόσχημα των πολλών εξόδων  
κρύβονται με αυξητικές τάσεις το τελευταίο διάστημα αρκετοί «μαύροι 
ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές». 

Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να δικαιολογηθεί εύκολα από 
τους περισσότερους εξαιτίας της διάλυσής μας ως κράτος, αλλά σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό η να χρησιμοποιηθεί ως 
θέσφατο από κανέναν. 

Πολλές φορές στο παρελθόν αναγκαστήκαμε εμείς οι ασφαλιστικοί 
διαμεσολαβητές να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.

 Οι καταναλωτές έχουν τραυματιστεί από περίεργες και αντιεπαγγελ-
ματικές συμπεριφορές «επαγγελματιών» οι οποίο στο παρελθόν 
άσκησαν μεγάλη πίεση για να τους ασφαλίσουν και τους οποίους δεν 
είδαν ποτέ ξανά. 

Αρκετοί πελάτες την ώρα της ανάγκης (του νοσοκομείου ή της εμπλοκής 
τους σε κάποιο ατύχημα) καθοδηγήθηκαν αδιάφορα, ή ακόμη χειρότε-
ρα, λανθασμένα από διάφορους άσχετους και περαστικούς από  το 
χώρο. 

Νοιώθοντας λοιπόν ευθύνη ως μέλος της κοινωνίας των ασφαλιστικών 
διαμεσολαβητών αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου μας θα 
ήθελα σήμερα να σας επισημάνω κάποιες  στοιχειώδεις οδηγίες προς 
τους υποψήφιους πελάτες. 

Πρώτον, μη δέχεστε υπηρεσίες από ανθρώπους που δεν είναι πιστο-
ποιημένοι. 
Πριν ξεκινήσετε την οποιαδήποτε συζήτηση θα πρέπει να ζητήσετε την 
επαγγελματική άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που βρίσκεται 
απέναντί σας, την οποία έχει είτε στη μορφή κάποιας ταυτότητας είτε 
στη μορφή επίσημου εγγράφου του εκάστοτε Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου. 

Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο και παράξενο, σκεφτείτε  όμως ότι 
σε αυτόν θα εναποθέσετε την ασφάλιση των σημαντικότερων 
«πραγμάτων» στη ζωή σας, θέματα υγείας δικά σας και των αγαπημένων 

σας, την ασφάλιση της επιχείρησής σας κ.ο.κ. Αυτό το απλό αίτημα από 
την πλευρά σας δεν θα παρεξηγηθεί από κανέναν σοβαρό επαγγελματία,  
αλλά το αντίθετο θα εκτιμηθεί ως γνώση από την πλευρά σας. 

Δεύτερον, να είστε ειλικρινείς. 
Στο χέρι σας είναι να δείτε πώς και πόσο επικοινωνείτε με τον άνθρωπο  
αυτό, πόσο ειλικρινής είναι και πόσο βαθιά γνωρίζει το αντικείμενο και, 
φυσικά, πόσο ενδιαφέρεται για τα δικά σας συμφέροντα. 

Πολύ σημαντική διαδικασία θα πρέπει να θεωρείται το κομμάτι αυτό που 
στη γλώσσα μας ονομάζεται «διερεύνηση ασφαλιστικών αναγκών» και 
το οποίο αποτελείται από αρκετές ερωτήσεις από την πλευρά του 
ασφαλιστικού διαμεσολαβητή με σκοπό να κατανοήσει πλήρως τις 
δικές σας ανάγκες και αγωνίες. Ας έχουμε στο νου ότι ένα σωστά 
ορισμένο πρόβλημα είναι ήδη λυμένο κατά το ήμισυ!

Σκεφθείτε πόσο σοβαρά αντιλαμβάνεται η πολιτεία το ρόλο μας που από 
το 2005 καθιερώθηκαν ειδικές εξετάσεις πιστοποίησης. Για την 
εγγραφή μας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο είμαστε υποχρεωμένοι, 
πέραν του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, να δηλώνουμε το ειδικό 

Σ
ε προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα στους ενεργούς ασφαλι-
στικούς διαμεσολαβητές και στα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στο χώρο αυτό. Κυρίαρχο πρόβλημα είναι τα 
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Καταλαβαίνω ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα ενοχλήσει ορισμένους 
ανθρώπους που κρύβονται πίσω από την επαγγελματική πιστοποίηση 
κάποιων διαμεσολαβητών. 

Στόχος μου είναι, όμως, η διασφάλιση των συμφερόντων των υποψη-
φίων πελατών και κατ' επέκταση η διασφάλιση των επαγγελματιών του 
χώρου μας. 

Ούτως ή άλλως τα έσοδα ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που 
δουλεύει στο όνομα κάποιου άλλου φορολογούνται κανονικά, και ίσως 
περισσότερο αφού αθροίζονται σε κάποιον άλλον διαμεσολαβητή. 
Εκείνο που αποφεύγει είναι οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές 
στον ΟΑΕΕ. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρότεινα σε προηγούμενο άρθρο μου την 
απαλλαγή πληρωμής τους για το πρώτο τουλάχιστον έτος εργασιών των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Εναλλακτικά, θα βοηθούσε μια χαμηλότερη κατηγορία ασφάλισης 
(καλύπτοντας τους μόνο στα απολύτως αναγκαία) με στόχο να ορθοπο-
δήσουν οικονομικά και, φυσικά, στη συνέχεια να αναλάβουν και αυτοί 
πλήρως όλες τις υποχρεώσεις τους.

Αγαπητοί πελάτες, μία λαϊκή ρήση μας λέει ότι πίσω από κάθε κρίση 
κρύβεται μια ευκαιρία. Κατά τη γνώμη μου τώρα είναι ο κατάλληλος 
χρόνος για να διαμορφώσουμε μια καινούργια ειλικρινή και ουσιαστική 
σχέση που θα αντέξει λόγω ποιότητας στο μέλλον. 

Θα πρέπει να  κάνετε σωστές και λογικές επιλογές χωρίς να υποκύπτετε 
στην πίεση κανενός, και ιδίως οργανισμών που σας «παρέχουν» και 
άλλες υπηρεσίες, όπως Τράπεζες & Αυτοκινητοβιομηχανίες, και χωρίς 
να θεωρείτε αυτονόητο το ενδιαφέρον όλων αυτών (πιστοποιημένων ή 
μη). 

Εάν οι ίδιοι ορίσετε τις προϋποθέσεις της ποιοτικής επικοινωνίας, τότε 
σίγουρο είναι ότι η αγορά μας θα γίνει καλύτερη. 
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κάποιων διαμεσολαβητών. 

Στόχος μου είναι, όμως, η διασφάλιση των συμφερόντων των υποψη-
φίων πελατών και κατ' επέκταση η διασφάλιση των επαγγελματιών του 
χώρου μας. 

Ούτως ή άλλως τα έσοδα ενός ασφαλιστικού διαμεσολαβητή που 
δουλεύει στο όνομα κάποιου άλλου φορολογούνται κανονικά, και ίσως 
περισσότερο αφού αθροίζονται σε κάποιον άλλον διαμεσολαβητή. 
Εκείνο που αποφεύγει είναι οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές 
στον ΟΑΕΕ. 

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο πρότεινα σε προηγούμενο άρθρο μου την 
απαλλαγή πληρωμής τους για το πρώτο τουλάχιστον έτος εργασιών των 
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Εναλλακτικά, θα βοηθούσε μια χαμηλότερη κατηγορία ασφάλισης 
(καλύπτοντας τους μόνο στα απολύτως αναγκαία) με στόχο να ορθοπο-
δήσουν οικονομικά και, φυσικά, στη συνέχεια να αναλάβουν και αυτοί 
πλήρως όλες τις υποχρεώσεις τους.

Αγαπητοί πελάτες, μία λαϊκή ρήση μας λέει ότι πίσω από κάθε κρίση 
κρύβεται μια ευκαιρία. Κατά τη γνώμη μου τώρα είναι ο κατάλληλος 
χρόνος για να διαμορφώσουμε μια καινούργια ειλικρινή και ουσιαστική 
σχέση που θα αντέξει λόγω ποιότητας στο μέλλον. 

Θα πρέπει να  κάνετε σωστές και λογικές επιλογές χωρίς να υποκύπτετε 
στην πίεση κανενός, και ιδίως οργανισμών που σας «παρέχουν» και 
άλλες υπηρεσίες, όπως Τράπεζες & Αυτοκινητοβιομηχανίες, και χωρίς 
να θεωρείτε αυτονόητο το ενδιαφέρον όλων αυτών (πιστοποιημένων ή 
μη). 

Εάν οι ίδιοι ορίσετε τις προϋποθέσεις της ποιοτικής επικοινωνίας, τότε 
σίγουρο είναι ότι η αγορά μας θα γίνει καλύτερη. 
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Κερδίζουν...έδαφος
τα κλασσικά προϊόντα

Το βλέπουμε καθημερινά. Τα «θέλω» τα έχουμε αντικαταστήσει από τα 
«απαραίτητα» και από ότι φαίνεται πλέον το καθημερινό καλάθι της 
νοικοκυράς περνάει… γερή κρίση. Θα σκεφτούμε πολύ προσεκτικά τι θα 
αγοράσουμε, αφού θα έχει προηγηθεί έρευνα αγοράς προκειμένου να 
μην βγούμε χαμένοι σε ποιότητα και χρήμα.

Ακόμη και στα ψιλικατζίδικα και τα περίπτερά μας κάθε μέρα ζούμε το 
παζάρι για καλύτερη τιμή σε προϊόντα μικρής σχετικά αξίας. 

Νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να μας βγει σε καλό. 

Αυτή η μάχη των καταναλωτών να ψάξουν, να δουν, να συγκρίνουν για να 
μην πάρουν κάτι που θα το μετανιώσουν  μπορεί τελικά εμάς τους 
μικροεπαγγελματίες να μας ωφελήσει. 

Το τελευταίο διάστημα αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές έχουν την τάση να αγοράζουν προϊόντα που 
γνωρίζουν καλά. 

Που γνωρίζουν την γεύση τους και αντιλαμβάνονται ότι δεν θα πέσουν 
έξω αν δώσουν τα χρήματά τους. 

Είναι απλά πιο υποψιασμένοι και για αυτό κάνουν στροφή στα προϊόντα 
που γνωρίζουν καλά, δηλαδή στα κλασικά προϊόντα, καθώς η 
οικονομική κρίση δεν τους επιτρέπει τις… δοκιμές.

Μήπως τελικά εκεί «παίζεται» το παιχνίδι της αγοράς; Μήπως πρέπει 
να προσέξουμε τα προϊόντα, στα οποία παραμένουν πιστοί οι 
καταναλωτές και να τα προωθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο;

Μπείτε στο μυαλό των πελατών και δείτε τι ακριβώς θέλουν και πότε το 
χρειάζονται για να είστε απόλυτα προετοιμασμένοι. Γνωρίζετε πολύ 
καλά ότι στην αγορά των ταχυκίνητων προϊόντων η κατάσταση 
σταθεροποιείται εξαιτίας της μείωσης των τιμών. 

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο καταναλωτής παραμένει πιστός στις γεύσεις 
και στις επιλογές του. 

Μπορεί να δοκιμάσει δεκάδες άλλα νέα προϊόντα, ωστόσο αυτά τα οποία 
θα επικρατήσουν στις αγορές του θα είναι τα κλασικά, παραδοσιακά 
προϊόντα. 

Και αυτές τις συνήθειες θα τις περάσει σίγουρα και στα παιδιά του.

Όλα δείχνουν ότι το 2014 θα είναι η χρονιά των ακόμη πιο προσεκτικών 
αγορών. 

Ο αγώνας για επιβίωση είναι σκληρός για τους καταναλωτές και κατά 
συνέπεια και για εμάς τους επαγγελματίες.

Θέλει πίστη και δύναμη. Διαβάστε τα μηνύματα των πελατών σας και 
στηριχθείτε σε αυτούς. 

Οργάνωση, καλή ποιότητα προϊόντων και ένα ζεστό χαμόγελο είναι ο 
συνδυασμός που μπορεί να κερδίσει.
 
Είναι δεδομένο πάντως ότι κερδισμένοι από τη ύφεση θα βγουν μόνο οι 
προνοητικοί, όσοι σεβάστηκαν κατά την κρίση τον καταναλωτή και 
προσέφεραν χαμηλές τιμές.

Ζ
ούμε πλέον σε μία περίοδο κρίσης που ο οικογενειακός προϋ-
πολογισμός γίνεται για εκατομμύρια νοικοκυριά, βαρύς και 
ασήκωτος.

μένουμε στο απλό ερώτημα αν τελικά η χώρα μπορεί να μπει σε τροχιά 
ανάπτυξης.

Εμείς πληρώσαμε τα προηγούμενα χρόνια την έλλειψη στρατηγικού 
σχεδιασμού για τις επενδύσεις και την εκμετάλλευση των συγκριτικών  
πλεονεκτημάτων που υπήρχαν με τα Κοινοτικά «πακέτα», με 
αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του δημοσίου ελλείμματος και την 
κατακόρυφη μείωση της ανταγωνιστικότητας.

Μετά την ένταξή μας στο Μνημόνιο βομβαρδιζόμαστε καθημερινά με 
αναρίθμητες νομοθετικές και διαρθρωτικές αλλαγές, που (υποτίθεται 
ότι) έχουν σκοπό την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής 
οικονομίας, χωρίς δυστυχώς να διασφαλίζεται τίποτε. 

Καθημερινά εισπράττουμε μαρασμό και λουκέτα σε όλη την επικράτεια 
!!!

Με πρόσχημα την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ο 
αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης έθεσε το ζήτημα της κατάργησης της 
υποχρεωτικότητας της συνδρομής στα 59 Επιμελητήρια της Ελλάδας.

Με απλά λόγια καταργεί το μοναδικό συμβουλευτικό της πολιτείας 
όργανο, τον φορέα που πασχίζει για την ανάπτυξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων  Επιχειρήσεων.

Όλες οι αναπτυσσόμενες οικονομίες  βοηθούν ενεργά τα Επιμελητήρια 
τους, διότι είναι οι φορείς που σε εθνικό, ευρωπαϊκό ακόμη και 
παγκόσμιο επίπεδο συντονίζουν, συνεργάζονται, δημιουργούν 

E
χουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ένταξη της χώρας μας 
στον μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου(ΔΝΤ) και εμείς οι ενεργοί ακόμη επαγγελματίες 

Γιατί βάλλεται
ο θεσµός των Επιµελητηρίων;

Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.

πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλα επιμελητήρια και φορείς με σκοπό 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επίτευξη εμπορικών συμμαχιών και 
τελικά την προώθηση των επιχειρήσεων- μελών τους. 

Είναι ίσως οι μοναδικοί φορείς ανάπτυξης με δομή, οργάνωση και 
λειτουργία αυτού του μεγέθους από καταξιωμένους ανθρώπους της 
αγοράς.

Για εμάς τους επαγγελματίες τα Επιμελητήρια είναι ο κύριος αξιόπιστος 
σύμβουλος μας. Μας ενημερώνει σε θέματα χρηματοδότησης, 
ανάδειξης –επίτευξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή επιδιώξεων 
και φυσικά μας βοηθά σε θέματα επιμόρφωσης. 

Με μια λέξη ταχύτατα μας ενημερώνει για τις ευκαιρίες, τις εξελίξεις, 
την τεχνογνωσία, την καινοτομία και συγχρόνως μας εφιστά την προσοχή 
για επικείμενους κινδύνους.

Τα 59 Επιμελητήρια της χώρας μας λειτουργούν περίπου επί έναν αιώνα. 

Έχουν δημόσιο χαρακτήρα, χωρίς όμως να επιβαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό, με οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια, 
εξυπηρετώντας την εθνική οικονομία. 

Χαρακτηριστικό γεγονός είναι ότι εδώ και δύο χρόνια τα Επιμελητήρια 
λειτουργούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και υλοποιούν την 
απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. 

Είναι στελεχωμένα με επιστημονικό δυναμικό και η οργάνωση τους 
είναι ανάλογη με τα επιμελητήρια άλλων χωρών. 

Απορώ, λοιπόν, γιατί η πολιτική βούληση εγκλωβίζει τον μοναδικό 
φορέα ανάπτυξης που υπάρχει στον τόπο.

Αν η Πολιτεία θέλει να υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο 
του εμπορίου οφείλει να ενδυναμώσει τον ρόλο των 59 Επιμελητηρίων 
που απέδειξαν ότι και δράσεις άμεσης ανάπτυξης μπορούν να 
υλοποιήσουν και ευέλικτες δομές λειτουργίας διαθέτουν. 

Για να μπορούμε εμείς να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στο πολύ 
δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον .
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λειτουργούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και υλοποιούν την 
απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. 

Είναι στελεχωμένα με επιστημονικό δυναμικό και η οργάνωση τους 
είναι ανάλογη με τα επιμελητήρια άλλων χωρών. 

Απορώ, λοιπόν, γιατί η πολιτική βούληση εγκλωβίζει τον μοναδικό 
φορέα ανάπτυξης που υπάρχει στον τόπο.

Αν η Πολιτεία θέλει να υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο 
του εμπορίου οφείλει να ενδυναμώσει τον ρόλο των 59 Επιμελητηρίων 
που απέδειξαν ότι και δράσεις άμεσης ανάπτυξης μπορούν να 
υλοποιήσουν και ευέλικτες δομές λειτουργίας διαθέτουν. 

Για να μπορούμε εμείς να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στο πολύ 
δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον .
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΄Ωρα µηδέν
για την µεταποίηση

όχι μόνο με δέλεαρ τη χαμηλή φορολόγηση, τις μειωμένες ασφαλιστικές 
εισφορές, το μικρότερο λειτουργικό κόστος αλλά και τη λιγότερη 
γραφειοκρατία.
 
Τις επιπτώσεις της «μετανάστευσης» του παραγωγικού ιστού, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την πραγματική οικονομία, βίωσε πρώτη η Βόρεια 
Ελλάδα, με τις ευθύνες να βαρύνουν όλες εκείνες τις κυβερνήσεις που 
επιδοτούσαν τις επενδύσεις στα Βαλκάνια χωρίς να θέτουν ως 
ασφαλιστική δικλείδα τη διατήρηση των επιχειρήσεων και επί 
ελληνικού εδάφους. 

Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν, ενώ έκανε φτερά ανεκτίμητος 
πλούτος για τη χώρα μας εξαιτίας της απώλειας εσόδων από 
ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κλπ. 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η χώρα δεν έχει αλλάξει βηματισμό. Οι 
στρεβλώσεις στην οικονομία συνεχίζονται και οι εναπομείνασες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις «βλέπουν» είτε προς το Βορρά είτε προς 
την Κύπρο όπου η φορολόγηση κερδών κυμαίνεται στα επίπεδα του 10-
15%, ο ΦΠΑ κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ πολύ χαμηλό είναι το 
κόστος των ασφαλιστικών εισφορών όπου, ως χώρα, εξακολουθούμε να 
κρατάμε τα… πρωτεία στην Ευρώπη παρά τη μείωση των μισθών. 

Επιπρόσθετα, το τέρας της γραφειοκρατίας παραμένει τροχοπέδη για 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ στη Βουλγαρία ανοίγεις μαγαζί σε 
μια μέρα και σε μόλις τέσσερις μέρες στην Τουρκία όταν πρόκειται για 
επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Στη χώρα μας, η παραγωγή και μεταποίηση τείνουν να καταργηθούν 
πλήρως, καθώς το δρόμο της φυγής προς το Βαλκάνια επιλέγουν πλέον 
επιχειρήσεις ακόμη και από την Κρήτη. Θέσεις εργασίας εξακολουθούν 
να χάνονται ενώ με κατάρρευση απειλούνται πλέον όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

Η κατάσταση είναι δραματική και οριακή. Απαιτούνται επειγόντως μέτρα 
που θα δίνουν ανάσα στο επιχειρείν όπως μείωση του συντελεστή 
φορολόγησης των κερδών στο 15%, μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών, πραγματική μείωση του ενεργειακού κόστους για τις 
επιχειρήσεις (η πρόσφατη συμφωνία με την Gazprom θα έχει, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ένα όφελος μόλις 4%...) και πάταξη της γραφειοκρα-
τίας. 

Επίσης, είναι απαραίτητο το 80%-90% των νέων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων να κατευθύνεται στη 
μεταποίηση και να συνοδεύεται από δεσμεύσεις όπως της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας. 

Αρωγός σε μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της κεντρικής 
εξουσίας μπορεί να σταθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει 
επιπλέον να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις με μείωση ανταποδοτικών 
τελών και πάγωμά τους στην περίπτωση των νέων επιχειρηματιών αλλά 
και με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μ
ε έντονο προβληματισμό, αλλά κυρίως με θλίψη βλέπουμε 
τους τελευταίους μήνες να διογκώνεται ένα νέο κύμα φυγής 
ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες της βαλκανικής και 

Του Σωτήρη Μαγόπουλου                                                                                         
Επίτιμου προέδρου του 
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης

Σε  οι έλεγχοι τριµηνιαία βάση
σε ελεύθερους επαγγελµατίες
και επιτηδευµατίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

Οικονομικών. Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες θα πρέπει 
να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αναλυτικά στοιχεία 
για τα έσοδα και τις δαπάνες τους, από το πρώτο ευρώ,  προκειμένου 
στη συνέχεια να γίνονται διασταυρώσεις και να εντοπίζονται όσοι 
εισπράττουν αλλά δεν δηλώνουν ή ακόμα και όσοι πληρώνουν 
περισσότερα από όσα εισπράττουν. 
Και στις δύο περιπτώσεις τα ευρήματα των διασταυρώσεων θα οδηγούν 
σε εκτεταμένους ελέγχους με στόχο την πάταξη της φοροκλοπής ΦΠΑ 
αλλά και της απόκρυψης εισοδήματος. 

Χ
ιλιάδες διασταυρώσεις για την αποκάλυψη εισοδημάτων που 
δεν έχουν δηλωθεί από ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες θα διενεργεί σε τριμηνιαία βάση το υπουργείο 

Φορολογικοί  δια του έµµεσου έλεγχοι
προσδιορισµού φορολογητέας ύλης
 

σίων Εσόδων, Χ.Θεοχάρης. 

Οι νέες εντολές ήταν επιβεβλημένες, καθώς ο Κώδικας Φορολογικής 
Διαδικασίας διαφοροποίησε κάποιες διατάξεις που σχετίζονται με τις 
έμμεσες τεχνικές ελέγχου. 

Στην εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφέρεται 
πως αντικείμενο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου είναι ο προσδιορισμός 
της φορολογητέας ύλης προκειμένου να εκδοθεί πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο, μέσω μιας 
μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα στοιχεία, τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα για έσοδα κάθε πηγής και πραγματοποιηθείσες δαπάνες 
πάσης φύσεως, που η Φορολογική Διοίκηση διαθέτει ή συγκεντρώνει, 
για τον ίδιο τον ή την σύζυγο του και τα προστατευόμενα μέλη τους. 

Όπως τονίζεται για τον προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικές τεχνικές: η τεχνική της 
ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, η τεχνική της καθαρής 
θέσης του φορολογουμένου και η τεχνική του ύψους των τραπεζικών 
καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Ν
έες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων 
με τη χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 
ύλης έδωσε προς τις Εφορίες ο Γενικός Γραμματέας Δημο-

1. Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου προσδιο-
ρίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), 
τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) 
και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

2. Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου αναδημιουργεί το 
οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και 
προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσια-
κά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, 
επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, 
επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογε-
νειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και 
επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές.  

3. Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 
μετρητά προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση 
των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και 
των προστατευόμενων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε 
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε 
διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. 

Ακόμη, αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε 

Με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που 
ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους, κάθε φυσικό πρόσωπο με 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και κάθε νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα θα πρέπει να υποβάλλει καταστάσεις 
φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών ή, πιο απλά, να 
δηλώνει αναλυτικά όλα του τα έσοδα και όλα του τα έξοδα, κάθε μήνα, 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. 
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το πρώτο τρίμηνο θα 
πρέπει να γίνει έως τις 2 Ιουνίου και στη συνέχεια η προθεσμία θα 
εκπνέει την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του 
τριμήνου. Έτσι, η δεύτερη κατάσταση θα πρέπει να υποβληθεί έως το 
τέλος Ιουλίου, η τρίτη έως το τέλος Οκτωβρίου και η τέταρτη έως το 
τέλος Ιανουαρίου του 2015. 
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εισφορές, το μικρότερο λειτουργικό κόστος αλλά και τη λιγότερη 
γραφειοκρατία.
 
Τις επιπτώσεις της «μετανάστευσης» του παραγωγικού ιστού, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την πραγματική οικονομία, βίωσε πρώτη η Βόρεια 
Ελλάδα, με τις ευθύνες να βαρύνουν όλες εκείνες τις κυβερνήσεις που 
επιδοτούσαν τις επενδύσεις στα Βαλκάνια χωρίς να θέτουν ως 
ασφαλιστική δικλείδα τη διατήρηση των επιχειρήσεων και επί 
ελληνικού εδάφους. 

Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν, ενώ έκανε φτερά ανεκτίμητος 
πλούτος για τη χώρα μας εξαιτίας της απώλειας εσόδων από 
ασφαλιστικές εισφορές, φόρους κλπ. 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η χώρα δεν έχει αλλάξει βηματισμό. Οι 
στρεβλώσεις στην οικονομία συνεχίζονται και οι εναπομείνασες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις «βλέπουν» είτε προς το Βορρά είτε προς 
την Κύπρο όπου η φορολόγηση κερδών κυμαίνεται στα επίπεδα του 10-
15%, ο ΦΠΑ κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ πολύ χαμηλό είναι το 
κόστος των ασφαλιστικών εισφορών όπου, ως χώρα, εξακολουθούμε να 
κρατάμε τα… πρωτεία στην Ευρώπη παρά τη μείωση των μισθών. 
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την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ στη Βουλγαρία ανοίγεις μαγαζί σε 
μια μέρα και σε μόλις τέσσερις μέρες στην Τουρκία όταν πρόκειται για 
επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Στη χώρα μας, η παραγωγή και μεταποίηση τείνουν να καταργηθούν 
πλήρως, καθώς το δρόμο της φυγής προς το Βαλκάνια επιλέγουν πλέον 
επιχειρήσεις ακόμη και από την Κρήτη. Θέσεις εργασίας εξακολουθούν 
να χάνονται ενώ με κατάρρευση απειλούνται πλέον όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

Η κατάσταση είναι δραματική και οριακή. Απαιτούνται επειγόντως μέτρα 
που θα δίνουν ανάσα στο επιχειρείν όπως μείωση του συντελεστή 
φορολόγησης των κερδών στο 15%, μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών, πραγματική μείωση του ενεργειακού κόστους για τις 
επιχειρήσεις (η πρόσφατη συμφωνία με την Gazprom θα έχει, σύμφωνα 
με πληροφορίες, ένα όφελος μόλις 4%...) και πάταξη της γραφειοκρα-
τίας. 

Επίσης, είναι απαραίτητο το 80%-90% των νέων χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων να κατευθύνεται στη 
μεταποίηση και να συνοδεύεται από δεσμεύσεις όπως της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας. 

Αρωγός σε μια τέτοια προσπάθεια από την πλευρά της κεντρικής 
εξουσίας μπορεί να σταθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει 
επιπλέον να είναι δίπλα στις επιχειρήσεις με μείωση ανταποδοτικών 
τελών και πάγωμά τους στην περίπτωση των νέων επιχειρηματιών αλλά 
και με βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Μ
ε έντονο προβληματισμό, αλλά κυρίως με θλίψη βλέπουμε 
τους τελευταίους μήνες να διογκώνεται ένα νέο κύμα φυγής 
ελληνικών επιχειρήσεων προς τις χώρες της βαλκανικής και 
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να υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αναλυτικά στοιχεία 
για τα έσοδα και τις δαπάνες τους, από το πρώτο ευρώ,  προκειμένου 
στη συνέχεια να γίνονται διασταυρώσεις και να εντοπίζονται όσοι 
εισπράττουν αλλά δεν δηλώνουν ή ακόμα και όσοι πληρώνουν 
περισσότερα από όσα εισπράττουν. 
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Όπως τονίζεται για τον προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικές τεχνικές: η τεχνική της 
ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου, η τεχνική της καθαρής 
θέσης του φορολογουμένου και η τεχνική του ύψους των τραπεζικών 
καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά. 

Ν
έες οδηγίες για τον τρόπο διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων 
με τη χρήση μεθόδων έμμεσου προσδιορισμού φορολογητέας 
ύλης έδωσε προς τις Εφορίες ο Γενικός Γραμματέας Δημο-

1. Η τεχνική της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογουμένου προσδιο-
ρίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), 
τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) 
και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου. 

2. Η τεχνική της καθαρής θέσης του φορολογουμένου αναδημιουργεί το 
οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και 
προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσια-
κά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, 
επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, 
επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογε-
νειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και 
επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές.  

3. Η τεχνική του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε 
μετρητά προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση 
των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και 
των προστατευόμενων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε 
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε 
διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. 

Ακόμη, αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς 
λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε 

Με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που 
ενεργοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους, κάθε φυσικό πρόσωπο με 
εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και κάθε νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα θα πρέπει να υποβάλλει καταστάσεις 
φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών ή, πιο απλά, να 
δηλώνει αναλυτικά όλα του τα έσοδα και όλα του τα έξοδα, κάθε μήνα, 
ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων. 
Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για το πρώτο τρίμηνο θα 
πρέπει να γίνει έως τις 2 Ιουνίου και στη συνέχεια η προθεσμία θα 
εκπνέει την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του 
τριμήνου. Έτσι, η δεύτερη κατάσταση θα πρέπει να υποβληθεί έως το 
τέλος Ιουλίου, η τρίτη έως το τέλος Οκτωβρίου και η τέταρτη έως το 
τέλος Ιανουαρίου του 2015. 
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επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 
ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά 
δηλωθέντα έσοδα. 

Ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει πως στην προαναφερόμενη διαδικασία 
ελέγχου μπορούν να υπαχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, για τα φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά, αλλά και οι ανέλεγκτες υποθέ-
σεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων 
για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013, και 
συντρέχει μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: 

- υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και κα-
ταθέσεις) 

- παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δη-
λωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά 
και οικογενειακά) 

- είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέ-
σματα 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

- δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ / 
ΚΦΑΣ 

 - υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα 
/αγορές/ δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

Τέλος, η απόφαση ξεκαθαρίζει πως οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθεί-
σας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 
αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον 
φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλω-
θέντα σε κάθε ελεγχόμενη/ νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, 
όπως πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς κληρονομιάς 
χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και 
κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοι-
χεία νομιμότητας.  

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται το 
πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε 
λογαριασμό/ούς του ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή των προστατευό-
μενων μελών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές
το υπουργείο Οικονοµικών

A
ναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών φορολογου-
μένων θα στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ΔΕΚΟ, χρηματιστηριακές 

εταιρείες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, αλλά και οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει το περιουσιολό-
γιο και να προχωρήσει στη διενέργεια διασταυρώσεων. 
Σύμφωνα με το Ν. 4174/2013 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
δύναται να εκδίδει απόφαση, με την οποία ορίζονται ορισμένες κατηγο-
ρίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφο-
ρίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με φορολογούμενους, 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, 
καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
φου. 
Ο Χ. Θεοχάρης προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης ζη-
τώντας αναλυτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές όλων των φορολο-
γουμένων. 

Οι τράπεζες 
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστη-
μάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, 
οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα 
ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι Εται-
ρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστάσεις σε ηλεκτρονικό 
αρχείο, με στοιχεία που αφορούν: 
 Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos 

που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του 
φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ 
συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και  ημερολογιακό έτος 
αναφοράς. 
Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως 
ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομη-
νίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών 
συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας 
εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς. 
Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλα-
κίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ. 
Επιπλέον, οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με 
χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμ-
βανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. διαβιβάζουν 
στο υπουργείο Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές 
καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό 
ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και 
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών 
στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες 
χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών 
προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και στοιχεία για 
εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών 
καρτών. 
Η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΔΕ μέσω διαδι-
κτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. 

Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω 
της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα δια-
βίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20ή 
ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστη-
μάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλά-
δα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στα αρχεία για τις παρακάτω ομάδες 
πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»: 

- ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δι-
καιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προη-
γούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω 
των 200.000 ευρώ.  

- νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές κατα-
θέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
υπερέβησαν το όριο των 300.000 ευρώ. Η συχνότητα διαβίβασης των 
στοιχείων αυτών είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται 
η 30ή Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
Βάσει της απόφασης οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών 
σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορη-
γούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης 
φόρου που προβλέπεται από το ν. 4172/2013. 
Ακόμη διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν 
σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε 
δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την 
απώλεια του εισοδήματος. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 

Ιδιωτικά θεραπευτήρια 
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, 
καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), διαβιβάζουν στο 
υπουργείο Οικονομικών σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρι-
κές πράξεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά 
κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργι-
κής. Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφο-
ρούν διαγνωστικές εξετάσεις και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν απο-
κλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις. Η συχνότητα διαβίβα-
σης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερο-
μηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγω-
γεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνά-
σια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονική κατάσταση 
καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές 
(μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά  ημερολογιακό έτος. Τα στοι-
χεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 

- ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως 
υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που 
καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

- Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το 
ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

 -Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν 
πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, 
κ.λπ.). 

Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που 
λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτή-
ματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Η 
συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς. 

Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία 
τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο 
τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη 
χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο 
διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω 
συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβα-ρύνσεις υπέρ 
τρίτων. Η συχνό τητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια 
και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 

Εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατα-
νάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο 
ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς.  
 

Εταιρείες ύδρευσης 
Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών σε 
ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των 
συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ 
τρίτων. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται, αφορούν μόνο σε συνδρομητές 
με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω. Η 
συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς. 
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επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της 
ελεγχόμενης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά 
δηλωθέντα έσοδα. 

Ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει πως στην προαναφερόμενη διαδικασία 
ελέγχου μπορούν να υπαχθούν οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων, για τα φορολογικά 
έτη που αρχίζουν από 1/1/2014 και μετά, αλλά και οι ανέλεγκτες υποθέ-
σεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων φυσικών προσώπων 
για τις οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι 31/12/2013, και 
συντρέχει μία ή περισσότερες από τις εξής περιπτώσεις: 

- υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και κα-
ταθέσεις) 

- παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δη-
λωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά 
και οικογενειακά) 

- είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέ-
σματα 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

- δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ / 
ΚΦΑΣ 

 - υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή και αδήλωτα εισοδήματα 
/αγορές/ δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές). 

Τέλος, η απόφαση ξεκαθαρίζει πως οι διαφορές μεταξύ προσδιορισθεί-
σας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας φορολογητέας ύλης 
αιτιολογούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται από τον 
φορολογούμενο και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλω-
θέντα σε κάθε ελεγχόμενη/ νο φορολογική περίοδο/διαχειριστικό έτος, 
όπως πωλητήρια συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς κληρονομιάς 
χρημάτων, κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και 
κάθε σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοι-
χεία νομιμότητας.  

Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις θα πρέπει να αποδεικνύεται το 
πραγματικό στοιχείο της συναλλαγής, όπως η πίστωση των ποσών σε 
λογαριασμό/ούς του ελεγχόμενου, του/της συζύγου ή των προστατευό-
μενων μελών αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος. 

Καταγράφει όλες τις συναλλαγές
το υπουργείο Οικονοµικών

A
ναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των συναλλαγών φορολογου-
μένων θα στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμ-
ματεία Δημοσίων Εσόδων τράπεζες, ΔΕΚΟ, χρηματιστηριακές 

εταιρείες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, αλλά και οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, 
προκειμένου το υπουργείο Οικονομικών να καταρτίσει το περιουσιολό-
γιο και να προχωρήσει στη διενέργεια διασταυρώσεων. 
Σύμφωνα με το Ν. 4174/2013 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
δύναται να εκδίδει απόφαση, με την οποία ορίζονται ορισμένες κατηγο-
ρίες προσώπων που υποχρεούνται να παρέχουν αυτομάτως πληροφο-
ρίες σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές τους με φορολογούμενους, 
οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πληροφοριών, 
καθώς και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγρά-
φου. 
Ο Χ. Θεοχάρης προχώρησε στην έκδοση της σχετικής απόφασης ζη-
τώντας αναλυτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές όλων των φορολο-
γουμένων. 

Οι τράπεζες 
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστη-
μάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, 
οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα 
ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι Εται-
ρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστάσεις σε ηλεκτρονικό 
αρχείο, με στοιχεία που αφορούν: 
 Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos 

που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του 
φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων/ 
συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και  ημερολογιακό έτος 
αναφοράς. 
Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως 
ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομη-
νίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών 
συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας 
εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς. 
Ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλα-
κίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ. 
Επιπλέον, οι φορείς (τράπεζες κ.λπ.) εκκαθάρισης συναλλαγών με 
χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) συμπεριλαμ-
βανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά Α.Τ.Μ. διαβιβάζουν 
στο υπουργείο Οικονομικών, στοιχεία που αφορούν σε συναλλαγές 
καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από πιστωτικό 
ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 
Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και 
τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών 
στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες 
χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών 
προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και στοιχεία για 
εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών 
καρτών. 
Η διαβίβαση των στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΔΕ μέσω διαδι-
κτυακής εφαρμογής ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. 

Ειδικά για τα τραπεζικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα θα γίνεται μέσω 
της «Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ), ενώ η συχνότητα δια-
βίβασης των στοιχείων είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως την 20ή 
ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστη-
μάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλά-
δα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στα αρχεία για τις παρακάτω ομάδες 
πελατών τους που ανήκουν στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»: 

- ελεύθεροι επαγγελματίες, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δι-
καιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προη-
γούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω 
των 200.000 ευρώ.  

- νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές κατα-
θέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 
υπερέβησαν το όριο των 300.000 ευρώ. Η συχνότητα διαβίβασης των 
στοιχείων αυτών είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται 
η 30ή Απριλίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες 
Βάσει της απόφασης οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης διαβιβάζουν 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών 
σε ηλεκτρονική κατάσταση, περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορη-
γούν στους πελάτες τους για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης 
φόρου που προβλέπεται από το ν. 4172/2013. 
Ακόμη διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική κατάσταση στοιχεία που αφορούν 
σε αποζημιώσεις που καταβάλλουν, βάσει δικαστικής απόφασης σε 
δικαιούχους, λόγω ανικανότητας για εργασία αιτία ατυχήματος για την 
απώλεια του εισοδήματος. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 

Ιδιωτικά θεραπευτήρια 
Τα ιδιωτικά θεραπευτήρια (με εξαίρεση εκείνων της ψυχικής υγείας, 
καθώς και των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων), διαβιβάζουν στο 
υπουργείο Οικονομικών σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία με ιατρι-
κές πράξεις. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όλα τα ιδιωτικά ιατρικά 
κέντρα συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων πλαστικής χειρουργι-
κής. Δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω στοιχεία οι αμοιβές που αφο-
ρούν διαγνωστικές εξετάσεις και οι αμοιβές ιατρών, που αφορούν απο-
κλειστικά επισκέψεις για ιατρικές γνωματεύσεις. Η συχνότητα διαβίβα-
σης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερο-
μηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. 

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 
Τα ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης (νηπιαγω-
γεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνά-
σια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, 
διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονική κατάσταση 
καταβληθέντων διδάκτρων και πληρωμών για πρόσθετες παροχές 
(μεταφορά μαθητών, διατροφή, κλπ) ανά  ημερολογιακό έτος. Τα στοι-
χεία που διαβιβάζονται είναι τα ακόλουθα: 

- ΑΦΜ υπόχρεου προς καταβολή. Για την εφαρμογή της παρούσης ως 
υπόχρεος θεωρείται ο γονέας ή ο κηδεμόνας ή τρίτο πρόσωπο που 
καταβάλει σταθερά τα δίδακτρα σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

- Ονοματεπώνυμο υπόχρεου, εφόσον δεν έχουν δοθεί στοιχεία για το 
ΑΦΜ αυτού έως την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. 

 -Συνολικό ποσό καταβληθέντων διδάκτρων και ποσό αμοιβών για τυχόν 
πρόσθετες παροχές (εξέταστρα, μεταφορικά, διατροφή, αθλοπαιδιές, 
κ.λπ.). 

Τις παραπάνω υποχρεώσεις έχουν και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που 
λειτουργούν νόμιμα στη χώρα ως Πανεπιστήμια, Κολλέγια, Παραρτή-
ματα ξένων Πανεπιστημίων, Ιδιωτικά ΙΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων 
Σπουδών, Ινστιτούτα Σπουδών, επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Η 
συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς. 

Εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
Οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία 
τελών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας των συνδρομητών τους. Στο 
τηλεπικοινωνιακό κόστος συμπεριλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη 
χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο 
διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε αυτή γίνεται μέσω 
συμβολαίου, είτε μέσω κάρτας. Στο κόστος αυτό δεν υπολογίζονται οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβα-ρύνσεις υπέρ 
τρίτων. Η συχνό τητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια 
και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου 
έτους του έτους αναφοράς. 

Εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Οι εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διαβιβάζουν στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατα-
νάλωσης και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των συνδρομητών τους. Στο 
ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπολογίζονται οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων. 
Η συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς.  
 

Εταιρείες ύδρευσης 
Οι εταιρείες ύδρευσης διαβιβάζουν στο υπουργείο Οικονομικών σε 
ηλεκτρονική κατάσταση, στοιχεία κατανάλωσης και κόστος νερού των 
συνδρομητών τους. Στο ετήσιο κόστος ύδρευσης δεν υπολογίζονται οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, καθώς και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ 
τρίτων. Τα στοιχεία που διαβιβάζονται, αφορούν μόνο σε συνδρομητές 
με ετήσια κατανάλωση νερού συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και άνω. Η 
συχνότητα διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, είναι ετήσια και ως 
καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους 
του έτους αναφοράς. 



Ψυχρολουσία τον Ιούλιο
µε τα εκκαθαριστικά του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

26 27

ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

Π
οιες αλλαγές στη φορολογία φουσκώνουν τους φόρους 
μισθωτών, συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών – Από 
τις 20 Μαρτίου ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώ-

σεων.

Από την Πέμπτη 20 Μαρτίου άνοιξε η εφαρμογή στο taxisnet  για την 
υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2014, για τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, ενώ η λήξη της προθεσμίας είναι 
η 30η Ιουνίου για όλους ανεξάρτητα από το λήγοντα ΑΦΜ ή την πηγή του 
εισοδήματος, όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι.

Η υποβολή και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων κρύβει 
πολλές… εκπλήξεις φέτος, οι περισσότερες δυσάρεστες, αφού οι φόροι 
που θα πληρώσουν μισθωτοί συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, θα είναι αισθητά περισσότεροι, σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα τσουχτερά εκκαθαριστικά σημειώματα, λόγω της κατάργησης των 
φοροαπαλλαγών και της αύξησης των συντελεστών, θα πληρωθούν σε 
τρείς μηνιαίες δόσεις οι οποίες είναι ήδη προκαθορισμένες. Δηλαδή  οι 
ημερομηνίες πληρωμής του επιπλέον φόρου  και ανεξαρτήτως του 
χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχουν καθοριστεί. Όλοι οι 
φορολογούμενοι θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος σε τρείς δόσεις. 

Συγκεκριμένα έως τις 30 Ιουλίου θα πληρωθεί η πρώτη δόση, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου η δεύτερη και έως τις 30 Νοεμβρίου η τρίτη δόση. Αυτό 
σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος υποβάλει τη δήλωση στις 20 Μαρτίου 
που ανοίγει η εφαρμογή, την πρώτη δόση του φόρου θα την πληρώσει 
μέχρι τις 30 Ιουλίου. 

Εννοείται ότι στο σχεδιασμό του Χάρη Θεοχάρη και των συνεργατών του 
ελήφθη υπόψιν ο εκλογικός χρόνος, καθώς μέχρι τις 25 Μαΐου κανείς 
φορολογούμενος δεν θα έχει βάλει ακόμη το χέρι στην τσέπη, 
τουλάχιστον για τη φορολογία εισοδήματος. 

Με τη ρύθμιση αυτή το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να μην αφή-
σουν όλοι οι φορολογούμενοι την υποβολή της δήλωσης για την τελευ-
ταία ημέρα και μπλοκάρει το σύστημα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Ωστόσο τυπικά η δυνατότητα υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα 
μπορεί να γίνει μετά τις 28 Μαρτίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι 
επιχειρήσεις και όλοι οι εργοδοτικοί φορείς (ταμεία, δημόσιο κ.λπ.) θα 
πρέπει να υποβάλλουν στο taxis, τα στοιχεία που αφορούν στην 
καταβολή μισθών και συντάξεων και τους φόρους που παρακρατήθηκαν 
από μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα στοιχεία θα είναι αναλυτικά και προσωποποιημένα για κάθε 
φορολογούμενο.

Όταν ο φορολογούμενος ανοίξει τη εφαρμογή για τη συμπλήρωση της 
φορολογικής του δήλωσης, στους σχετικούς κωδικούς τα στοιχεία 
εισοδήματος και φόρων που παρακρατήθηκαν θα είναι προσυμπληρω-
ένα.

Μάλιστα, ο φορολογούμενος δεν θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα 
στοιχεία αυτά, ακόμη και εάν διαφωνεί, αλλά το ΥΠΟΙΚ δεν έχει 
διευκρινίσει τι γίνεται στην περίπτωση λάθους. Με το μέτρο αυτό, 

στόχος είναι η κατάργηση της δυνατότητας των μισθωτών και συνταξιού-
χων να αποκρύπτουν άλλες αμοιβές από δεύτερη ή τρίτη εργασία.

Ακόμη προσυμπληρωμένοι θα είναι και οι κωδικοί για τους τόκους των 
καταθέσεων που εισέπραξε κάθε φορολογούμενος από τις τράπεζες, 
όπως και τα στοιχεία των οχημάτων μαζί υπολογισμένη την τεκμαρτή 
δαπάνη.

Τι άλλαξε στο Ε1

Πολλές και σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο φετινό έντυπο 
Ε1, και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
για να αποφύγουν πρόστιμα. Ειδικότερα οι αλλαγές στο ηλεκτρονικό 
πλέον, Ε1είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται ο κωδικός 012 στον οποίο οι μισθωτοί ερωτώνται αν 
«πήραν στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2012». Ο συγκεκριμένος κωδικός 
φεύγει, αφού καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή των τόκων του 
στεγαστικού δανείου.

2. Καταργείται ο κωδικός 015, που σημείωναν όσοι διαμένουν σε 
παραμεθόρια περιοχή και είχαν πρόσθετη απαλλαγή. Το ευεργέτημα 
καταργήθηκε οπότε και ο κωδικός.

3. Αλλάζει το περιεχόμενο του κωδικού 017. Αυτόν τον συμπλήρωναν 
πέρυσι όσοι γεννήθηκαν πριν την 01/01/1982, αλλά πλέον δεν έχει 
σημασία αφού θα υποβάλουν υποχρεωτικά όσοι έκλεισαν τα 18 έτη, με 
εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. 

4. Ο φετινός κωδικός 017 θα συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 01/01/2013 και μετά. Όσοι 
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος 
για τα πρώτα πέντε χρόνια.  

5. Απαλείφεται το τετραγωνάκι, που ρωτούσε τους φορολογούμενους να 
σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν στην τηλεφωνική  και ηλεκτρονική πληροφόρηση που 
παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών, για την πορεία εκκαθάρισης 
της δήλωσής του. Αφού οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικά, ηλεκτρονικές, 
εκκαθαρίζονται αυτόματα, οπότε ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται 
άμεσα.

6. Αλλάζει το ερώτημα του κωδικού 001. Πέρυσι, τον συμπλήρωσαν όσοι 
δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% 
και πάνω. Φέτος, στον ίδιο κωδικό  αναγράφεται η ερώτηση 
«δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω 
κλπ;». Η αλλαγή έγινε επειδή άλλαξε και η φοροαπαλλαγή των εχόντων 
αναπηρία άνω των 67%.

7. Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς, για 
τον αριθμό των παιδιών που τους βαρύνουν. Θεωρήθηκε πλεονασμός, 
επειδή τα στοιχεία των παιδιών αναγράφονται στον πίνακα 9 με τα 
ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και από πέρυσι τον 
ΑΜΚΑ.

8. Στον κωδικό 307 ή 308 θα αναγράφεται το εισόδημα από ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 
άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι 
οποίοι όμως έχουν το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες και υπογεγραμμένη 
σύμβαση με αποτέλεσμα να φορολογούνται με την κλίμακα των 
μισθωτών. Εάν δεν συμπληρώσουν το τετραγωνάκι, θα φορολογηθούν 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με 26% από το πρώτο ευρώ.

9. Προστίθενται κωδικοί 309 - 310 τον οποίο θα συμπληρώνουν όσοι 
παρέχουν εργασία με εργόσημο.

10. Προστίθενται νέοι κωδικοί 311 – 312 για όσους έχουν οικοδομικά 
ένσημα και αυτασφαλίζονται.

11. Προστίθεται κωδικός 343 - 344 όπου θα αναγράφονται τα εισοδή-
ματα από μισθωτή εργασία, για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική 
πληροφόρηση.

12. Καταργούνται οι κωδικοί 403 – 404, αφού πλέον δεν θα δηλώνεται η 
επιχειρηματική αμοιβή, όπως πέρυσι από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες 
εταιρείες ή κοινωνίες κληρονομικού δικαίου.

13. Καταργούνται οι κωδικοί 415 - 416 όπου δηλώνονταν οι ζημιές 
προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.

14. Στον πίνακα 5 προστίθενται δύο νέοι κωδικοί, 231 και 234 στους 
οποίους θα αναγραφούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που 
νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 4178/2013 αλλά και των αντίστοιχων 
βοηθητικών χώρων, οι οποίοι πλέον θα «μετράνε» στη συνολική 
τεκμαρτή δαπάνη.

15. Προστέθηκαν κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να 
δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, 
ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα.

16. Οι  κωδικοί 653 και 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα 
πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην 
Ελλάδα μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.

17. Προστίθενται νέοι κωδικοί 667 – 668 στους οποίους θα πρέπει να 
αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. 
Πέρυσι αναγράφονταν σε κωδικό μαζί με άλλα εισοδήματα που 
φορολογούνταν αυτοτελώς.

18. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο κύριας κατοικίας 
ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, διατηρούνται παρά το 
γεγονός ότι καταργήθηκαν οι φορολογικές εκπτώσεις, αλλά από τον 
πίνακα 7 μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.

19. Καταργείται ο κωδικό 053 - 054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Οι συγκεκριμένες εισφορές 
θα δηλώνονται από φέτος στο έντυπο Ε3.

20. Καταργούνται οι κωδικοί 063 - 064 στους οποίους δηλώνονταν οι 
τόκοι των στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας, καθώς δεν υφίσταται 
πλέον φοροαπαλλαγή.

21. Καταργούνται οι κωδικοί 069 - 70 όπου δηλώνονταν τα ποσά των 
δανείων.

22. Καταργούνται οι κωδικοί 073 - 074 όπου αναγράφονταν τα ασφάλι-
στρα ζωής, καθώς καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή τους.

23. Καταργούνται οι κωδικοί 039 - 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης 
διατηρητέων, αφού καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή.

24. Καταργούνται οι κωδικοί 037 - 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης 
ακινήτων, αφού καταργήθηκε η έκπτωση φόρου.

25. Καταργούνται οι κωδικοί 084 - 085 για τα φροντιστήρια των παιδιών, 
λόγω της κατάργησης της φοροαπαλλαγής.

26. Προστίθεται κωδικός 611 - 612 για τους φόρους των περιπτώσεων 
1,2,3 του πίνακα 8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφό-
ρηση.

27. Προστίθεται ο κωδικός 345 - 346 για τον φόρο που αναλογεί στα 
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση.

28.Προστέθηκαν και νέοι κωδικοί 861 – 864, όπου θα αναγράφεται ο 
ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.



Ψυχρολουσία τον Ιούλιο
µε τα εκκαθαριστικά του φόρου
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

Π
οιες αλλαγές στη φορολογία φουσκώνουν τους φόρους 
μισθωτών, συνταξιούχων και ελευθέρων επαγγελματιών – Από 
τις 20 Μαρτίου ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώ-

σεων.

Από την Πέμπτη 20 Μαρτίου άνοιξε η εφαρμογή στο taxisnet  για την 
υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος του 2014, για τα 
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2013, ενώ η λήξη της προθεσμίας είναι 
η 30η Ιουνίου για όλους ανεξάρτητα από το λήγοντα ΑΦΜ ή την πηγή του 
εισοδήματος, όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι.

Η υποβολή και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων κρύβει 
πολλές… εκπλήξεις φέτος, οι περισσότερες δυσάρεστες, αφού οι φόροι 
που θα πληρώσουν μισθωτοί συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες, θα είναι αισθητά περισσότεροι, σε σύγκριση με πέρυσι.

Τα τσουχτερά εκκαθαριστικά σημειώματα, λόγω της κατάργησης των 
φοροαπαλλαγών και της αύξησης των συντελεστών, θα πληρωθούν σε 
τρείς μηνιαίες δόσεις οι οποίες είναι ήδη προκαθορισμένες. Δηλαδή  οι 
ημερομηνίες πληρωμής του επιπλέον φόρου  και ανεξαρτήτως του 
χρόνου υποβολής της φορολογικής δήλωσης έχουν καθοριστεί. Όλοι οι 
φορολογούμενοι θα πληρώσουν το φόρο εισοδήματος σε τρείς δόσεις. 

Συγκεκριμένα έως τις 30 Ιουλίου θα πληρωθεί η πρώτη δόση, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου η δεύτερη και έως τις 30 Νοεμβρίου η τρίτη δόση. Αυτό 
σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος υποβάλει τη δήλωση στις 20 Μαρτίου 
που ανοίγει η εφαρμογή, την πρώτη δόση του φόρου θα την πληρώσει 
μέχρι τις 30 Ιουλίου. 

Εννοείται ότι στο σχεδιασμό του Χάρη Θεοχάρη και των συνεργατών του 
ελήφθη υπόψιν ο εκλογικός χρόνος, καθώς μέχρι τις 25 Μαΐου κανείς 
φορολογούμενος δεν θα έχει βάλει ακόμη το χέρι στην τσέπη, 
τουλάχιστον για τη φορολογία εισοδήματος. 

Με τη ρύθμιση αυτή το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να μην αφή-
σουν όλοι οι φορολογούμενοι την υποβολή της δήλωσης για την τελευ-
ταία ημέρα και μπλοκάρει το σύστημα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.

Ωστόσο τυπικά η δυνατότητα υποβολής φορολογικών δηλώσεων θα 
μπορεί να γίνει μετά τις 28 Μαρτίου. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι 
επιχειρήσεις και όλοι οι εργοδοτικοί φορείς (ταμεία, δημόσιο κ.λπ.) θα 
πρέπει να υποβάλλουν στο taxis, τα στοιχεία που αφορούν στην 
καταβολή μισθών και συντάξεων και τους φόρους που παρακρατήθηκαν 
από μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα στοιχεία θα είναι αναλυτικά και προσωποποιημένα για κάθε 
φορολογούμενο.

Όταν ο φορολογούμενος ανοίξει τη εφαρμογή για τη συμπλήρωση της 
φορολογικής του δήλωσης, στους σχετικούς κωδικούς τα στοιχεία 
εισοδήματος και φόρων που παρακρατήθηκαν θα είναι προσυμπληρω-
ένα.

Μάλιστα, ο φορολογούμενος δεν θα έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τα 
στοιχεία αυτά, ακόμη και εάν διαφωνεί, αλλά το ΥΠΟΙΚ δεν έχει 
διευκρινίσει τι γίνεται στην περίπτωση λάθους. Με το μέτρο αυτό, 

στόχος είναι η κατάργηση της δυνατότητας των μισθωτών και συνταξιού-
χων να αποκρύπτουν άλλες αμοιβές από δεύτερη ή τρίτη εργασία.

Ακόμη προσυμπληρωμένοι θα είναι και οι κωδικοί για τους τόκους των 
καταθέσεων που εισέπραξε κάθε φορολογούμενος από τις τράπεζες, 
όπως και τα στοιχεία των οχημάτων μαζί υπολογισμένη την τεκμαρτή 
δαπάνη.

Τι άλλαξε στο Ε1

Πολλές και σημαντικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο φετινό έντυπο 
Ε1, και οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή 
για να αποφύγουν πρόστιμα. Ειδικότερα οι αλλαγές στο ηλεκτρονικό 
πλέον, Ε1είναι οι ακόλουθες:

1. Καταργείται ο κωδικός 012 στον οποίο οι μισθωτοί ερωτώνται αν 
«πήραν στεγαστικό δάνειο μέσα στο 2012». Ο συγκεκριμένος κωδικός 
φεύγει, αφού καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή των τόκων του 
στεγαστικού δανείου.

2. Καταργείται ο κωδικός 015, που σημείωναν όσοι διαμένουν σε 
παραμεθόρια περιοχή και είχαν πρόσθετη απαλλαγή. Το ευεργέτημα 
καταργήθηκε οπότε και ο κωδικός.

3. Αλλάζει το περιεχόμενο του κωδικού 017. Αυτόν τον συμπλήρωναν 
πέρυσι όσοι γεννήθηκαν πριν την 01/01/1982, αλλά πλέον δεν έχει 
σημασία αφού θα υποβάλουν υποχρεωτικά όσοι έκλεισαν τα 18 έτη, με 
εξαίρεση όσους θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. 

4. Ο φετινός κωδικός 017 θα συμπληρώνεται από όσους έχουν κάνει 
έναρξη επιτηδεύματος για πρώτη φορά από 01/01/2013 και μετά. Όσοι 
εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, θα γλιτώνουν το τέλος επιτηδεύματος 
για τα πρώτα πέντε χρόνια.  

5. Απαλείφεται το τετραγωνάκι, που ρωτούσε τους φορολογούμενους να 
σημειώσουν τη σχετική ένδειξη σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να 
ενταχθούν στην τηλεφωνική  και ηλεκτρονική πληροφόρηση που 
παρέχεται από το υπουργείο Οικονομικών, για την πορεία εκκαθάρισης 
της δήλωσής του. Αφού οι δηλώσεις είναι υποχρεωτικά, ηλεκτρονικές, 
εκκαθαρίζονται αυτόματα, οπότε ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται 
άμεσα.

6. Αλλάζει το ερώτημα του κωδικού 001. Πέρυσι, τον συμπλήρωσαν όσοι 
δικαιούνταν αυξημένο αφορολόγητο 2.000 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% 
και πάνω. Φέτος, στον ίδιο κωδικό  αναγράφεται η ερώτηση 
«δικαιούστε μείωση φόρου 200 ευρώ λόγω αναπηρίας 67% και πάνω 
κλπ;». Η αλλαγή έγινε επειδή άλλαξε και η φοροαπαλλαγή των εχόντων 
αναπηρία άνω των 67%.

7. Καταργούνται οι κωδικοί 003 και 004 που συμπλήρωναν οι γονείς, για 
τον αριθμό των παιδιών που τους βαρύνουν. Θεωρήθηκε πλεονασμός, 
επειδή τα στοιχεία των παιδιών αναγράφονται στον πίνακα 9 με τα 
ονόματα των παιδιών, το έτος γέννησης, τον ΑΦΜ και από πέρυσι τον 
ΑΜΚΑ.

8. Στον κωδικό 307 ή 308 θα αναγράφεται το εισόδημα από ατομική 
επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλματος της παρ. 1 
άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι 
οποίοι όμως έχουν το πολύ μέχρι τρεις εργοδότες και υπογεγραμμένη 
σύμβαση με αποτέλεσμα να φορολογούνται με την κλίμακα των 
μισθωτών. Εάν δεν συμπληρώσουν το τετραγωνάκι, θα φορολογηθούν 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες, με 26% από το πρώτο ευρώ.

9. Προστίθενται κωδικοί 309 - 310 τον οποίο θα συμπληρώνουν όσοι 
παρέχουν εργασία με εργόσημο.

10. Προστίθενται νέοι κωδικοί 311 – 312 για όσους έχουν οικοδομικά 
ένσημα και αυτασφαλίζονται.

11. Προστίθεται κωδικός 343 - 344 όπου θα αναγράφονται τα εισοδή-
ματα από μισθωτή εργασία, για το οποίο δεν υπάρχει ηλεκτρονική 
πληροφόρηση.

12. Καταργούνται οι κωδικοί 403 – 404, αφού πλέον δεν θα δηλώνεται η 
επιχειρηματική αμοιβή, όπως πέρυσι από ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες 
εταιρείες ή κοινωνίες κληρονομικού δικαίου.

13. Καταργούνται οι κωδικοί 415 - 416 όπου δηλώνονταν οι ζημιές 
προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση.

14. Στον πίνακα 5 προστίθενται δύο νέοι κωδικοί, 231 και 234 στους 
οποίους θα αναγραφούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που 
νομιμοποιήθηκαν με τον νόμο 4178/2013 αλλά και των αντίστοιχων 
βοηθητικών χώρων, οι οποίοι πλέον θα «μετράνε» στη συνολική 
τεκμαρτή δαπάνη.

15. Προστέθηκαν κωδικοί 709 και 710 στους οποίους θα πρέπει να 
δηλωθούν τα ποσοστά που κατέχει ο κάθε συνιδιοκτήτης σε αεροσκάφη, 
ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης και ανεμόπτερα.

16. Οι  κωδικοί 653 και 654 στους οποίους δηλώνονταν τα μερίσματα 
πλοιοκτητριών εταιρειών του ν. 27/1975 που δεν έχουν εισαχθεί στην 
Ελλάδα μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.

17. Προστίθενται νέοι κωδικοί 667 – 668 στους οποίους θα πρέπει να 
αναγραφούν οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. 
Πέρυσι αναγράφονταν σε κωδικό μαζί με άλλα εισοδήματα που 
φορολογούνταν αυτοτελώς.

18. Οι κωδικοί στους οποίους καταγράφεται το ενοίκιο κύριας κατοικίας 
ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, διατηρούνται παρά το 
γεγονός ότι καταργήθηκαν οι φορολογικές εκπτώσεις, αλλά από τον 
πίνακα 7 μεταφέρθηκαν στον πίνακα 6.

19. Καταργείται ο κωδικό 053 - 054 όπου δηλώνονταν οι υποχρεωτικές 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ). Οι συγκεκριμένες εισφορές 
θα δηλώνονται από φέτος στο έντυπο Ε3.

20. Καταργούνται οι κωδικοί 063 - 064 στους οποίους δηλώνονταν οι 
τόκοι των στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας, καθώς δεν υφίσταται 
πλέον φοροαπαλλαγή.

21. Καταργούνται οι κωδικοί 069 - 70 όπου δηλώνονταν τα ποσά των 
δανείων.

22. Καταργούνται οι κωδικοί 073 - 074 όπου αναγράφονταν τα ασφάλι-
στρα ζωής, καθώς καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή τους.

23. Καταργούνται οι κωδικοί 039 - 040 για τις δαπάνες αποκατάστασης 
διατηρητέων, αφού καταργήθηκε η φοροαπαλλαγή.

24. Καταργούνται οι κωδικοί 037 - 038 για τη δαπάνη αποκατάστασης 
ακινήτων, αφού καταργήθηκε η έκπτωση φόρου.

25. Καταργούνται οι κωδικοί 084 - 085 για τα φροντιστήρια των παιδιών, 
λόγω της κατάργησης της φοροαπαλλαγής.

26. Προστίθεται κωδικός 611 - 612 για τους φόρους των περιπτώσεων 
1,2,3 του πίνακα 8 για τους οποίους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφό-
ρηση.

27. Προστίθεται ο κωδικός 345 - 346 για τον φόρο που αναλογεί στα 
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για τα οποία δεν υπάρχει 
ηλεκτρονική πληροφόρηση.

28.Προστέθηκαν και νέοι κωδικοί 861 – 864, όπου θα αναγράφεται ο 
ΑΜΚΑ γονέων και παππούδων που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη.
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Aυξηµένοι φόροι για µισθωτούς
και ελεύθερους επαγγελµατίες 

Η νέα φορολογική κλίμακα και η κατάργηση σχεδόν όλων των φοροαπαλλαγών , αυξάνει τη φορολογική επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιού-
χους το 2014.

Τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων που αποκτήθηκαν το 2013 και θα δηλωθούν φέτος, θα φορολογηθούν με την ακόλουθη κλίμακα.

- Με 22% για εισόδημα ως 25.000 ευρώ.

- Με 32% για εισόδημα από 25.001 ως 42.000 ευρώ.

- Με 42% για το υπερβάλλον ποσό.

Το ποσό του φόρου, μειώνεται κατά 200 ευρώ, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, 
εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο ταμείο 
ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

Ακόμη, εφόσον προσκομιστούν αποδείξεις ίσες με το 10% του εισοδήματος (και μέχρι 10.500 ευρώ), ο φόρος μειώνεται ως εξής:

- Για εισόδημα μέχρι 21.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά 2.100 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ, το ποσό 
της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

- Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού 
των 2.100 ευρώ.

Σε ότι αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι παγίδες της εφορίας είναι πολλαπλές. Συγκεκριμένα η νομοθεσία προβλέπει για το φόρο 
εισοδήματος του 2014:

1.Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων λόγω των παιδιών.

2.Επιβάλλεται φόρος 26% από το πρώτο ευρώ, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 
ευρώ, το υπερβάλον θα φορολογείται με 33%. Οι συντελεστές μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που 
ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
Με τις αλλαγές αυτές επιβαρύνονται σημαντικά οι επαγγελματίες με εισοδήματα έως 55.000 ευρώ ενώ μειώνεται για όσους δηλώνουν υψηλότερα 
κέρδη. Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 
10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισο-δήματος που 
υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%. Οι νέοι επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ για τα 
πρώτα πέντε χρόνια της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

3. Με την κλίμακα των μισθωτών θα φορολογηθούν όσοι αμείβονται με «μπλοκάκι» χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εκπέσουν καμία δαπάνη, παρά 
μόνο να υποβάλουν αποδείξεις αγαθών ή υπηρεσιών στο 10% του εισοδήματος και μέχρι 10.500 ευρώ.

4. Στο ποσό του φόρου υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος με συντελεστή 55%.

5.Οι επιτηδευματίες θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα να ακολου-θήσουν τη διαδικασία της «αυτοπεραίωσης» δηλαδή να κλείσουν χωρίς έλεγχο την 
χρήση του 2013. Όσοι περαιώνουν με τη διαδικασία του αυτοελέγχου υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεών τους από λογιστή 
φοροτεχνικό, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσό-δων τους.

6. Ισχύει και φέτος το τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

 οι νέες µισθώσεις Ελεύθερες
µε τριετή προστασία 

ι φόβοι των επαγγελματιών, ύστερα από τις πιέσεις της Τρόικας 
και των ιδιοκτητών ακινήτων, δυστυχώς επαληθεύτηκαν με την 
δημοσίευση στο ΦΕΚ 50 A'/28.02.2014 του νέου Νόμου 4242 Ο

/2014, με το άρθρο 13 του οποίου θεσπίστηκε η νέα νομοθετική ρύθμιση 
για τις εμπορικές μισθώσεις, την οποία εισηγήθηκε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης κ. Κωστής Χατζιδάκης.Βάσει αυτής προβλέπεται η τριετής 
διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων. 

Να σημειωθεί ότι με το προγενέστερο καθεστώς περί Κωδικοποίησης 
διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων (άρθρο 5 Π.Δ. 34/1995) η 
προστασία του ενοικιαστή ανερχόταν σε δώδεκα (12) χρόνια, ανεξάρτητα 
από τη διάρκεια της μίσθωσης που συμφωνείται στο μισθωτήριο. 

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Ν. 4242/2014 προβλέπεται ότι εφεξής η διάρκεια 
των επαγγελματικών μισθώσεων καθορίζεται κατ' αρχήν ελεύθερα από 
τους συμβαλλόμενους. 

Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο 
μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί 
μικρότερος από την τριετία, ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια 
(μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που 
δεσμεύει και τα δύο μέρη. 

Ωστόσο, διατηρείται το καθεστώς προστασίας για τις υφιστάμενες 
επαγγελματικές μισθώσεις, οι οποίες διαρκούν 12 χρόνια.

Μία από τις σοβαρές πτυχές του θέματος των επαγγελματικών μισθώσεων 
είναι επίσης και αυτή των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις λύσης των 
συμβάσεων. 

Δεν θίγεται μεν το δικαίωμα του μισθωτή για 12ετή παραμονή στο μίσθιο 
για τις υφιστάμενες επαγγελματικές μισθώσεις κατά τα ανωτέρω, αν η 
συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, ούτε φυσικά στις 
μισθώσεις με μεγαλύτερη συμβατική διάρκεια.

 Όμως κατά τη λήξη της 12ετίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του 
εκμισθωτή να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων για την 
«άυλη εμπορική αξία» του μισθωτή, ούτε και ισχύει πλέον η 4ετής 
αυτόματη παράταση της διάρκειάς της.

Τέλος, για τη λύση και καταγγελία των μισθώσεων, για τις υφιστάμενες 
μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται 
με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 

Μετά τη λήξη τους οι μισθώσεις αυτές μπορούν να καταγγελθούν 
ελεύθερα από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, σύμφωνα με το 609 του 
Αστικού Κώδικα, δηλαδή, αν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση 
μισθώματος που έχει οριστεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον 
πριν από 15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.

Μονομερής καταγγελία τους από το μισθωτή γίνεται με τις ως τώρα 
ισχύουσες προϋποθέσεις (δηλαδή μετά έτος από την έναρξη, με τρίμηνη 
προειδοποίηση και αποζημίωση του εκμισθωτή με ένα μηνιαίο μίσθωμα).

Αντίθετα, για τις νέες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη 
συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. 

Η καταγγελία τους από τον εκμισθωτή ή το μισθωτή, μετά τη λήξη του 
συμβατικού τους χρόνου, ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος 
είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις (3) μήνες 
από την κοινοποίησή της, χωρίς καμιά αποζημίωση προς οποιονδήποτε.

Β. Προϋπόθεση παραδεκτού των αγωγών σε σχέση με ακίνητα (εμπραγ-
μάτου δικαίου) είναι πλέον και το πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 2 του νέου N. 4223/2013 για τον Ενιαίο Φόρο 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων, είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης 
αγωγής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας 
αρχής από υπόχρεο στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. επί ακινήτου, αν δεν προσκομισθεί 
μέχρι τη συζήτησή της, κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των 
παραγράφων 1 ή 3 του άρθρου αυτού.

Το πιστοποιητικό για το οποίο γίνεται λόγος είναι το πιστοποιητικό της 
Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο, με 
τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα 
απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει 
καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα 
απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι 
υπόχρεος για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.

Του Γιώργου Μαρωνίδη
Νομικού συμβούλου Ε.Ε.Θ.

ΝΟΜΙΚΑ
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Του Γιώργου Μαρωνίδη
Νομικού συμβούλου Ε.Ε.Θ.

ΝΟΜΙΚΑ
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Ρύθµιση  στον ΟΑΕΕ οφειλών
από αναδροµική αλλαγή 
της ασφαλιστικής κατηγορίας

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Διαδικασία - Ενέργειες

- Για την ένταξη στις ρυθμίσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση με τα προ-
βλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.
- Εκδίδεται απόφαση ρύθμισης, κατά τα γνωστά. Έχουν δημιουργηθεί 
τέσσερα υποδείγματα αποφάσεων.
 - Η καταβολή της Α΄ δόσης και των επόμενων δόσεων γίνεται εντός των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών, κατά τα γνωστά.

Επισηµαίνεται η υποχρέωση ελέγχου των τρεχουσών εισφορών 
πριν την είσπραξη µηνιαίων δόσεων.

- Χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής, κατά τα γνωστά, ως συνημμένο 
υπόδειγμα 5.
- Για τη δυνατότητα καθυστέρησης δόσης, τους όρους απώλειας, τη 
χορήγηση παροχών, πιστοποιητικού οφειλής, κ.λ.π. ισχύουν οι οδηγίες 
που έχουν δοθεί.
- Η καταχώρηση της ρύθμισης στο Μηχανογραφικό Σύστημα εισφορών 
και των πληρωμένων δόσεων, θα πραγματοποιούνται κατά τα γνωστά.

Υπολογισµός οφειλής

- Ο υπολογισμός της προσαύξησης από 1.1.2013 προκύπτει από τον 
τύπο:
Προσαύξηση = Κύρια Οφειλή x Επιτόκιο x Μήνες /12
Όπου:
Κύρια οφειλή = Εισφορές Κλάδου Σύνταξης, Κλάδου Υγείας, υπέρ ΕΛΕ-
ΕΛΕΕ, ΕΛΑ, χωρίς επιβαρύνσεις
Επιτόκιο = 8,25%
Μήνες = Μήνες καθυστέρησης έως τον προηγούμενο μήνα της αίτησης
12 = Σταθερό

O
πως είναι γνωστό, οφειλές που προκύπτουν από αναδρομική αλ-
λαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, δεν παρακολουθούνται 
μηχανογραφικά και, μέχρι σήμερα, δεν ρυθμίζονται με τις 

διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ1 & ΙΑ2 του Ν. 4152/2013.

Με την αρ. 569/50/21-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ δίνεται η 
δυνατότητα σε ασφαλισμένους, που δεν έχουν καμία άλλη οφειλή, να 
ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες εισφορές από αναδρομική αλλαγή ασφαλι-
στικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος.

Με το παρόν, παρέχονται οδηγίες- διευκρινήσεις και ορίζονται οι απαι-
τούμενες ενέργειες για την ενιαία εφαρμογή της απόφασης από τις 
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα:

Δικαιούχοι υπαγωγής

Σε ρύθμιση εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος μπορούν να υπαχθούν 
όλοι οιασφαλισμένοι (ενεργοί και σε διακοπή).
Οφειλές που υπάγονται σε ρύθμιση εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος
Ρυθμίζονται οφειλές που προκύπτουν αποκλειστικά από αλλαγή 
ασφαλιστικής κατηγορίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις:
- Ενοποίησης Μητρώων
- Αποχαρακτηρισμών
- ΛΑΦΚΑ
- Αναδρομικής ανακατάταξης ασφαλιστικής κατηγορίας

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» 
και «Πάγια» ρύθμιση.

Όροι ρύθµισης

Ισχύουν οι γενικοί όροι ένταξης στις ρυθμίσεις «Νέα Αρχή» και «Πάγια» 
ρύθμιση, με τις εξής διαφορές:

- Δεν πρέπει να υφίσταται καμία άλλη οφειλή (εντός ή εκτός Μηχανο-
γραφικού Συστήματος).

- Δεν πρέπει να υφίσταται ενεργή ρύθμιση («χειρόγραφη» ή «μηχανο-
γραφημένη»).

- Ειδικά για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή», δεν παρέχεται δυνατότητα παράλ-
ληλης ρύθμισης των διαφορών Α΄ εξαμήνου 2013.
Θα πρέπει να καταβάλλονται οι απαιτητές διαφορές από 1.1.2013 και 
εφεξής.

Óôåßëôå ôçí áããåëßá óáò 

óôï e-mail 

grammateia@epepthe.gr 

Þ óôï öáî 

2310 257 283 

ìå ôçí Ýíäåéîç 

"Äçìïóßåõóç ãéá Åðáããåëìáôéêü ÂÞìá"

Ôï Åðáããåëìáôéêü ÅðéìåëçôÞñéï Èåóóáëïíßêçò 
äéåõêïëýíåé ôéò åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíåñãáóßåò ôùí 

ìåëþí ôïõ äçìïóéåýïíôáò óôï "Åðáããåëìáôéêü ÂÞìá" 
áããåëßåò ãéá áãïñáðùëçóßåò åðé÷åéñÞóåùí, 
áíáæÞôçóç óõíåôáßñùí Þ óõíåñãáôþí ê.á. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 
για την αν πτυξηά
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Γεµίζουν τα δηµόσια ταµεία
από 35.000... φρουτάκια

Σ
ημαντικά έσοδα σε ετήσια βάση αναμένεται να αποφέρουν στο 
Δημόσιο οι 35.000 παιχνιδομηχανές (video lottery terminal- 
VLTs), που θα διαχειρίζεται ο ΟΠΑΠ και υπερ-εργολάβοι του 

οργανισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας υπέγραψε απόφαση που 
καθορίζει τα τέλη και παράβολα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, υιοθετώντας σχετική απόφαση της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι διαχειριστές των VLTs θα 
καταβάλουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τέλη και 
παράβολα για την πιστοποίηση των αιθουσών (Game Halls) που θα 
στεγάζουν τα VLTs, ενώ κάθε μηχάνημα θα βαρύνεται ξεχωριστά.

Ακόμη, τέλη και παράβολα θα καταβάλουν και όσοι εισάγουν, 
κατασκευάζουν και επισκευάζουν VLTs και θέλουν να εγγραφούν στα 
μητρώα της ΕΕΕΠ. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Γ. Στουρνάρα προβλέπει:

- Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος 70 ευρώ ανά 
κατάστημα.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος 70 ευρώ ανά κατάστημα.

- Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος 120 ευρώ, το οποίο θα 
πολλαπλασιάζεται ανάλογα τον αριθμό παιγνιομηχανημάτων ανά 
κατάστημα.

Εννεαετή µισθωτήρια συµβόλαια 
προτείνει στους εµπόρους η ΕΣΕΕ

Σ
υστάσεις προς τους εμπόρους οι νέες μισθώσεις που υπογρά-
φουν να έχουν τουλάχιστον 9ετή συμβατική διάρκεια απηύθυνε 
την Τετάρτη η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ
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(ΕΣΕΕ). 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη, κατά την 
κατάρτιση κάθε νέας μίσθωσης οι υποψήφιοι μισθωτές καταστημάτων 
και άλλων χώρων για επαγγελματική χρήση, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ζητούν, για τρεις σοβαρούς λόγους, η συμβατική διάρκεια του 
μισθωτηρίου τους να είναι τουλάχιστον 9ετής, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα φορολογικά, χρηματοδοτικά και 
επενδυτικά δικαιώματα των επιχειρήσεών τους.

Οι λόγοι είναι:
- Για να υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ των εργασιών και 
υλικών ανακαίνισης και διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων. Βάσει του 
άρθρου 30 παρ. 1 ν. 2859/2000, όπως ισχύει, η επιστροφή του ΦΠΑ 
σύμφωνα με τον Κώδικα, για τις συγκεκριμένες δαπάνες προϋποθέτει 
χρήση του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 χρόνων.

Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες»
ετοιµάζει το υπ. Οικονοµικών

Τ
ην ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των 
ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προωθεί το 

υπουργείο Οικονομικών. Μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα 
προχωρήσει στην ενοποίηση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας 
και ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εφορια-
κών, αστυνομικών, εργαζόμενων σε πολεοδομίες και πολλών άλλων 
δημόσιων υπαλλήλων που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης «Πό-
θεν Έσχες». 

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα αντικαταστήσει τις 
χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εγκαθιστώντας έτσι μία σύγχρο-
νη πληροφοριακή υποδομή παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όλους 
τους εμπλεκομένους. 

Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα  επιτρέπει τη δημιουργία αρχείου 
υπόχρεων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων, την 
εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υποχρέους μέσω 
διαδικτύου, την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώ-
σεις και την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων.

- Για να αποσβεστεί φορολογικά μία επένδυση με το προβλεπόμενο 20% 
ετησίως, απαιτούνται τουλάχιστον 5 χρόνια, τα οποία δεν καλύπτονται 
χρονικά από τη τριετία.

- Για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η σχετική επένδυση από το ΕΣΠΑ. 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος για την Ενίσχυση ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται.

Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως η μίσθωση ενός ακινήτου με σοβαρό επιχει-
ρηματικό αντικείμενο, για χρονικό διάστημα εννέα ετών, αφενός δίνει το 
δικαίωμα φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης και αφετέρου 
επιστροφής του ΦΠΑ των εργασιών ανακαίνισης και υλικών 
διαμόρφωσης. 

Ο κυριότερος όμως λόγος είναι, ότι μόνο η υπερκάλυψη της οκταετούς 
μίσθωσης επιτρέπει την επιλεξιμότητα των δαπανών, που άλλωστε 
αποτελεί το σοβαρότερο κίνητρο για ένταξη και χρηματοδότηση κάθε 
επιχειρηματικής επένδυσης μέσω ΕΣΠΑ. 

Επίσης το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση των ετήσιων μεταβο-
λών στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων και διευκολύνει την 
ελεγκτική διαδικασία μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας.

Σε δεύτερη φάση οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αναμένεται να επε-
κταθούν και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν υποχρέω-
ση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η δραστηριότητα 
τους δεν σχετίζεται με το Δημόσιο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον γγ Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, Χάρη Τσαβδάρη, και τον Γενικό Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Λέανδρο Ρακιντζή, στις 19 Μαρτίου.

- Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου 50 ευρώ ανά παίγνιο.

- Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος 50 ευρώ, 
ανά παιγνιομηχάνημα.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου 50 ευρώ ανά παίγνιο.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος 50 ευρώ, ανά 
παιγνιομηχάνημα.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών 
τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 
50 ευρώ.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εισαγωγέων τυχερών 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο τεχνικών τυχερών 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 
της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της 
ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της 
ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.



Γεµίζουν τα δηµόσια ταµεία
από 35.000... φρουτάκια

Σ
ημαντικά έσοδα σε ετήσια βάση αναμένεται να αποφέρουν στο 
Δημόσιο οι 35.000 παιχνιδομηχανές (video lottery terminal- 
VLTs), που θα διαχειρίζεται ο ΟΠΑΠ και υπερ-εργολάβοι του 

οργανισμού.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας υπέγραψε απόφαση που 
καθορίζει τα τέλη και παράβολα για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με 
παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, υιοθετώντας σχετική απόφαση της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). 

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι διαχειριστές των VLTs θα 
καταβάλουν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων τέλη και 
παράβολα για την πιστοποίηση των αιθουσών (Game Halls) που θα 
στεγάζουν τα VLTs, ενώ κάθε μηχάνημα θα βαρύνεται ξεχωριστά.

Ακόμη, τέλη και παράβολα θα καταβάλουν και όσοι εισάγουν, 
κατασκευάζουν και επισκευάζουν VLTs και θέλουν να εγγραφούν στα 
μητρώα της ΕΕΕΠ. 

Συγκεκριμένα, η απόφαση του Γ. Στουρνάρα προβλέπει:

- Παράβολο αίτησης πιστοποίησης καταστήματος 70 ευρώ ανά 
κατάστημα.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης καταστήματος 70 ευρώ ανά κατάστημα.

- Ετήσιο τέλος λειτουργίας καταστήματος 120 ευρώ, το οποίο θα 
πολλαπλασιάζεται ανάλογα τον αριθμό παιγνιομηχανημάτων ανά 
κατάστημα.

Εννεαετή µισθωτήρια συµβόλαια 
προτείνει στους εµπόρους η ΕΣΕΕ

Σ
υστάσεις προς τους εμπόρους οι νέες μισθώσεις που υπογρά-
φουν να έχουν τουλάχιστον 9ετή συμβατική διάρκεια απηύθυνε 
την Τετάρτη η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ
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(ΕΣΕΕ). 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Βασίλη Κορκίδη, κατά την 
κατάρτιση κάθε νέας μίσθωσης οι υποψήφιοι μισθωτές καταστημάτων 
και άλλων χώρων για επαγγελματική χρήση, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ζητούν, για τρεις σοβαρούς λόγους, η συμβατική διάρκεια του 
μισθωτηρίου τους να είναι τουλάχιστον 9ετής, ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα φορολογικά, χρηματοδοτικά και 
επενδυτικά δικαιώματα των επιχειρήσεών τους.

Οι λόγοι είναι:
- Για να υπάρχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ των εργασιών και 
υλικών ανακαίνισης και διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων. Βάσει του 
άρθρου 30 παρ. 1 ν. 2859/2000, όπως ισχύει, η επιστροφή του ΦΠΑ 
σύμφωνα με τον Κώδικα, για τις συγκεκριμένες δαπάνες προϋποθέτει 
χρήση του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 χρόνων.

Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες»
ετοιµάζει το υπ. Οικονοµικών

Τ
ην ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) των 
ελεγκτικών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης προωθεί το 

υπουργείο Οικονομικών. Μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα 
προχωρήσει στην ενοποίηση των διαδικασιών υποβολής, επεξεργασίας 
και ελέγχου των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εφορια-
κών, αστυνομικών, εργαζόμενων σε πολεοδομίες και πολλών άλλων 
δημόσιων υπαλλήλων που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης «Πό-
θεν Έσχες». 

Το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα θα αντικαταστήσει τις 
χειρόγραφες διαδικασίες υποβολής, επεξεργασίας και ελέγχου των 
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, εγκαθιστώντας έτσι μία σύγχρο-
νη πληροφοριακή υποδομή παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς όλους 
τους εμπλεκομένους. 

Ειδικότερα, το νέο σύστημα θα  επιτρέπει τη δημιουργία αρχείου 
υπόχρεων για τον αυτόματο εντοπισμό μη υποβληθεισών δηλώσεων, την 
εύκολη υποβολή της δήλωσης για όλους τους υποχρέους μέσω 
διαδικτύου, την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με τις δηλώ-
σεις και την αυτόματη διασταύρωση των στοιχείων.

- Για να αποσβεστεί φορολογικά μία επένδυση με το προβλεπόμενο 20% 
ετησίως, απαιτούνται τουλάχιστον 5 χρόνια, τα οποία δεν καλύπτονται 
χρονικά από τη τριετία.

- Για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί η σχετική επένδυση από το ΕΣΠΑ. 
Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος για την Ενίσχυση ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται.

Ο κ. Κορκίδης τόνισε πως η μίσθωση ενός ακινήτου με σοβαρό επιχει-
ρηματικό αντικείμενο, για χρονικό διάστημα εννέα ετών, αφενός δίνει το 
δικαίωμα φορολογικής απόσβεσης της επένδυσης και αφετέρου 
επιστροφής του ΦΠΑ των εργασιών ανακαίνισης και υλικών 
διαμόρφωσης. 

Ο κυριότερος όμως λόγος είναι, ότι μόνο η υπερκάλυψη της οκταετούς 
μίσθωσης επιτρέπει την επιλεξιμότητα των δαπανών, που άλλωστε 
αποτελεί το σοβαρότερο κίνητρο για ένταξη και χρηματοδότηση κάθε 
επιχειρηματικής επένδυσης μέσω ΕΣΠΑ. 

Επίσης το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση των ετήσιων μεταβο-
λών στην περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων και διευκολύνει την 
ελεγκτική διαδικασία μέσω τεχνικών ανάλυσης επικινδυνότητας.

Σε δεύτερη φάση οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αναμένεται να επε-
κταθούν και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν υποχρέω-
ση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και η δραστηριότητα 
τους δεν σχετίζεται με το Δημόσιο.

Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από τον γγ Πληροφοριακών Συστη-
μάτων, Χάρη Τσαβδάρη, και τον Γενικό Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη-
σης, Λέανδρο Ρακιντζή, στις 19 Μαρτίου.

- Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνίου 50 ευρώ ανά παίγνιο.

- Παράβολο αίτησης για την πιστοποίηση παιγνιομηχανήματος 50 ευρώ, 
ανά παιγνιομηχάνημα.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνίου 50 ευρώ ανά παίγνιο.

- Εφάπαξ τέλος πιστοποίησης παιγνιομηχανήματος 50 ευρώ, ανά 
παιγνιομηχάνημα.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών 
τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 
50 ευρώ.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο εισαγωγέων τυχερών 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Παράβολο αίτησης για την εγγραφή στο μητρώο τεχνικών τυχερών 
παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
κατασκευαστών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 
της ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
εισαγωγέων τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της 
ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.

- Προκαταβλητέο ετήσιο τέλος διατήρησης εγγραφής στο μητρώο 
τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT της 
ΕΕΕΠ ύψους 50 ευρώ.



Αναµόρφωση νοµοθεσίας για
τα καταστήµατα stock και outlet

Τ
ην αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη λειτουργία των καταστη-
μάτων που πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών 
χρήσεων (stock), αλλά και των καταστημάτων ή πρατήριων 

ΑΓΟΡΑ
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Το ΕΕΘ υπενθυμίζει στα μέλη του ότι η καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής μπορεί να γίνει με εύκολους τρόπους

Σε όλα τα ταχυδρομεία με την προσκόμιση 
της ταχυπληρωμής

Στο γραφείο του Ε.Ε.Θ.,  στο Επαρχείο Λαγκαδά, 
κάθε Δευτέρα, από 9:00 έως 13:00  

(τηλ. 23940 23609)

Μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα www.eeth.gr 
στην ενότητα e-επιμελητήριο, 

κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας

Με κατάθεση μετρητών στην Eurobank, 
στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  

IBAN GR 1002600300000940200963082

Εξυπηρέτηση χωρίς ταλαιπωρία

A
r
t 

D
e
m

o

λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους (outlet) 
εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης. 

Στη βάση αυτή η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 
γνωστοποίησε προς διαβούλευση και επεξεργασία τις σχετικές θέσεις 
της για τα καταστήματα stock & outlet, που συνοψίζονται στα κάτωθι 
σημεία: 

- Η πρόταση της ΕΣΕΕ επί της αρχής είναι, αντί της λειτουργίας αυτοτε-
λών καταστημάτων, που ουσιαστικά δίνουν στον καταναλωτή την εντύ-
πωση ότι πραγματοποιούν εκπτώσεις 365 ημέρες το χρόνο, να ενθαρ-
ρυνθεί η δημιουργία και αυτοτελών τμημάτων εντός του καταστήματος 
λιανικής, το οποίο θα διαθέτει τα είδη stock της συγκεκριμένης 
επιχείρησης με τους ειδικά οριζόμενους όρους, όπως αυτοί ισχύουν 
σήμερα. 

- Το κάθε κατάστημα Stock/Outlet πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μίγμα 
προϊόντων προς πώληση (stock ή ελαττωματικό) με σαφή σήμανση των 
χαρακτηριστικών του καθενός από αυτά.  

- Στα διατιθέμενα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται μία και μοναδική 
τελική τιμή για την αποφυγή της παραπλάνησης του καταναλωτή. 
 

Μέχρι το τέλος του χρόνου 
η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων

Ο
νέος νόμος πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης επιχειρήσεων αποτέλεσε το αντικείμενο της 
συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, με 

τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνο Μίχαλο. 

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το νέο πλαίσιο θα έχει ολοκληρωθεί 
«μέχρι το τέλος του χρόνου ακόμη και στις λεπτομέρειές του», 
χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της ΚΕΕ για τα επιχειρηματικά πάρκα 
και για τις χρήσεις γης πολύ ενδιαφέρουσες. 

Όπως αναφέρει η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση Α4/1863/2005 τα 
προϊόντα stock & outlet πρέπει να είναι αποθέματα προϊόντων παλαιών 
χρήσεων ή εν γένει ελαττωματικά και να έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότε-
ρα ως αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων ή αποθέματα 
παλαιάς μόδας ή αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσι-
μων εμπορικών κωδικών ή ελαττωματικά. 

 Τα καταστήματα Stock/Outlet πρέπει να έχουν ως στόχο την εκποίηση 
εμπορευμάτων και υπολοίπων (stock, ελαττωματικά) της προηγούμενης 
σεζόν και όχι «ειδικών παραγωγών» που δεν πληρούν τα παραπάνω 
κριτήρια που περιγράφει ο νόμος αλλά παράγονται μόνο με σκοπό την 
παραπλάνηση του καταναλωτή, μιμούμενα τα προϊόντα στοκ χωρίς στην 
πραγματικότητα να είναι τέτοια. 

«Εάν υιοθετηθεί η πρότασή μας για δημιουργία «γωνιάς stock» εντός 
του καταστήματος, το συγκεκριμένο κατάστημα θα μπορεί να 
πραγματοποιεί κανονικά εκπτώσεις εντός των τακτικών εκπτώσεων και 
των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων (άρθρου 15 ν. 4177/2013), στο 
γενικότερο πλαίσιο των οποίων θα εντάσσονται και οι συγκεκριμένες 
αυτοτελείς γωνιές» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Τέλος, αναφέρεται ότι επιβάλλεται να διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι 
των τιμολογίων αγοράς των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, που 
διατίθενται στα σχετικά καταστήματα για να αποφεύγονται παραβατικά 
φαινόμενα, παραπλάνησης και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις 
για τα επιχειρηματικά πάρκα και για τις χρήσεις γης. Θα τις εξετάσουμε 
με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα συνεργα-
στούμε γι' αυτό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής. Το κρίσιμο θέμα σε σχέση με αυτό το νόμο θα είναι η εφαρ-
μογή του. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να συνεργαστούμε τόσο με τα 
συναρμόδια υπουργεία, όσο και με τους φορείς της επιχειρηματικό-
τητας, έτσι ώστε πράγματι να αλλάξει η εικόνα για τις αδειοδοτήσεις 
στην Ελλάδα. Να στείλουμε ένα μήνυμα εναντίον της γραφειοκρατίας. Το 
πλαίσιο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου ακόμη και στις 
λεπτομέρειές του». 



Αναµόρφωση νοµοθεσίας για
τα καταστήµατα stock και outlet

Τ
ην αναμόρφωση της νομοθεσίας για τη λειτουργία των καταστη-
μάτων που πωλούν λιανικά, αποθέματα προϊόντων παλαιών 
χρήσεων (stock), αλλά και των καταστημάτων ή πρατήριων 
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Το ΕΕΘ υπενθυμίζει στα μέλη του ότι η καταβολή της ετήσιας 
συνδρομής μπορεί να γίνει με εύκολους τρόπους

Σε όλα τα ταχυδρομεία με την προσκόμιση 
της ταχυπληρωμής

Στο γραφείο του Ε.Ε.Θ.,  στο Επαρχείο Λαγκαδά, 
κάθε Δευτέρα, από 9:00 έως 13:00  

(τηλ. 23940 23609)

Μέσω διαδικτύου, από την ιστοσελίδα www.eeth.gr 
στην ενότητα e-επιμελητήριο, 

κάνοντας χρήση πιστωτικής κάρτας

Με κατάθεση μετρητών στην Eurobank, 
στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού  

IBAN GR 1002600300000940200963082

Εξυπηρέτηση χωρίς ταλαιπωρία
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λιανικής πώλησης που έχουν οι εμπορικές ή μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις και από τα οποία διατίθενται λιανικά τα προϊόντα τους (outlet) 
εξετάζει το υπουργείο Ανάπτυξης. 

Στη βάση αυτή η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) 
γνωστοποίησε προς διαβούλευση και επεξεργασία τις σχετικές θέσεις 
της για τα καταστήματα stock & outlet, που συνοψίζονται στα κάτωθι 
σημεία: 

- Η πρόταση της ΕΣΕΕ επί της αρχής είναι, αντί της λειτουργίας αυτοτε-
λών καταστημάτων, που ουσιαστικά δίνουν στον καταναλωτή την εντύ-
πωση ότι πραγματοποιούν εκπτώσεις 365 ημέρες το χρόνο, να ενθαρ-
ρυνθεί η δημιουργία και αυτοτελών τμημάτων εντός του καταστήματος 
λιανικής, το οποίο θα διαθέτει τα είδη stock της συγκεκριμένης 
επιχείρησης με τους ειδικά οριζόμενους όρους, όπως αυτοί ισχύουν 
σήμερα. 

- Το κάθε κατάστημα Stock/Outlet πρέπει να έχει ένα ξεκάθαρο μίγμα 
προϊόντων προς πώληση (stock ή ελαττωματικό) με σαφή σήμανση των 
χαρακτηριστικών του καθενός από αυτά.  

- Στα διατιθέμενα προϊόντα πρέπει να αναγράφεται μία και μοναδική 
τελική τιμή για την αποφυγή της παραπλάνησης του καταναλωτή. 
 

Μέχρι το τέλος του χρόνου 
η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων

Ο
νέος νόμος πλαίσιο για την απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης επιχειρήσεων αποτέλεσε το αντικείμενο της 
συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, με 

τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνο Μίχαλο. 

Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι το νέο πλαίσιο θα έχει ολοκληρωθεί 
«μέχρι το τέλος του χρόνου ακόμη και στις λεπτομέρειές του», 
χαρακτηρίζοντας τις προτάσεις της ΚΕΕ για τα επιχειρηματικά πάρκα 
και για τις χρήσεις γης πολύ ενδιαφέρουσες. 

Όπως αναφέρει η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση Α4/1863/2005 τα 
προϊόντα stock & outlet πρέπει να είναι αποθέματα προϊόντων παλαιών 
χρήσεων ή εν γένει ελαττωματικά και να έχουν χαρακτηρισθεί ειδικότε-
ρα ως αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων ή αποθέματα 
παλαιάς μόδας ή αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσι-
μων εμπορικών κωδικών ή ελαττωματικά. 

 Τα καταστήματα Stock/Outlet πρέπει να έχουν ως στόχο την εκποίηση 
εμπορευμάτων και υπολοίπων (stock, ελαττωματικά) της προηγούμενης 
σεζόν και όχι «ειδικών παραγωγών» που δεν πληρούν τα παραπάνω 
κριτήρια που περιγράφει ο νόμος αλλά παράγονται μόνο με σκοπό την 
παραπλάνηση του καταναλωτή, μιμούμενα τα προϊόντα στοκ χωρίς στην 
πραγματικότητα να είναι τέτοια. 

«Εάν υιοθετηθεί η πρότασή μας για δημιουργία «γωνιάς stock» εντός 
του καταστήματος, το συγκεκριμένο κατάστημα θα μπορεί να 
πραγματοποιεί κανονικά εκπτώσεις εντός των τακτικών εκπτώσεων και 
των ενδιάμεσων εκπτωτικών περιόδων (άρθρου 15 ν. 4177/2013), στο 
γενικότερο πλαίσιο των οποίων θα εντάσσονται και οι συγκεκριμένες 
αυτοτελείς γωνιές» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Τέλος, αναφέρεται ότι επιβάλλεται να διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι 
των τιμολογίων αγοράς των συγκεκριμένων εμπορευμάτων, που 
διατίθενται στα σχετικά καταστήματα για να αποφεύγονται παραβατικά 
φαινόμενα, παραπλάνησης και αθέμιτου ανταγωνισμού. 

Ειδικότερα, αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις 
για τα επιχειρηματικά πάρκα και για τις χρήσεις γης. Θα τις εξετάσουμε 
με πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και θα συνεργα-
στούμε γι' αυτό με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής. Το κρίσιμο θέμα σε σχέση με αυτό το νόμο θα είναι η εφαρ-
μογή του. Είμαστε αποφασισμένοι λοιπόν να συνεργαστούμε τόσο με τα 
συναρμόδια υπουργεία, όσο και με τους φορείς της επιχειρηματικό-
τητας, έτσι ώστε πράγματι να αλλάξει η εικόνα για τις αδειοδοτήσεις 
στην Ελλάδα. Να στείλουμε ένα μήνυμα εναντίον της γραφειοκρατίας. Το 
πλαίσιο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου ακόμη και στις 
λεπτομέρειές του». 



Έλέγχοι για τις παράνοµες οδικές
µεταφορές µε φορτηγά από τρίτες χώρες

Ε
να πλαίσιο ουσιαστικών ελέγχων σε οχήματα και 
φορτία για την καταστολή της παράνομης μεταφοράς 
από τρίτες χώρες και την πλήρη εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών κανόνων του καμποτάζ δεσμεύτηκε να 
παραδώσει τις επόμενες 15 ημέρες στους εκπροσώπους των 
Ομοσπονδιών Οδικών Μεταφορών ο υπουργός Υποδομών κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είναι η μάχη του αυτονόητου για την οποία όμως κάποιοι δεν 
έκαναν αυτό που πρέπει και το οποίο επιβάλλεται από το 
δημόσιο συμφέρον» τόνισε.

Το υπουργείο Υποδομών αναγνώρισε τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό και τις «στρεβλώσεις που προκύπτουν από την ελλιπή 
εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου», που «έχουν 
καθηλώσει τον κλάδο και καταστρέφουν την προοπτική 
ανάπτυξης του, ως συστατικού παράγοντα των μεταφορών, σε 
μία περίοδο που διαφαίνεται η έξοδος από την κρίση και 
προωθείται ενεργά η ανάπτυξη των μεταφορών στη χώρα».

Εµπόδια στο διασυνοριακό εµπόριο
στον τοµέα των ασφαλίσεων

Ε
μπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο στον τομέα των ασφαλίσεων 
διαπιστώνει έκθεση που συντάχθηκε από ομάδα εμπειρογνω-
μόνων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ
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Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων 
παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών προϊόντων λόγω 
αυξημένου κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νομική αβεβαιό-
τητα και να δυσκολεύονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να ασφα-
λιστούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ενδεικτικά , ο πολίτης που μετακομίζει για να εργαστεί σε άλλη χώρα 
της ΕΕ μπορεί να υποχρεωθεί να συνάψει νέα ασφάλεια αυτοκινήτου ή 
να αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιω-
μάτων του στο πλαίσιο ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, εάν η 
σύμβαση έχει συναφθεί στη χώρα καταγωγής του. 

Ομοίως, οι εταιρείες που διαθέτουν υποκαταστήματα σε διάφορες χώ-
ρες της ΕΕ ενδέχεται να πρέπει να συνάψουν χωριστές ασφαλιστικές 
συμβάσεις με διαφορετικούς όρους σε κάθε χώρα, αντί να έχουν ενιαία 
σύμβαση για το σύνολο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην 
ΕΕ. 

Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής: 

-Μόλις το 0,6% όλων των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και το 2,8% των 
ασφαλίστρων ακινήτων προσφέρονται σε πελάτες για διασυνοριακή 
ασφαλιστική κάλυψη στην ΕΕ.  

Μειωµένη κατά 9,3% το 2013
η παραγωγή ασφαλίστρων

Μ
ειωμένη κατά 9,3% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων το 
δωδεκάμηνο του 2013, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδικότερα στις ασφαλί-

σεις Ζωής η μείωση αγγίζει το 14,1%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών 
η μείωση είναι 5,5%. 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη 
οιποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπε-
ριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη 
στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις 
ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,8%) και 49 στις 

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο ίδιο διάστημα θα λυθεί και το πρόβλημα που πρέκυψε από τη μερική κατάργηση της φορτωτικής, η χρήσης της οποίας 
έγινε προαιρετική. «Πλην όμως θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άλλο ισοδύναμο έγγραφο βάσει του οποίου θα μπορούν να ασκούνται οι 
απαραίτητοι έλεγχοι» αναφέρει το υπουργείο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Χρυσοχοΐδης θα συνεργασθεί με το υπουργείου Εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή της Οδηγίας 561/2006 για τις ώρες 
εργασίες, ενώ θα προωθηθεί άμεσα και η εφαρμογή του εργόσημου, με στόχο να καταπολεμηθεί η «μαύρη» και αδήλωτη εργασία.

Αναφορικά με τα διόδια, το υπουργείο «ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές, μεταφορείς και παραχωρησιούχους, να συνεχίσουν τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, για ανάπτυξη ευνοϊκής πολιτικής για τους μεταφορείς, με στόχο να κάνουν χρήση των αυτοκινητοδρόμων 
όλα τα φορτηγά, αντί να χρησιμοποιούν με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους το παράπλευρο οδικό δίκτυο».

Το  των Ελλήνων 26%
δεν θα κάνει διακοπές φέτος

E
νας στους τέσσερις Έλληνες, δηλαδή ποσοστό 26%, δηλώνει 
ότι δεν σκοπεύει να πάει φέτος διακοπές λόγω της οικονομικής 
κατάστασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμε-

τρου. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%. Από τη δημοσκόπηση, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 11 Ιανουαρίου, προκύπτει ότι 
το 54% των Ελλήνων σκοπεύουν να πάνε διακοπές, αλλά θα 
προσαρμόσουν τα σχέδιά τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. 
Ακολουθούν οι Ιταλοί με 49% και οι Ιρλανδοί με 48%. Μόνο το 10% των 
Ελλήνων δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση και ως εκ τούτου 
δεν θα αναγκαστεί να τροποποιήσει τα σχέδιά του λόγω της οικονομικής 
κατάστασης. Ακολουθούν οι Κύπριοι με 12%, ενώ στον αντίποδα 
βρίσκονται οι Αυστριακοί με 75%, οι Γερμανοί με 74% και οι Δανοί με 
72%. 

-Για πολλές ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων ή αστικής ευθύνης που 
πωλούνται σε καταναλωτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να 
προσαρμόζουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις στους κανόνες της χώρας 
εγκατάστασης του ασφαλισμένου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
καταρτίζουν νέες συμβάσεις για να συμμορφώνονται, π.χ., με τους 
κανόνες για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. 

-Οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν το διασυνο-
ριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων. Αυξάνουν το κόστος για τη 
διασυνοριακή παροχή ασφαλίσεων, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα 
και δυσκολεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
ασφαλιστούν σε άλλα κράτη μέλη. 

-Τα εμπόδια στο δίκαιο των συμβάσεων εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο 
των ασφαλειών ζωής, καθώς και σε κλάδους όπως η ασφάλιση 
αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης. 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%). 

Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων 
για το δωδεκάμηνο του 2013 έφτασε τα 3,8 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 
42,8% στις ασφαλίσεις Ζωής και 57,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η 
μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής του 2013 υπερέβη την αντίστοιχη 
περσινή τρεις φορές (τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) 
και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η 
παραγωγή ασφαλίστρων έχει υπερβεί δύο  φορές την αντίστοιχη 
περσινή (τους μήνες Φεβρουάριο και Αύγουστο). 

Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες κατά 37% είναι 
αυτοί που επιλέγουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο τον 
τουριστικό προορισμό τους με βάση τις τιμές και ακολουθούν οι 
Φιλανδοί με 36%. 
Στο μεταξύ, το 39% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα πάει, μεν, διακοπές 
φέτος αλλά για λιγότερες μέρες σε σχέση με το 2013. Ακόμη, είναι 
αξιοσημείωτο ότι το 87% των Ελλήνων που θα πάνε φέτος διακοπές θα 
επιλέξουν ελληνικό προορισμό. Στη χώρα τους θα παραμείνουν, επίσης, 
το 84% των Κροατών, το 81% των Ιταλών και το 80% των Βούλγαρων. 
Πάντως, οι Έλληνες (74%) και οι Κύπριοι (69%) είναι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες με τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ που δεν πήγαν διακοπές το 
2013. Αντίστοιχα, μόνο το 8% του Σουηδών δηλώνει ότι δεν πήγε 
διακοπές τον περασμένο χρόνο. 



Έλέγχοι για τις παράνοµες οδικές
µεταφορές µε φορτηγά από τρίτες χώρες

Ε
να πλαίσιο ουσιαστικών ελέγχων σε οχήματα και 
φορτία για την καταστολή της παράνομης μεταφοράς 
από τρίτες χώρες και την πλήρη εφαρμογή των 

ευρωπαϊκών κανόνων του καμποτάζ δεσμεύτηκε να 
παραδώσει τις επόμενες 15 ημέρες στους εκπροσώπους των 
Ομοσπονδιών Οδικών Μεταφορών ο υπουργός Υποδομών κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Είναι η μάχη του αυτονόητου για την οποία όμως κάποιοι δεν 
έκαναν αυτό που πρέπει και το οποίο επιβάλλεται από το 
δημόσιο συμφέρον» τόνισε.

Το υπουργείο Υποδομών αναγνώρισε τον αθέμιτο ανταγω-
νισμό και τις «στρεβλώσεις που προκύπτουν από την ελλιπή 
εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου», που «έχουν 
καθηλώσει τον κλάδο και καταστρέφουν την προοπτική 
ανάπτυξης του, ως συστατικού παράγοντα των μεταφορών, σε 
μία περίοδο που διαφαίνεται η έξοδος από την κρίση και 
προωθείται ενεργά η ανάπτυξη των μεταφορών στη χώρα».

Εµπόδια στο διασυνοριακό εµπόριο
στον τοµέα των ασφαλίσεων

Ε
μπόδια στο διασυνοριακό εμπόριο στον τομέα των ασφαλίσεων 
διαπιστώνει έκθεση που συντάχθηκε από ομάδα εμπειρογνω-
μόνων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ
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Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων 
παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή παροχή ασφαλιστικών προϊόντων λόγω 
αυξημένου κόστους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νομική αβεβαιό-
τητα και να δυσκολεύονται οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να ασφα-
λιστούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ενδεικτικά , ο πολίτης που μετακομίζει για να εργαστεί σε άλλη χώρα 
της ΕΕ μπορεί να υποχρεωθεί να συνάψει νέα ασφάλεια αυτοκινήτου ή 
να αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση των δικαιω-
μάτων του στο πλαίσιο ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος, εάν η 
σύμβαση έχει συναφθεί στη χώρα καταγωγής του. 

Ομοίως, οι εταιρείες που διαθέτουν υποκαταστήματα σε διάφορες χώ-
ρες της ΕΕ ενδέχεται να πρέπει να συνάψουν χωριστές ασφαλιστικές 
συμβάσεις με διαφορετικούς όρους σε κάθε χώρα, αντί να έχουν ενιαία 
σύμβαση για το σύνολο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στην 
ΕΕ. 

Τα κυριότερα πορίσματα της έκθεσης είναι τα εξής: 

-Μόλις το 0,6% όλων των ασφαλίστρων αυτοκινήτων και το 2,8% των 
ασφαλίστρων ακινήτων προσφέρονται σε πελάτες για διασυνοριακή 
ασφαλιστική κάλυψη στην ΕΕ.  

Μειωµένη κατά 9,3% το 2013
η παραγωγή ασφαλίστρων

Μ
ειωμένη κατά 9,3% εμφανίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων το 
δωδεκάμηνο του 2013, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδικότερα στις ασφαλί-

σεις Ζωής η μείωση αγγίζει το 14,1%, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημιών 
η μείωση είναι 5,5%. 

Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη 
οιποίες συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπε-
ριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα πλήρη 
στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012. 

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις 
ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο μερίδιο αγοράς 98,8%) και 49 στις 

Παράλληλα, σημείωσε ότι στο ίδιο διάστημα θα λυθεί και το πρόβλημα που πρέκυψε από τη μερική κατάργηση της φορτωτικής, η χρήσης της οποίας 
έγινε προαιρετική. «Πλην όμως θα πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άλλο ισοδύναμο έγγραφο βάσει του οποίου θα μπορούν να ασκούνται οι 
απαραίτητοι έλεγχοι» αναφέρει το υπουργείο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο κ. Χρυσοχοΐδης θα συνεργασθεί με το υπουργείου Εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή της Οδηγίας 561/2006 για τις ώρες 
εργασίες, ενώ θα προωθηθεί άμεσα και η εφαρμογή του εργόσημου, με στόχο να καταπολεμηθεί η «μαύρη» και αδήλωτη εργασία.

Αναφορικά με τα διόδια, το υπουργείο «ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές, μεταφορείς και παραχωρησιούχους, να συνεχίσουν τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, για ανάπτυξη ευνοϊκής πολιτικής για τους μεταφορείς, με στόχο να κάνουν χρήση των αυτοκινητοδρόμων 
όλα τα φορτηγά, αντί να χρησιμοποιούν με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους το παράπλευρο οδικό δίκτυο».

Το  των Ελλήνων 26%
δεν θα κάνει διακοπές φέτος

E
νας στους τέσσερις Έλληνες, δηλαδή ποσοστό 26%, δηλώνει 
ότι δεν σκοπεύει να πάει φέτος διακοπές λόγω της οικονομικής 
κατάστασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμε-

τρου. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%. Από τη δημοσκόπηση, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 11 Ιανουαρίου, προκύπτει ότι 
το 54% των Ελλήνων σκοπεύουν να πάνε διακοπές, αλλά θα 
προσαρμόσουν τα σχέδιά τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. 
Ακολουθούν οι Ιταλοί με 49% και οι Ιρλανδοί με 48%. Μόνο το 10% των 
Ελλήνων δηλώνει ότι δεν θα επηρεαστεί από την κρίση και ως εκ τούτου 
δεν θα αναγκαστεί να τροποποιήσει τα σχέδιά του λόγω της οικονομικής 
κατάστασης. Ακολουθούν οι Κύπριοι με 12%, ενώ στον αντίποδα 
βρίσκονται οι Αυστριακοί με 75%, οι Γερμανοί με 74% και οι Δανοί με 
72%. 

-Για πολλές ασφάλειες ζωής, αυτοκινήτων ή αστικής ευθύνης που 
πωλούνται σε καταναλωτές, οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να 
προσαρμόζουν τις ασφαλιστικές συμβάσεις στους κανόνες της χώρας 
εγκατάστασης του ασφαλισμένου. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
καταρτίζουν νέες συμβάσεις για να συμμορφώνονται, π.χ., με τους 
κανόνες για την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. 

-Οι διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων παρεμποδίζουν το διασυνο-
ριακό εμπόριο ασφαλιστικών προϊόντων. Αυξάνουν το κόστος για τη 
διασυνοριακή παροχή ασφαλίσεων, δημιουργούν νομική αβεβαιότητα 
και δυσκολεύουν τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που θέλουν να 
ασφαλιστούν σε άλλα κράτη μέλη. 

-Τα εμπόδια στο δίκαιο των συμβάσεων εντοπίζονται κυρίως στον κλάδο 
των ασφαλειών ζωής, καθώς και σε κλάδους όπως η ασφάλιση 
αυτοκινήτων και αστικής ευθύνης. 

ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 91,3%). 

Συνολικά, η καταγεγραμμένη από την έρευνα παραγωγή ασφαλίστρων 
για το δωδεκάμηνο του 2013 έφτασε τα 3,8 δισ. ευρώ και αναλύεται σε 
42,8% στις ασφαλίσεις Ζωής και 57,2% στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η 
μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής του 2013 υπερέβη την αντίστοιχη 
περσινή τρεις φορές (τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο) 
και στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, η 
παραγωγή ασφαλίστρων έχει υπερβεί δύο  φορές την αντίστοιχη 
περσινή (τους μήνες Φεβρουάριο και Αύγουστο). 

Επίσης, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, οι Έλληνες κατά 37% είναι 
αυτοί που επιλέγουν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο τον 
τουριστικό προορισμό τους με βάση τις τιμές και ακολουθούν οι 
Φιλανδοί με 36%. 
Στο μεταξύ, το 39% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα πάει, μεν, διακοπές 
φέτος αλλά για λιγότερες μέρες σε σχέση με το 2013. Ακόμη, είναι 
αξιοσημείωτο ότι το 87% των Ελλήνων που θα πάνε φέτος διακοπές θα 
επιλέξουν ελληνικό προορισμό. Στη χώρα τους θα παραμείνουν, επίσης, 
το 84% των Κροατών, το 81% των Ιταλών και το 80% των Βούλγαρων. 
Πάντως, οι Έλληνες (74%) και οι Κύπριοι (69%) είναι οι Ευρωπαίοι 
πολίτες με τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ που δεν πήγαν διακοπές το 
2013. Αντίστοιχα, μόνο το 8% του Σουηδών δηλώνει ότι δεν πήγε 
διακοπές τον περασμένο χρόνο. 



Αύξηση κρατήσεων 52% για την 
Ελλάδα από Γερµανούς τουρίστες

H
αύξηση των κρατήσεων για ελληνικούς προορισμούς το ερχόμενο καλοκαίρι αγγίζει το 52%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, που καταγράφει η πρόσφατη έρευνα της GfK 
(Εταιρεία Έρευνας Αγοράς) και όπως υπογραμμίζουν οι συντελεστές της έρευνας, το 2014 «η Ελλάδα γιορτάζει ένα κεραυνοβόλο 

ΑΓΟΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

38

Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη ανέργων άνω των 30 ετών

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και 
την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις 
επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία 
νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με 
το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α'/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α'/28.12.2009).

-Τα νυχτερινά κέντρα.

- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

- Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω 
τηλεφώνου (telemarketing).

- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

- Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

- Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερι-
κό.

- Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους 
σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

-  Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων 
σε αυτά.

- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή 
όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης 
της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου 
της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης ταξί κλπ).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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Ποιοι δικαιούνται
 Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά 
τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολο-
γιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται 
με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί 
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού 
της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόλη-
ση κ.λπ.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης 
ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη 
λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, 
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε ισχύ βρίσκεται πρόγραµµα για την επιχο-
ρήγηση επιχειρήσεων προκειµένου να Σ

προσλάβουν 10.000 ανέργους ηλικίας 30 - 66 
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

comeback».

 
 «Oι τουρίστες να βιαστούν για να βρουν κρεβάτι στην Ελλάδα» 
Η αύξηση αυτή βελτιώνει τη θέση της Ελλάδας στη λίστα των δημοφιλών προορισμών για τους γερμανούς πελάτες των τουριστικών γραφείων. Η 
Ελλάδα καταλαμβάνει τώρα την τρίτη θέση πίσω από την Ισπανία και την Τουρκία. Παρόμοιες είναι οι διαπιστώσεις και της εφημερίδας Die Welt. 

Σε σχετικό δημοσίευμα με θέμα τους δημοφιλείς προορισμούς των Γερμανών, η εφημερίδα παρατηρεί ότι «μετά από μείωση της ζήτησης ως 
συνέπεια των πολιτικών ταραχών του 2012, οι κρατήσεις για την Ελλάδα έχουν θετική πορεία σε όλους τους tour operator». Και όχι μόνο. Η ζήτηση 
είναι τόσο υψηλή ώστε «να πρέπει οι τουρίστες να βιαστούν προκειμένου να βρουν κρεβάτι στην Ελλάδα». 

Και όπως υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ομίλου FTI, Ντίτμαρ Γκουντς: 
«Αυτή η χρονιά δεν θα είναι χρονιά των κρατήσεων τελευταίας στιγμής (late booking) για την Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη χώρα που θα γεμίσει». 

 
«Μπουμ» κρατήσεων από τη Γερμανία 
Η έρευνα της GfK καταγράφει γενικότερη ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος από τη Γερμανία. Ήδη στο τέλος του Ιανουαρίου οι Γερμανοί είχαν 
δαπανήσει για κρατήσεις πακέτων διακοπών 4,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του  8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2013. Μάλιστα οι online κρατήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 11%. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι γερμανοί τουρίστες θα δαπανήσουν φέτος για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές 7% περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη αύξηση (16%) σημειώνεται στα πολυτελή πακέτα 
διακοπών (3.000 ευρώ και άνω). Σύμφωνα με πληροφορίες τις Deutsche Welle, η αύξηση για πολυτελή πακέτα διακοπών στην Ελλάδα είναι λίγο 
μικρότερη από το γενικό ποσοστό. 

Αυτή η χρονιά δεν θα είναι χρονιά των κρατήσεων τελευταίας στιγμής (late booking) για την Ελλάδα. 
Θα είναι η πρώτη χώρα που θα γεμίσει.



Αύξηση κρατήσεων 52% για την 
Ελλάδα από Γερµανούς τουρίστες

H
αύξηση των κρατήσεων για ελληνικούς προορισμούς το ερχόμενο καλοκαίρι αγγίζει το 52%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε σύγκριση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, που καταγράφει η πρόσφατη έρευνα της GfK 
(Εταιρεία Έρευνας Αγοράς) και όπως υπογραμμίζουν οι συντελεστές της έρευνας, το 2014 «η Ελλάδα γιορτάζει ένα κεραυνοβόλο 
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Eπιχορήγηση επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη ανέργων άνω των 30 ετών

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και 
την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις 
επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή 
αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία 
νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με 
το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α'/03.03.1994) και του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α'/28.12.2009).

-Τα νυχτερινά κέντρα.

- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

- Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω 
τηλεφώνου (telemarketing).

- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

- Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

- Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερι-
κό.

- Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους 
σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

-  Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων 
σε αυτά.

- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή 
όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης 
της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου 
της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης ταξί κλπ).
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Ποιοι δικαιούνται
 Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά 
τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολο-
γιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται 
με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής 
οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί 
κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού 
της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόλη-
ση κ.λπ.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης 
ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη 
λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, 
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε ισχύ βρίσκεται πρόγραµµα για την επιχο-
ρήγηση επιχειρήσεων προκειµένου να Σ

προσλάβουν 10.000 ανέργους ηλικίας 30 - 66 
ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά 
εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

comeback».

 
 «Oι τουρίστες να βιαστούν για να βρουν κρεβάτι στην Ελλάδα» 
Η αύξηση αυτή βελτιώνει τη θέση της Ελλάδας στη λίστα των δημοφιλών προορισμών για τους γερμανούς πελάτες των τουριστικών γραφείων. Η 
Ελλάδα καταλαμβάνει τώρα την τρίτη θέση πίσω από την Ισπανία και την Τουρκία. Παρόμοιες είναι οι διαπιστώσεις και της εφημερίδας Die Welt. 

Σε σχετικό δημοσίευμα με θέμα τους δημοφιλείς προορισμούς των Γερμανών, η εφημερίδα παρατηρεί ότι «μετά από μείωση της ζήτησης ως 
συνέπεια των πολιτικών ταραχών του 2012, οι κρατήσεις για την Ελλάδα έχουν θετική πορεία σε όλους τους tour operator». Και όχι μόνο. Η ζήτηση 
είναι τόσο υψηλή ώστε «να πρέπει οι τουρίστες να βιαστούν προκειμένου να βρουν κρεβάτι στην Ελλάδα». 

Και όπως υπογραμμίζει ο επικεφαλής του ομίλου FTI, Ντίτμαρ Γκουντς: 
«Αυτή η χρονιά δεν θα είναι χρονιά των κρατήσεων τελευταίας στιγμής (late booking) για την Ελλάδα. Θα είναι η πρώτη χώρα που θα γεμίσει». 

 
«Μπουμ» κρατήσεων από τη Γερμανία 
Η έρευνα της GfK καταγράφει γενικότερη ανάπτυξη του τουριστικού ρεύματος από τη Γερμανία. Ήδη στο τέλος του Ιανουαρίου οι Γερμανοί είχαν 
δαπανήσει για κρατήσεις πακέτων διακοπών 4,4 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του  8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2013. Μάλιστα οι online κρατήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 11%. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι γερμανοί τουρίστες θα δαπανήσουν φέτος για τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές 7% περισσότερα χρήματα σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη αύξηση (16%) σημειώνεται στα πολυτελή πακέτα 
διακοπών (3.000 ευρώ και άνω). Σύμφωνα με πληροφορίες τις Deutsche Welle, η αύξηση για πολυτελή πακέτα διακοπών στην Ελλάδα είναι λίγο 
μικρότερη από το γενικό ποσοστό. 

Αυτή η χρονιά δεν θα είναι χρονιά των κρατήσεων τελευταίας στιγμής (late booking) για την Ελλάδα. 
Θα είναι η πρώτη χώρα που θα γεμίσει.
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- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε 
άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή /και δευτερεύουσα)

- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή 
είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ 
αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.

- Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η 
ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

Για άτομα που:
- είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων.

- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδή-
ποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών 
της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί 
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,

- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή 
έμμεσος εργοδότης).

- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη 
επιχείρηση.

- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλή-
ρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του 
επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις 
κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε 
άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.
 

Ωφελούµενοι

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το 
αρμόδιο ΚΠΑ.

- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης 
προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο 
έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος 
αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια 
Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
 Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

- είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 
σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από 
την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση 
και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών) (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006), οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή 
έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].

- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το 
ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγού-
μενων κρατικών ενισχύσεων.

- Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας 
επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που 
δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή 
διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή 
εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον ίδιο χώρο με το αυτό 

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι 
επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) 
και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων 
(http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η 
έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. 

Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 
υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του 
ατόμου.
 

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 
πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο 
ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες 
ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους για 12 
μήνες. 
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- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε 
άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή /και δευτερεύουσα)

- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή 
είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α' βαθμού εξ 
αίματος ή εξ' αγχιστείας με τον εργοδότη.

- Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η 
ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου).

Για άτομα που:
- είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.

- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων.

- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ).

- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδή-
ποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών 
της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί 
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,

- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή 
έμμεσος εργοδότης).

- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη 
επιχείρηση.

- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλή-
ρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του 
επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις 
κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε 
άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.
 

Ωφελούµενοι

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το 
αρμόδιο ΚΠΑ.

- Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης 
προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
 Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο 
έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος 
αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια 
Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
 Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:

- είχαν απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 
σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από 
την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση 
και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών) (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006), οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή 
έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].

- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το 
ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγού-
μενων κρατικών ενισχύσεων.

- Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας 
επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που 
δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή 
διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή 
εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον ίδιο χώρο με το αυτό 

Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι 
επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό 
σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον 
υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η 
οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) 
και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων 
(http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η 
έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. 

Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση 
βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα.

Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης 
υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του 
ατόμου.
 

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 
πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ανέρχεται στο 
ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες 
ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους για 12 
μήνες. 
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Δύο προγράµµατα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για 10.000 προσλήψεις

Δ
ύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
10.000 ωφελούμενων των δράσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-
ξη. Πρόκειται για το «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προ-

σαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και 
το «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - 
ΤοπΕΚΟ».

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή 
ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους 
ως εργαζόμενους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά 
τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολο-
γιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται 
με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομι-
κών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προ-
βεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρό-
γραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, 
από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση 
κ.λπ.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης 
ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη 
λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, 
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι 
και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και 
στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμί-
σθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δη-
μιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009).

- Τα νυχτερινά κέντρα.

- Oι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

- Oι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω 
τηλεφώνου (telemarketing).

- Oι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

- Oι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

- Tα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτε-
ρικό.

-Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους 
σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

- Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων 
σε αυτά.

- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή 
όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης 
της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου 
της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.).

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από 
την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση 
και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-
φος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1857/2006) (φυτικών και ζωικών), οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή 
έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].

- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το 
ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμε-
νων κρατικών ενισχύσεων.

- Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας 
επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που 
δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή 
διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή 
εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον ίδιο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη 
επιχείρηση.

- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλή-
ρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του 
επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις 
κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε 
άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.

Ωφελούµενοι - Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα 
προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις 
ανάγκες του προγράμματος.

- Εχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» 
και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - 
ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ 
και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ατόμων που: 
1. Κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχαν 
απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 
σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, είχαν 
απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο 
εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

2. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει 
ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

3. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας του εργοδότη.

4. Θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από τις 10 το βράδυ (έναρξη 
ωραρίου) έως και τις 6 το πρωί (λήξη ωραρίου).

5. Είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.

6. Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

7. Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων.

8. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ, όπως 
προαναφέρθηκε στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου).

9. Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

10. Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδή-
ποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών 
της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί 
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

11. Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή 
έμμεσος εργοδότης).

12. Θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Ύψος και συνολική διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 
πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών 
ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα 
(ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 
25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες 
το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) 
μήνες.
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Δύο προγράµµατα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για 10.000 προσλήψεις

Δ
ύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 
10.000 ωφελούμενων των δράσεων βρίσκονται σε πλήρη εξέλι-
ξη. Πρόκειται για το «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προ-

σαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και 
το «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - 
ΤοπΕΚΟ».

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες 
του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρή-
σεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή 
ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους 
ως εργαζόμενους.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά 
τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολο-
γιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της 
σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται 
με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομι-
κών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προ-
βεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρό-
γραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, 
από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση 
κ.λπ.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης 
ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδό-
τησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη 
λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, 
εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι 
και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και 
στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμί-
σθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δη-
μιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Δεν υπάγονται:
Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του 
προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/Α΄/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α΄/28.12.2009).

- Τα νυχτερινά κέντρα.

- Oι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

- Oι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω 
τηλεφώνου (telemarketing).

- Oι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.

- Oι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις.

- Tα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτε-
ρικό.

-Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους 
σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες.

- Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων 
σε αυτά.

- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή 
όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, 
πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης 
της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου 
της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης ταξί κ.λπ.).

- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από 
την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση 
και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον 
τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγρα-
φος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1857/2006) (φυτικών και ζωικών), οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή 
εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή 
έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και 
ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή 
και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)].

- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το 
ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμε-
νων κρατικών ενισχύσεων.

- Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή 
νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας 
επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο 
χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που 
δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή 
διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή 
εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον ίδιο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 
εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη 
επιχείρηση.

- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλή-
ρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του 
επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν 
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις 
κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε 
άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας.

Ωφελούµενοι - Άνεργοι

Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που:
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο 
πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα 
προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις 
ανάγκες του προγράμματος.

- Εχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» 
και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - 
ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ 
και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή ατόμων που: 
1. Κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση είχαν 
απασχοληθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή 
αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή 
σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας, είχαν 
απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο 
εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).

2. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει 
ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική 
σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.

3. Είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας του εργοδότη.

4. Θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από τις 10 το βράδυ (έναρξη 
ωραρίου) έως και τις 6 το πρωί (λήξη ωραρίου).

5. Είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε.

6. Είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.

7. Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων.

8. Είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ, όπως 
προαναφέρθηκε στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου).

9. Τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

10. Θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδή-
ποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών 
της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί 
το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά.

11. Θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή 
έμμεσος εργοδότης).

12. Θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.

Ύψος και συνολική διάρκεια επιχορήγησης
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο 
πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών 
ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα 
(ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 
25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ευρώ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες 
το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) 
μήνες.
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News

5

K пасения предпринимателей подтвердились. 
Под давлением Тройки и владельцев недвижимости, 
утвержден новый регламент аренды коммерческих O

учреждений, на основании которого предусмотрен трехлетний 
срок аренды производственных и офисных помещений. Таким 
образом, согласно Закону № 4242/2014, предвидится снятие 
ограничений срока действия договоров аренды помещений 
предприятиям. Если договор заключается на срок, превышающий 
три года, он является действительным и обязательным для обеих 
сторон. Но если заключается договор аренды на срок менее трех 
лет, или без определения конкретного срока (аренда на 
неопределенное время), действительным является минимальный 
трехлетний срок, обязательный для обеих сторон. Однако, для уже 
заключенных ранее договоров, сохраняется режим защиты права 
предприятий на аренду занимаемых помещений в течение 12 лет.

Время принимать решения

Введены свободные цены на аренду

Kohë   për vendime

Qiratë e reja të lira   

Новости

ришло время принятия решений для всех компетентных 
органов и организаций Фессалоник, пока еще негативная 
ситуация в нашем городе не стала необратимой. 

Муниципалитеты столицы области и ее районов, государственные 
учреждения – все несут свою долю ответственности за происходящее 
и за задержки в разработке решений имеющихся проблем. И все 
имеют свою часть обязанностей по улучшению условий жизни в 
регионе. Никакие оправдания не могут избавить их от этой 
ответственности. 
Профессиональная Палата Фессалоник (ΕΕΘ) в течение последних лет 
неоднократно отмечала недостаток элементарного порядка в центре 
города. Неоднократно обращалась в ответственные ведомства с 
жалобами и предложениями. К сожалению, эти усилия результатов не 
принесли, за редким исключением. Так дальше продолжаться не 
может. Речь идет о выживании предприятий и коммерческих 
заведений центра города, о выживании всей общественности 
Фессалоник. 

Lajme

ër Selanikun tani është koha që të gjithë autoritetet kompetente 
të marrin vendime. Para se imazhi i keq i qytetit të bëhet i 
pandreqshëm. Bashkia qendrore, rrethi, shërbimet publike. Të 

gjithë kanë përgjegjësinë e tyre për çka ndodh në qytet, për të gjitha ato 
që bëhen plagë të përjetshme. Për pasojë, ata kanë edhe detyrimin për të 
kontribuar në përmirësimin e kushteve. 
Nuk ka justifikime. 
Dhoma e profesionistëve të Selanikut vitet e fundit dhe vazhdimisht ka 
theksuar mungesën më elementare të rendit në qendër të qytetit. Ka bërë 
ankesa dhe protesta pranë të gjithë instancave përgjegjëse. Fatkeqësisht, 
pa asnjë rezultat, përveç disa përjashtimeve. Gjendja nuk mund të 
vazhdojë kështu. Është çështje mbijetese për profesionistët dhe tregtinë e 
zonës. Për komunitetin e Selanikut.       

P

rika e profesionistëve u konfirmua. Pas presioneve të Trojkës dhe të 
pronarëve të pasurive të paluajtshme, u miratua legjislacioni i ri 
për kontratat e qiramarrjeve dhe qiradhënieve të ambienteve për F

përdorim profesional. Sipas këtij ligji, parashikohet kohëzgjatja trevjeçare 
e kontratave të qiramarrjes dhe qiradhënies të ambienteve profesionale. 
Pra, sipas Ligjit 4242/2014 parashikohet se në vazhdim, kohëzgjatja e 
kontratave të qiramarrjes qiradhënies për ambiente profesionale si fillim 
përcaktohet me vullnet të lirë nga palët kontraktuese. 
Në qoftë se palët do të bien dakord për një kohë më të gjatë se tre vjet, e 
vlefshme do të jetë koha më e gjatë, detyrimisht për të dyja palët. Por në 
qoftë se palët do të bien dakord për një kohë më të shkurtër se tre vjet ose 
në qoftë se ata nuk do të bien dakord për një afat të caktuar (kontratë 
qiramarrjeje qiradhënieje pa afat), atëherë do të jetë në fuqi koha 
minimale trevjeçare që angazhon të dyja palët në kontratë. Megjithatë, 
mbetet në fuqi rregulli për mbrojtjen e kontratave ekzistuese të 
ambienteve profesionale, të cilat zgjasin 12 vjet. 
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U themelua në Selanik  të shoqata e të siguruarve
pasiguruar të Institutit të Sigurimeve Shoqërore të 
Profesionistëve të Lirë ΟΑΕΕ

joftimi zyrtar për themelimin e Shoqatës së të siguruarve të pasiguruar të Institutit të Sigurimeve shoqërore të Profesionistëve të lirë (ΟΑΕΕ) të 
Selanikut u shpall gjatë Konferencës së Shtypit në Dhomën e Profesionistëve të Selanikut të martën në 11 mars 2014.  
Domosdoshmëria e ekzistencës së shoqatës dhe qëllimi bazë i themelimit të saj është grumbullimi i të gjithë atyre që u përkasin sigurimeve N

shoqërore të Institutit të Sigurimeve Shoqërore të Profesionistëve të Lirë (ΟΑΕΕ) dhe që sot vuajnë nën peshën e papunësisë, krizës, borxheve dhe 
tatimeve të fryra. 
Dhoma e Profesionistëve të Selanikut mbështet nismën konkrete sepse anëtarët e saj janë të siguruar në Institutin e Sigurimeve Shoqërore të 
Profesionistëve të Lirë (ΟΑΕΕ). Vitet e fundit mjaft profesionistë të Selanikut nuk munden të përmbushin detyrimet e tyre ekonomike kundrejt Institutit të 
Sigurimeve Shoqërore të Profesionistëve të Lirë (ΟΑΕΕ), dhe, si rezultat, ata dhe familjet e tyre mbeten të pasiguruar.   
Të interesuarit mund të kontaktojnë me Shoqatën tek  www.anasfalistoi.gr

Ассоциация по страхованию незастрахованных 
лиц свободных профессий создана в 
Фессалониках

фициальное объявление о создании Ассоциации по страхованию незастрахованных членов Организации Страхования Лиц 
Свободных Профессий (ΟΑΕΕ) в городе Фессалоники было сделано в течение пресс-конференции в Профессиональной Палате 
Фессалоник во вторник, 11 марта 2014. Необходимость создания данной ассоциации и ее основные цели мотивированы наличием O

большого числа членов организации Страхования Лиц Свободных Профессий (ΟΑΕΕ), не способных выплачивать свои страховые взносы по 
причине безработицы, экономического кризиса, задолженности и чрезмерного налогообложения. Профессиональная Палата Фессалоник 
поддерживает данную инициативу, поскольку ее члены также застрахованы в организации Страхования Лиц Свободных Профессий (ΟΑΕΕ), и 
многие из предпринимателей Фессалоник не имеют возможности исполнить свои обязанности по выплате взносов в этой организации, в 
результате чего они и их семьи теряют страховое обеспечение.  
Все заинтересованные лица могут обратиться в Ассоциацию на сайте www.anasfalistoi.gr
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Время принимать решения

Введены свободные цены на аренду

Kohë   për vendime

Qiratë e reja të lira   

Новости
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Муниципалитеты столицы области и ее районов, государственные 
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Lajme
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P
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Në qoftë se palët do të bien dakord për një kohë më të gjatë se tre vjet, e 
vlefshme do të jetë koha më e gjatë, detyrimisht për të dyja palët. Por në 
qoftë se palët do të bien dakord për një kohë më të shkurtër se tre vjet ose 
në qoftë se ata nuk do të bien dakord për një afat të caktuar (kontratë 
qiramarrjeje qiradhënieje pa afat), atëherë do të jetë në fuqi koha 
minimale trevjeçare që angazhon të dyja palët në kontratë. Megjithatë, 
mbetet në fuqi rregulli për mbrojtjen e kontratave ekzistuese të 
ambienteve profesionale, të cilat zgjasin 12 vjet. 
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Time for decisions

New status of commercial property leases

or the city of Thessaloniki, the time has come for the competent 
agencies and organisations to make decisions before the city 
reaches a point where it will be unable to reverse the bad image 

that it has created for itself. Municipal services, regional authorities, 
government agencies.
Everyone, to some extent, is responsible for what is going on and what has 
been going on all these years. 
And, therefore, has a personal obligation to help improve the conditions. 
There is no room for excuses. Over the past few years, the Professional 
Chamber of  Thessaloniki has repeatedly noted the lack of a sense of order 
that exists in the centre of the city. The Chamber has complained and 
protested to every possible competent person. Unfortunately, to no avail, 
apart from a few exceptions. This situation cannot go on any further. It is a 
matter of survival not only for the professionals and the market of the 
region but also for the actual city of  Thessaloniki.

F

he fears that professionals have had for some time have finally 
come true. Following pressure by the Troika and property owners, 
a new legislative regulation on commercial property leases has T

been introduced. This new regulation provides for a three-year term for 
commercial property leases. Therefore, according to Law 4242/2014, the 
term of commercial property leases shall henceforth be freely set by the 
parties involved. If the parties agree on a term longer than three years, this 
term will be mandatory for both parties. 
If, however, the parties agree on a term shorter than three years, or if the 
parties do not agree on a specific term (indefinite term), than a minimum 
term of three years shall apply that shall bind both parties. In any event, 
the protection status that exists for existing commercial property leases 
that have a term of twelve years shall continue to apply.

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΑΜΑΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Bioplasis energy
ΑΝΘΕΩΝ 19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 23920 302 210
ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΙΑ ΑΓΧΟΣ ΑΫΠΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για τα µέλη του Ε.Ε.Θ. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ 23
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Τ: 2310 901 760 

Κ: 6970 545 655
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

ΚΑΛΠΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ 
ΠΛΑΓΙΑΡΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ: 23920 62 117

Κ: 6979 955 934
ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΠΑ ΝΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ  
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%

An Association for  Persons of the Insured-Uninsured
Social Insurance Organisation of Freelance 
Professionals  has been created in ThessalonikiOAEE

he official announcement regarding the creation of the Association of Insured – Uninsured Persons of the Social Insurance Organisation of 
Freelance Professionals (OAEE) of Thessaloniki was made during a press conference that was held at the Professional Chamber of Thessaloniki on 
Tuesday, 11 March 2014.T

The purpose behind the creation of this association and its main objective is to bring together all those persons who are members of the Social Insurance 
Organisation of Freelance Professionals (OAEE) and who today are straining under the weight of unemployment, recession, debts and over-taxation.
The Professional Chamber of Thessaloniki supports this initiative because its members are insured with the Social Insurance Organisation of Freelance 
Professionals (OAEE). Over the past few years, many professionals of Thessaloniki have been unable to meet their financial obligations towards the Social 
Insurance Organisation of Freelance Professionals (OAEE) and as a result both they and their families are uninsured.
For more information, please visit the Association's website at  www.anasfalistoi.gr

Χορηγοί

Δωροθέτες

Το ΕΕΘ ευχαριστεί τους χορηγούς και τους δωροθέτες του ετήσιου επίσημου δείπνου του.
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An Association for  Persons of the Insured-Uninsured
Social Insurance Organisation of Freelance 
Professionals  has been created in ThessalonikiOAEE

he official announcement regarding the creation of the Association of Insured – Uninsured Persons of the Social Insurance Organisation of 
Freelance Professionals (OAEE) of Thessaloniki was made during a press conference that was held at the Professional Chamber of Thessaloniki on 
Tuesday, 11 March 2014.T

The purpose behind the creation of this association and its main objective is to bring together all those persons who are members of the Social Insurance 
Organisation of Freelance Professionals (OAEE) and who today are straining under the weight of unemployment, recession, debts and over-taxation.
The Professional Chamber of Thessaloniki supports this initiative because its members are insured with the Social Insurance Organisation of Freelance 
Professionals (OAEE). Over the past few years, many professionals of Thessaloniki have been unable to meet their financial obligations towards the Social 
Insurance Organisation of Freelance Professionals (OAEE) and as a result both they and their families are uninsured.
For more information, please visit the Association's website at  www.anasfalistoi.gr

Χορηγοί

Δωροθέτες

Το ΕΕΘ ευχαριστεί τους χορηγούς και τους δωροθέτες του ετήσιου επίσημου δείπνου του.



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός Μητρώου Επιμελητηρίου

Δραστηριότητα (Κ.Α.Δ.                        )*

Διεύθυνση εργασίας

Πόλη Τ.Κ.

* Να γραφεί ο Κωδικός Αριθμός Δραστηρότητας όπως είναι στο έντυπο Ε3 της Εφορίας

ΑΝΟΙΚΤΗ
ΓΡΑΜΜΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ

** Προσδιορίστε το πρόβλημα

Σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο σύμφωνα με την παρακάτω αξιολόγηση
1 Καθόλου, 2 Λίγο, 3 Αρκετά, 4 Πάρα πολύ

Ενδιαφέρεστε για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση

ΝΑΙ ΟΧΙ
Σημειώστε το αντίστοιχο τετράγωνο

Εάν ναι σημειώστε όποια από τα παρακάτω στοιχεία διαθέτετε

E-mail

FAX

SMS

Τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΟ **

1 2 3 4

Oποιαδήποτε 
απορία και 

πρόβλημα έχετε 
μπορείτε να 

καλέσετε στο

800 11 15 15 15 
να στείλετε fax στο

2310.227390
ή e-mail

anaptixiaki@
epepthe.gr

êáé óýíôïìá èá 
ëÜâåôå õðåýèõíç 

áðÜíôçóç
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, έχοντας πεποίθηση την άρρηκτη σχέση με τα μέλη του, τα οποία πρέπει να 
υπηρετεί και να εξυπηρετεί και στο πλαίσιο του διαλόγου που εγκαινιάζει, ξεκινάει προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων που θα βοηθήσουν 
τόσο στην καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων των επαγγελματιών, όσο και στην δίοδο επικοινωνίας που επιδιώκουμε να ανοίξου-
με μαζί σας.
Για να επιτύχει η προσπάθειά μας αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δική σας συμμετοχή. Η δική σας γνώμη και άποψη έχει ειδική 
βαρύτητα και μας οδηγεί στην ιεράρχηση και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων που σας απασχολούν καθώς και στην κατάρτιση του 
προγραμματισμού δράσης της διοίκησης του επιμελητηρίου σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του.
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και στείλτε το στο:
ΕΕΘ, Αριστοτέλους 27, ΤΘ 11 267, ΤΚ 54 624 Θεσσαλονίκη,
για την Αναπτυξιακή Εταιρεία «ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» ή στο φαξ 2310 227 390to .grakinito

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ï ÅÐÉÓÇÌÏÓ ÉÓÔÏÔÏÐÏÓ 
ÔÏÕ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÕ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏÕ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 

ÃÉÁ ÔÏÕÓ ÌÅÓÉÔÅÓ

Âñåßôå ãñÞãïñá ôï áêßíçôï ðïõ óáò åíäéáöÝñåé

αναζητήστε, ενηµερωθείτε, αναθέστε.

       Êáôïéêßá           ÅðáããåëìáôéêÞ óôÝãç        ÁîéïðïéÞóéìç ãç        ¢ëëï áêßíçôï

Ðåñéï÷Þ

Αναζήτηση

       Ðþëçóç        Åíïéêßáóç

www.toakinito.gr
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕΘ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Τ. 2310 271 488
F. 2310 257 283

Πρόεδρος
Δ/ντής Αναπτυξιακής Εταιρείας, Παύλος Καζανζίδης
Γραφείο Τύπου, Γεώργιος Μητράκης
(Γραμματεία Προέδρου) Γιώτα Σαμαρά

114
116
138
110

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 2310 271 340, FAX. 2310 271 649

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τ. 2310 220 050 Παρέση Δήμου                                                                            112

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τ. 2310 271 340, 
2310 275 255, 2310 220 537
F. 2310 271 649

Ζαχαρούλα Γερασίμου 137, Στέλλα Βατζόλα 125, 
Σέλλη Ιωσαφάτ 123, Χρυσούλα Ελευθερίου 126, 
Ευδοκία Τογγελίδου 123, Καλλιόπη Καλτσούνη 124 , 
Κατερίνα Τσομπάνογλου 124

Προσοχή στους επιτήδειους

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

΄Ολοι µαζί κερδίζουµε! Στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης προχωρά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή προϊόντος-υπηρεσίας προς έκπτωση για τους επαγγελματίες μέλη του ΕΕΘ και ποσοστό έκπτωσης 

Τ. 800 11 15 15 15

Τα στοιχεία να σταλούν στο E. anaptixiaki@epepthe.gr, ή F. 2310 227 390 ή ΕΕΘ, Αναπτυξιακή Εταιρεία <<Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία>>, Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54 624, Θεσσαλονίκη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επωνυμία επαγγελματία/επιχείρησης

Δραστηριότητα

Διεύθυνση                                                                                                                                                        Τηλ.

Οι επαγγελματίες μέλη του ΕΕΘ οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν απευθύνονται σε αυτούς εταιρείες συμβούλων που τους προσφέρουν έναντι αμοιβής πληροφόρηση για 
προγράμματα ενισχύσεων. Υπεύθυνη ενημέρωση για τις προκηρύξεις των προγραμμάτων λαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω του περιοδικού και της Αναπτυξιακής Εταιρείας και τις 
υπηρεσίες του ΕΕΘ. Τηλέφωνο πληροφοριών 800 11 15 15 15 χωρίς χρέωση.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Τ. 2310 223 879

Αλίκη Ρούμεν                                                                              130
Ράνια Σπυριάδου                                                                         133
Νούλα Κωφίδου                                                                          155
Μαρία Μπαξεβάνη                                                                      132

800 11 15 15 15  Αναπτυξιακή Εταιρεία <<Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία>> (ισόγειο)
Τ. 2310 257 284
F. 2310 227 390

Επιστημονικός Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Ποσειδώνος
Μαρία Κουμαρίδου

142
141

EΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΕΘ

ΜΗΤΡΩΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΓΕ.ΜΗ. ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ

Ανέστης Λαδόπουλος                                                                 119
Γιάννης Αθανασιάδης                                                                 129

Τ. 2310 261 849

Οι 55.000 επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης αποτελούν ένα δυναμικό τμήμα της τοπικής αγοράς. Το ΕΕΘ αναγνωρίζοντας την αξία του επαγγελματία 
ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο «Σύμβουλος του Επαγγελματία», να προχωρήσει στην έκδοση 
εκπτωτικής κάρτας προς τα μέλη του. Οι εκπτώσεις θα παρέχονται από επαγγελματίες σε επαγγελματίες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα 
ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, αλλά και πωλήσεων, ενθαρρύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών. Ο «Σύμβουλος του επαγγελματία» 
καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να δηλώσουν ποιά προϊόντα και υπηρεσίες τους θα παρέχουν προς έκπτωση σε άλλους επαγγελματίες κατόχους της 
κάρτας του ΕΕΘ, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Τα στοιχεία αυτά θα περιληφθούν σε ειδικό έντυπο που θα σταλεί σε όλα τα μέλη του ΕΕΘ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 118

ΜΗΤΡΩΟ 

Γ.Ε.ΜΗ. (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Κωνσταντίνος Ριγανάς                                                                128

Новости

προτιμώ την αγορά μου
ΚΕΡΔΙΖΩ χρόνο και χρήμαπροτιμώ την αγορά μου

ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψωνίζουµε ελληνικά!

A
r
t 

D
e
m

o

ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ψωνίζουµε ελληνικά!
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Γραφείο Τύπου, Γεώργιος Μητράκης
(Γραμματεία Προέδρου) Γιώτα Σαμαρά

114
116
138
110

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 2310 271 340, FAX. 2310 271 649

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Τ. 2310 220 050 Παρέση Δήμου                                                                            112

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
Τ. 2310 271 340, 
2310 275 255, 2310 220 537
F. 2310 271 649

Ζαχαρούλα Γερασίμου 137, Στέλλα Βατζόλα 125, 
Σέλλη Ιωσαφάτ 123, Χρυσούλα Ελευθερίου 126, 
Ευδοκία Τογγελίδου 123, Καλλιόπη Καλτσούνη 124 , 
Κατερίνα Τσομπάνογλου 124

Προσοχή στους επιτήδειους

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

΄Ολοι µαζί κερδίζουµε! Στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των επαγγελματιών της Θεσσαλονίκης προχωρά το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή προϊόντος-υπηρεσίας προς έκπτωση για τους επαγγελματίες μέλη του ΕΕΘ και ποσοστό έκπτωσης 

Τ. 800 11 15 15 15

Τα στοιχεία να σταλούν στο E. anaptixiaki@epepthe.gr, ή F. 2310 227 390 ή ΕΕΘ, Αναπτυξιακή Εταιρεία <<Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία>>, Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54 624, Θεσσαλονίκη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Επωνυμία επαγγελματία/επιχείρησης

Δραστηριότητα

Διεύθυνση                                                                                                                                                        Τηλ.

Οι επαγγελματίες μέλη του ΕΕΘ οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν απευθύνονται σε αυτούς εταιρείες συμβούλων που τους προσφέρουν έναντι αμοιβής πληροφόρηση για 
προγράμματα ενισχύσεων. Υπεύθυνη ενημέρωση για τις προκηρύξεις των προγραμμάτων λαμβάνεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω του περιοδικού και της Αναπτυξιακής Εταιρείας και τις 
υπηρεσίες του ΕΕΘ. Τηλέφωνο πληροφοριών 800 11 15 15 15 χωρίς χρέωση.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Τ. 2310 223 879

Αλίκη Ρούμεν                                                                              130
Ράνια Σπυριάδου                                                                         133
Νούλα Κωφίδου                                                                          155
Μαρία Μπαξεβάνη                                                                      132

800 11 15 15 15  Αναπτυξιακή Εταιρεία <<Ο Σύµβουλος του Επαγγελµατία>> (ισόγειο)
Τ. 2310 257 284
F. 2310 227 390

Επιστημονικός Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Ποσειδώνος
Μαρία Κουμαρίδου

142
141

EΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟ ΕΕΘ

ΜΗΤΡΩΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

ΓΕ.ΜΗ. ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ

Ανέστης Λαδόπουλος                                                                 119
Γιάννης Αθανασιάδης                                                                 129

Τ. 2310 261 849

Οι 55.000 επαγγελματίες της Θεσσαλονίκης αποτελούν ένα δυναμικό τμήμα της τοπικής αγοράς. Το ΕΕΘ αναγνωρίζοντας την αξία του επαγγελματία 
ανέθεσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, ο «Σύμβουλος του Επαγγελματία», να προχωρήσει στην έκδοση 
εκπτωτικής κάρτας προς τα μέλη του. Οι εκπτώσεις θα παρέχονται από επαγγελματίες σε επαγγελματίες δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα 
ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, αλλά και πωλήσεων, ενθαρρύνοντας τις συναλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών. Ο «Σύμβουλος του επαγγελματία» 
καλεί τις επιχειρήσεις μέλη του να δηλώσουν ποιά προϊόντα και υπηρεσίες τους θα παρέχουν προς έκπτωση σε άλλους επαγγελματίες κατόχους της 
κάρτας του ΕΕΘ, καθώς και το ποσοστό της έκπτωσης. Τα στοιχεία αυτά θα περιληφθούν σε ειδικό έντυπο που θα σταλεί σε όλα τα μέλη του ΕΕΘ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 118

ΜΗΤΡΩΟ 

Γ.Ε.ΜΗ. (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Κωνσταντίνος Ριγανάς                                                                128

Новости

προτιμώ την αγορά μου
ΚΕΡΔΙΖΩ χρόνο και χρήμαπροτιμώ την αγορά μου

ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψωνίζουµε ελληνικά!
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ΨΩΝΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ψωνίζουµε ελληνικά!



Τι μας περιμένει 
στην εφορία

από τον Απρίλιο 
έως τον Ιούλιο

Ελεύθερες 
οι νέες εμπορικές 

μισθώσεις  

Δημιουργήθηκε 
Σύλλογος 

Ασφαλισμένων 
Ανασφάλιστων

Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.

300

4464

ΤΕΥΧΟΣ 208 (048) 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΤΙΜΗ 0,003

ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ. Ζορπίδης: Ώρα για αποφάσεις στη Θεσσαλονίκη 

sel_52 sel_1

ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΑΕΕ

Να αλλάξει ο τρόπος που γίνονται οι σχολικές εκδροµές




