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Τα πάνω κάτω 
στην αγορά µε 

50 αλλαγές-κλειδιά 

Πώς θα
φορολογηθούν  τα 

εισοδήµατα του 2013

Προσοχή 
στη ρύθµιση χρεών

69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης 



Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με δεδομένο ότι εκπροσωπεί σχεδόν το σύνολο των επαγγελματιών του τουρισμού 
παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και καταγράφει τις ελλείψεις. Γι' αυτό άλλωστε έχει συστήσει Επιτροπή Τουρισμού, την οποία 
αποτελούν μέλη του επαγγελματίες του κλάδου. Λίγες σελίδες παρακάτω υπάρχει ένας κατάλογος 69 παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν σε 
όλα τα επίπεδα, ώστε το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης να γίνει πιο ελκυστικό.

Με στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης, τη διατύπωση ιδεών και προτάσεων προς κάθε αρμόδιο, αλλά και το συντονισμό των ενεργειών το 
Επιμελητήριο οργάνωσε συνάντηση φορέων και παραγόντων του τουρισμού και της πόλης, στην οποία αποφασίστηκε να ενεργοποιηθούν 
άπαντες για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση της επισκεψιμότητας της Θεσσαλονίκης. Έθεσε, μάλιστα, υπόψιν τους 
τον κατάλογο των πεδίων, στα οποία χρειάζονται παρεμβάσεις. Διαπιστώσαμε ότι ο προβληματισμός είναι κοινός. Δεσμευθήκαμε να κάνει ο 
καθένας ότι μπορεί, ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί. 

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο παρακολουθεί από κοντά και στηρίζει την προσπάθεια των επαγγελματιών να σταθούν όρθιοι στη δύσκολη 
περίοδο που διανύει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Ασκεί κριτική στην ολιγωρία και τις παραλείψεις των αρμοδίων και είναι 
πρόθυμο να χειροκροτήσει τις καλές πρωτοβουλίες και τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις. Η οικονομική ανάπτυξη και η προκοπή είναι ο 
κοινός στόχος όλων μας.       

Σε λίγες ημέρες έχουμε τις εκλογές για τους δήμους και την Περιφέρεια. Όποιοι συνδυασμοί κι αν εκλεγούν ο τουρισμός θα πρέπει να 
αποτελέσει βασική προτεραιότητα τους. Υπάρχουν ευκαιρίες και δυνατότητες στην περιοχή. Όπως υπάρχει και μεγάλη ανάγκη για τη 
δημιουργία πλούτου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αύξηση της απασχόλησης όσο το δυνατόν γρηγορότερα. 

Στις εκλογές συμμετέχουν 12 εν ενεργεία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Εύχομαι στον καθένα χωριστά καλή επιτυχία!!!

Ο τουρισμός αποτελεί για την πατρίδα μας παραδοσιακή δραστηριότητα και ταυτόχρονα πηγή 
πλούτου. Οι φυσικές ομορφιές, η ποικιλία του τοπίου, ο πολιτισμός και η φιλοξενία είναι τα 
χαρακτηριστικά που αξιοποιούν όλες οι περιοχές της χώρας για να προσελκύσουν επισκέπτες 
από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης η τουριστική αγορά στηρίζει 
την εθνική οικονομία και την απασχόληση. 
 
Δυστυχώς στον καταμερισμό του τουριστικού ρεύματος ο νομός Θεσσαλονίκης επωφελείται πολύ 
λίγο σε σχέση με την ιστορία του, τα μνημεία που διαθέτει και τις σημερινές του δυνατότητες. Η 
πόλη μας είναι ελάχιστα αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό, δεν έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε 
προορισμό Σαββατοκύριακου, δεν αξιοποιεί παρά ελάχιστα τους τουρίστες που καταφθάνουν 
κάθε χρόνο στη Χαλκιδική και στην Πιερία, ενώ παρά τα πλεονεκτήματα του θαλάσσιου μετώπου 
και του λιμανιού που βρίσκεται στην «καρδιά» του ιστορικού της κέντρου την επισκέπτεται μικρός 
αριθμός κρουαζιερόπλοιων. 

Μιχάλης Ζορπίδης
Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Να ανατρέψουµε την τουριστική
απαξίωση της θεσσαλονίκης

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
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Ïé êýñéïé

 ÉùÜííçò  ÓùðáóÞò
Ïéêïíïìïëüãïò

ô. Ä/íôÞò ôïõ ÉÊÁ, Óýìâïõëïò Åñãáóßáò 

ÉùÜííçò Äüâåëïò
Ïéêïíïìïëüãïò

Öïñïôå÷íéêüò Á. ÔÜîçò, 
Ðñüåäñïò ¸íùóçò Öïñïôå÷íéêþí Èåóóáëïíßêçò

 Ôñßôç êáé ÐÝìðôç êÜèå åâäïìÜäá áðü ôéò 7-8:30 ì.ì.
 

óôá ãñáöåßá ôçò ÁíáðôõîéáêÞò Åôáéñåßáò

« ï Óýìâïõëïò ôïõ Åðáããåëìáôßá »

èá ðáñÝ÷ïõí äùñåÜí óõìâïõëÝò 
óå áóöáëéóôéêÜ êáé öïñïëïãéêÜ  èÝìáôá 

ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò Åðáããåëìáôßåò ìÝëç ôïõ.

Ôá åñùôÞìáôá ìðïñïýí íá äéáôõðþíïíôáé êáé óôá 
ôçëÝöùíá

 800 11 151515 2310 227 390 & 
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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.

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
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

09_Δραστηριότητες                                                                                                 
Ημερίδα για τον τουρισμό   

09_Δραστηριότητες 
Ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος σε εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

10_Δραστηριότητες
Επιδότηση εργοδ. εισφορών για επιχ/σεις που επηρεάζονται από τα έργα κατ/ής του μετρό 

 

12-15_ Δραστηριότητες
69 προτάσεις για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης  

16-17_ Άρθρα
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να πουληθεί. Του Γιώργου Ηλιάδη   

18-19_ Άρθρα 
Αποταμίευση, η δύναμή μας για ένα καλύτερο αύριο. Του Δημήτρη Αναστασίου 

20_ Άρθρα 
Το παρεμπόριο βλάπτει σοβαρά τους επαγγελματίες. Του Μανόλη Σύλλη 

20_ Άρθρα
Η αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει την τοπική αγορά. Του Μιχάλη Δημητριάδη  

21_ Άρθρα 
Οι επαγγελματίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων . Του Χρήστου Νικολόπουλου   

22_ Άρθρα 
Κάντο όπως ο Μάριο, ο Ιταλός μεγιστάνας των τρύπιων παπουτσιών  Του Κων/ντίνου Λάσκου 

23_ Άρθρα   
Σημαντική ευκαιρία για τον κλάδο μας οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 

Του Στάθη Παντελίδη   

23_ Άρθρα  
Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Της Χρύσας Γεωργιάδου-Γρανούζη  

24_ Άρθρα  
Τα Επιμελητήρια αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης για την οικονομία. Του Κώστα Ιακώβου 

24_ Άρθρα   
Ψηλά το κεφάλι. Του Μιλτιάδη Κασάπη

25_ Άρθρα  
Αυτάρκεια και υπερεπάρκεια. Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη

26_ Άρθρα
Δέκα προτάσεις για το φορολογικό. Του Χρήστου Βασιλάκου

27_ Άρθρα
Ποιες δαπάνες αναγνωρίζει η εφορία. Του Δημήτρη Τσερτσενέ

28_ Άρθρα
Ο ρόλος της αυτοδ/σης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Του Αλέξ. Αναστασιάδη 

29_ Νομικά 
Προσοχή στη ρύθμιση χρεών. Του Γιώργου Μαρωνίδη

30–37_Φορολογικά
Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2013

40–43_Αγορά
Τα πάνω κάτω στην αγορά με 50 αλλαγές-κλειδιά     

Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.
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Τα πάνω κάτω 
στην αγορά µε 

50 αλλαγές-κλειδιά 

Πώς θα
φορολογηθούν  τα 

εισοδήµατα του 2013

Προσοχή 
στη ρύθµιση χρεών

69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης 



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
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

TEYXOΣ 209 (049) / ΜΑΪΟΣ 2014

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

09_Δραστηριότητες                                                                                                 
Ημερίδα για τον τουρισμό   

09_Δραστηριότητες 
Ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος σε εκδήλωση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

10_Δραστηριότητες
Επιδότηση εργοδ. εισφορών για επιχ/σεις που επηρεάζονται από τα έργα κατ/ής του μετρό 

 

12-15_ Δραστηριότητες
69 προτάσεις για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης  

16-17_ Άρθρα
Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να πουληθεί. Του Γιώργου Ηλιάδη   

18-19_ Άρθρα 
Αποταμίευση, η δύναμή μας για ένα καλύτερο αύριο. Του Δημήτρη Αναστασίου 

20_ Άρθρα 
Το παρεμπόριο βλάπτει σοβαρά τους επαγγελματίες. Του Μανόλη Σύλλη 

20_ Άρθρα
Η αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει την τοπική αγορά. Του Μιχάλη Δημητριάδη  

21_ Άρθρα 
Οι επαγγελματίες στα κέντρα λήψης αποφάσεων . Του Χρήστου Νικολόπουλου   

22_ Άρθρα 
Κάντο όπως ο Μάριο, ο Ιταλός μεγιστάνας των τρύπιων παπουτσιών  Του Κων/ντίνου Λάσκου 

23_ Άρθρα   
Σημαντική ευκαιρία για τον κλάδο μας οι επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 

Του Στάθη Παντελίδη   

23_ Άρθρα  
Η ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Της Χρύσας Γεωργιάδου-Γρανούζη  

24_ Άρθρα  
Τα Επιμελητήρια αποτελούν μοχλούς ανάπτυξης για την οικονομία. Του Κώστα Ιακώβου 

24_ Άρθρα   
Ψηλά το κεφάλι. Του Μιλτιάδη Κασάπη

25_ Άρθρα  
Αυτάρκεια και υπερεπάρκεια. Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη

26_ Άρθρα
Δέκα προτάσεις για το φορολογικό. Του Χρήστου Βασιλάκου

27_ Άρθρα
Ποιες δαπάνες αναγνωρίζει η εφορία. Του Δημήτρη Τσερτσενέ

28_ Άρθρα
Ο ρόλος της αυτοδ/σης στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Του Αλέξ. Αναστασιάδη 

29_ Νομικά 
Προσοχή στη ρύθμιση χρεών. Του Γιώργου Μαρωνίδη

30–37_Φορολογικά
Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2013

40–43_Αγορά
Τα πάνω κάτω στην αγορά με 50 αλλαγές-κλειδιά     

Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.
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ΜΑΪΟΣ 2014

ΤΙΜΗ 0,003

ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα πάνω κάτω 
στην αγορά µε 

50 αλλαγές-κλειδιά 

Πώς θα
φορολογηθούν  τα 

εισοδήµατα του 2013

Προσοχή 
στη ρύθµιση χρεών

69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης 



Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές  οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί σε όλους μας. Η αίσθηση ότι αργά 
αργά βγαίνουμε από την κρίση, αυτή την απίστευτη κρίση που μας έχει τσακίσει από το 2010, 
κερδίζει όλο και περισσότερους επαγγελματίες. Όλα τα μηνύματα είναι θετικά. 

Κάθε αλλαγή, κάθε μεταρρύθμιση, δεκάδες προτάσεις του ΕΕΘ και άλλων φορέων για τη 
βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας συζητιούνται και σέρνονται 
αργά και βασανιστικά ,χωρίς να υλοποιούνται γρήγορα και αποφασιστικά.

Το ΙΟΒΕ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία ότι η μικρή επιχειρηματικότητα βελτιώνεται με 
καλύτερους ρυθμούς. Από την άλλη ο ίδιος οργανισμός μας δείχνει ότι δεν έχουμε ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, ανάπτυξη δηλαδή λόγω νέων ευκαιριών που δημιουργεί 
η αγορά και λόγω καινοτόμων ιδεών, αλλά ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ανάγκης 
που είναι θνησιγενής. Μένω δηλαδή άνεργος και από ανάγκη ανοίγω ένα καφέ και παλεύω να 
ζήσω.

Για αυτό δανειστήκαμε για τον τίτλο  του άρθρου από το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και αν 
δανειστούμε από τους κλασικούς κομμουνιστές είμαστε στη διαδικασία ένα βήμα μπρος δύο 
πίσω. Γι' αυτό βλέπουμε από τη μία τις προσπάθειες του κράτους να στηρίξει με το έκτακτο 
επίδομα κάποιους ασθενέστερους συμπολίτες μας (πάλι επιλεκτικά και σχεδόν κανένα 
επαγγελματία) και από την άλλη ζούμε τον εμπαιγμό του ΟΑΕΕ που ρύθμισε τα χρέη  αλλά στις 
ρυθμίσεις έχει ενταχθεί μόνο το 8% και από αυτούς ένας στους τέσσερις έχει ήδη 
εγκαταλείψει τη ρύθμιση. Το ΕΕΘ, όπως και όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, από την αρχή 
είχαν τονίσει ότι οι δυνατότητες  ρύθμισης  έτσι όπως έγιναν  δεν κάλυπταν τους 
επαγγελματίες. Αφού για να μπορεί ένας συνάδελφος να ενταχθεί  σε ρύθμιση θα πρέπει να 
κερδίζει όσα και πριν το 2010. Μα αν κέρδιζε δεν θα χρωστούσε. 

Μόνη λύση είναι οι πραγματικές ουσιαστικές και γρήγορες αλλαγές στον τρόπο κατ' αρχάς που 
σκέφτεται η Δημόσια Διοίκηση και μετά στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά και η οικονομία. 
Το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε με το γάλα και τη διάρκειά του έδειξε ότι όχι μόνο δεν 
είμαστε έτοιμοι για μεταρρυθμίσεις αλλά ούτε τις έχουμε καθαρά στο μυαλό μας. Δηλαδή, τι 
πρέπει να αλλάξει και πως. Σε αυτό ρίχνει το βάρος του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Να 
ετοιμαστούμε σωστά και γρήγορα για την μετά την κρίση εποχή. Με παραγωγική και 
εξωστρεφή λειτουργία της οικονομίας. Με σύγχρονο κράτος στο πλευρό των πολιτών και των 
επαγγελματιών και όχι εχθρό και «συνέταιρο» τους. Με καταρτισμένους επαγγελματίες για να 
μπορούν να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες δεν παραγνωρίζουμε τις 
νέες ευκαιρίες και τη μικρή έστω βελτίωση των συνθηκών. Το ΕΕΘ θα αξιοποιήσει κάθε νέα 
ευκαιρία να κάνει τη Θεσσαλονίκη πιο εξωστρεφή, την αγορά της πιο ελκυστική, τους 
συναδέλφους πιο αποτελεσματικούς. Ελπίζουμε οι νέοι δημοτικοί και περιφερειακοί 
άρχοντες να καταλάβουν τις αλλαγές και τις νέες ανάγκες. Στηρίζουμε τους συναδέλφους που 
δοκιμάζονται στον εκλογικό στίβο και πιστεύουμε απόλυτα ότι η παρουσία επαγγελματιών 
στις νέες Διοικήσεις και στην Ευρωβουλή θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής. 

Το µετέωρο βήµα του πελαργού

Επιτροπή Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΕΕΘ
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ΑΡΘΡΟ 

Οι υποψήφιοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, που είναι μέλη του Δ.Σ. του 
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης είναι με αλφαβητική σειρά οι ακλόλουθοι: 

 1. Αναστασιάδης Αλέξανδρος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Νεάπολης – Συκεών, με το συνδυασμό “Αλληλεγγύη 
Πολιτών” του Γρηγόρη Χατζησάββα. 

2. Γεωργιάδου - Γρανούζη Χρυσάνθη (Χρύσα)
Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη” 
του Απόστολου Τζιτζικώστα. 

3. Δημητριάδης Μιχάλης
Υποψήφιος τοπικός σύμβουλος Νεάπολης, με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη Πολιτών” του Γρηγόρη 
Χατζησάββα.

4. Ιακώβου Κωνσταντίνος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης, με το συνδυασμό ”Εντάξει” του 
Σταύρου Καλαφάτη.

5. Καλοχριστιαννάκης Γιώργος
Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, με το συνδυασμό “Περιφέρεια 
Πρωταθλήτρια” του Γιάννη Ιωαννίδη.

6. Καρπούζης Αναστάσιος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης, με το συνδυασμό “Εντάξει” του 
Σταύρου Καλαφάτη.

7. Κασάπης Μιλτιάδης
Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, με το συνδυασμό “Περιφέρεια 
Πρωταθλήτρια” του Γιάννη Ιωαννίδη.

8. Νικολόπουλος Χρήστος
Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Κεντρική Μακεδονία, με το συνδυασμό 
“Αλληλεγγύη” του Απόστολου Τζιτζικώστα. 

9. Παντελίδης Ευστάθιος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης, με το συνδυασμό “Εντάξει” του 
Σταύρου Καλαφάτη. 

10. Σισκούδης Αστέριος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, στο δήμο Λαγκαδά, με το συνδυασμό “Νέος δήμος-Νέα αρχή” 
του Γιάννη Αναστασιάδη.

11. Σύλλης Μανώλης
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Θεσσαλονίκης, με το συνδυασμό “Εντάξει” 
του Σταύρου Καλαφάτη. 

12. Τσερτσενές Δημήτριος
Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Λαγκαδά, με το συνδυασμό 
“Νέος δήμος-Νέα αρχή” του Γιάννη Αναστασιάδη.       

Το ΔΣ του ΕΕΘ «κατεβαίνει» στις εκλογές



Η Ελλάδα βγήκε στις αγορές  οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί σε όλους μας. Η αίσθηση ότι αργά 
αργά βγαίνουμε από την κρίση, αυτή την απίστευτη κρίση που μας έχει τσακίσει από το 2010, 
κερδίζει όλο και περισσότερους επαγγελματίες. Όλα τα μηνύματα είναι θετικά. 

Κάθε αλλαγή, κάθε μεταρρύθμιση, δεκάδες προτάσεις του ΕΕΘ και άλλων φορέων για τη 
βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας συζητιούνται και σέρνονται 
αργά και βασανιστικά ,χωρίς να υλοποιούνται γρήγορα και αποφασιστικά.

Το ΙΟΒΕ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία ότι η μικρή επιχειρηματικότητα βελτιώνεται με 
καλύτερους ρυθμούς. Από την άλλη ο ίδιος οργανισμός μας δείχνει ότι δεν έχουμε ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, ανάπτυξη δηλαδή λόγω νέων ευκαιριών που δημιουργεί 
η αγορά και λόγω καινοτόμων ιδεών, αλλά ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της ανάγκης 
που είναι θνησιγενής. Μένω δηλαδή άνεργος και από ανάγκη ανοίγω ένα καφέ και παλεύω να 
ζήσω.

Για αυτό δανειστήκαμε για τον τίτλο  του άρθρου από το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Και αν 
δανειστούμε από τους κλασικούς κομμουνιστές είμαστε στη διαδικασία ένα βήμα μπρος δύο 
πίσω. Γι' αυτό βλέπουμε από τη μία τις προσπάθειες του κράτους να στηρίξει με το έκτακτο 
επίδομα κάποιους ασθενέστερους συμπολίτες μας (πάλι επιλεκτικά και σχεδόν κανένα 
επαγγελματία) και από την άλλη ζούμε τον εμπαιγμό του ΟΑΕΕ που ρύθμισε τα χρέη  αλλά στις 
ρυθμίσεις έχει ενταχθεί μόνο το 8% και από αυτούς ένας στους τέσσερις έχει ήδη 
εγκαταλείψει τη ρύθμιση. Το ΕΕΘ, όπως και όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, από την αρχή 
είχαν τονίσει ότι οι δυνατότητες  ρύθμισης  έτσι όπως έγιναν  δεν κάλυπταν τους 
επαγγελματίες. Αφού για να μπορεί ένας συνάδελφος να ενταχθεί  σε ρύθμιση θα πρέπει να 
κερδίζει όσα και πριν το 2010. Μα αν κέρδιζε δεν θα χρωστούσε. 

Μόνη λύση είναι οι πραγματικές ουσιαστικές και γρήγορες αλλαγές στον τρόπο κατ' αρχάς που 
σκέφτεται η Δημόσια Διοίκηση και μετά στον τρόπο που λειτουργεί η αγορά και η οικονομία. 
Το θέατρο του παραλόγου που ζήσαμε με το γάλα και τη διάρκειά του έδειξε ότι όχι μόνο δεν 
είμαστε έτοιμοι για μεταρρυθμίσεις αλλά ούτε τις έχουμε καθαρά στο μυαλό μας. Δηλαδή, τι 
πρέπει να αλλάξει και πως. Σε αυτό ρίχνει το βάρος του το Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Να 
ετοιμαστούμε σωστά και γρήγορα για την μετά την κρίση εποχή. Με παραγωγική και 
εξωστρεφή λειτουργία της οικονομίας. Με σύγχρονο κράτος στο πλευρό των πολιτών και των 
επαγγελματιών και όχι εχθρό και «συνέταιρο» τους. Με καταρτισμένους επαγγελματίες για να 
μπορούν να διαχειριστούν τις νέες συνθήκες. Παρά τις δυσκολίες δεν παραγνωρίζουμε τις 
νέες ευκαιρίες και τη μικρή έστω βελτίωση των συνθηκών. Το ΕΕΘ θα αξιοποιήσει κάθε νέα 
ευκαιρία να κάνει τη Θεσσαλονίκη πιο εξωστρεφή, την αγορά της πιο ελκυστική, τους 
συναδέλφους πιο αποτελεσματικούς. Ελπίζουμε οι νέοι δημοτικοί και περιφερειακοί 
άρχοντες να καταλάβουν τις αλλαγές και τις νέες ανάγκες. Στηρίζουμε τους συναδέλφους που 
δοκιμάζονται στον εκλογικό στίβο και πιστεύουμε απόλυτα ότι η παρουσία επαγγελματιών 
στις νέες Διοικήσεις και στην Ευρωβουλή θα βοηθήσουν στον εξορθολογισμό και την 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής. 

Το µετέωρο βήµα του πελαργού

Επιτροπή Δημοσίων-Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας του ΕΕΘ
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Φορολογικό, ασφαλιστικό
χρηµατοδοτήσεις στην εκδήλωση του ΕΕΘ 
στο «Money Show»
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Να βελτιωθεί η εικόνα της Θεσσαλονίκης 
για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες 

Τ
η δημιουργία συντονιστικού οργάνου από επαγγελματίες του τουρισμού που θα πλαισιώσει τον 
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης ζήτησαν χθες οι παράγοντες 
της αγοράς και της αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε η διοίκηση του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης και οργάνωσε η Επιτροπή Τουρισμού του ΕΕΘ. 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι στην εικόνα της πόλης πρέπει να βελτιωθούν πολλά (καθαριό-
τητα, ευταξία, προσβάσεις κ.λπ.), προκειμένου να γίνει ελκυστική στους επισκέπτες και σε αυτή την 
κατεύθυνση οφείλουν να συμβάλλουν όσοι μπορούν με όσες δυνάμεις διαθέτουν. 

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μ. Ζορπίδης η Θεσσαλονίκη δεν έχει καταφέρει να κατοχυρώσει 
το τουριστικό μερίδιο που της αναλογεί με βάση το μέγεθος, την ιστορία, τις δυνατότητες και τα πλεο-
νεκτήματα που διαθέτει. Ο κ. Ζορπίδης ζήτησε απ' όλους να συμβάλλουν για την ποσοτική και ποιοτική 
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, καθώς –όπως είπε- η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες για πολλούς και διαφορετικούς λόγους (ιστορία, μνημεία, αγορά, συνέδρια κ.λπ.).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο εντεταλμένους σύμβουλος 
Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλο-
νίκης Αριστοτέλης Θωμόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας – 

Εκδήλωση 
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε οµιλητή τον Αλβανίας Αναστάσιο

Ε
κδήλωση με επίσημο ομιλητή τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο 
πραγματοποίησε στις 31 Μαρτίου 2014, στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγλύης και Αρωγής. 

Η ομιλία είχε τίτλο «Ευθύνη και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Κριτικός λόγος της εκκλησίας».

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης (Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Εμπορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης) συνένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν πράξη 
την ευαισθησία της επιχειρηματικής κοινότητας στα προβλήματα που 
δημιουργεί η βαθιά οικονομική κρίση. 

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ίδρυση του «ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ».

Στόχο και όραμα του Δικτύου αποτελεί η κινητοποίηση της επιχειρημα-
τικής κοινότητας στην κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής 
ευθύνης, με ουσιαστικό περιεχόμενο και κέντρο την υποβοήθηση των 
συνανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών.

Η επίτευξη του στόχου υλοποιείται με την προσφορά σε φορείς υποστή-
ριξης ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων και οργανώσεων, 
αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Στην καθημερινή του λειτουργία το Δίκτυο κάνει διάγνωση των αναγκών 
των ιδρυμάτων τις οποίες κοινοποιεί στην επιχειρηματική κοινότητα, 
στη συνέχεια συγκεντρώνει τις προσφορές και τελικά, συντονίζει και 
ικανοποιεί τα αιτήματα των ιδρυμάτων, όπου είναι δυνατόν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θράκης Βύρων Θεολόγης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΟΤ, της 
Τουριστικής Αστυνομίας, της ΔΕΘ – Helexpo, του ΟΛΘ, της Ένωσης Ξεναγών, των Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας – Σταυρού, καθώς και 
μέλη του ΔΣ του ΕΕΘ. 

Τ
α θέματα τη φορολογίας των επιχειρήσεων, της ασφάλισης των 
επαγγελματιών και των χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με 

θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη» που πραγματοποίησε το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Κυριακή 30 Μαρτίου 
στο Money Show, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο  ξενοδοχείο 
ΗYATT. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον πρόεδρο του ΕΕΘ Μιχάλη Ζορπίδη, ο 
οποίος επισήμανε –για μία ακόμη φορά- τη δεινή θέση στην οποία 
βρίσκονται αυτή την περίοδο η αγορά και οι επαγγελματίες. 

«Η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται, η ανεργία ανεβαίνει, τα προ-
βλήματα της ρευστότητας παραμένουν, τα εισοδήματα του κόσμου 
μειώνονται, οι καταναλωτικές δαπάνες υποχωρούν και η φτώχεια 
αυξάνει» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι σε αυτό 
το περιβάλλον οι επαγγελματίες συνεχίζουν να παραμένουν αβοήθητοι 
και η προσπάθεια τους είναι ηρωική. 

Όπως είπε ο κ. Ζορπίδης «Χιλιάδες δεν μπορούν να πληρώσουν τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ και η προοπτική να πάρουν 
σύνταξη απομακρύνεται. 

Σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται σε 400.000, για το επιμελητήριο μας 
είναι γύρω στις 20.000 – 25.000. Περίπου ένας στους δύο». 

Ο κ. Ζορπίδης δεν παρέλειψε από το βήμα του Money Show να 
επαναλάβει τα βασικά αιτήματα του ΕΕΘ από την πολιτεία:    

1. Να ληφθεί μέριμνα για τους συναδέλφους μας ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που εξαιτίας της αδυναμίας του να πληρώσουν συνδρομή στον 
ΟΑΕΕ μένουν ανασφάλιστοι, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

2. Να να πιεστούν οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν έστω 
περιορισμένα τους μικρομεσαίους, που συχνά ενώ έχουν δουλειές δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν διότι τους λείπει  το κεφάλαιο κίνησης.

3. Να παταχθεί το παρεμπόριο, που αποτελεί «μαχαίρι στην καρδιά» του 
νόμιμου και φορολογημένου εμπορίου.

4. Να μπουν όρια νομιμότητας στις λεγόμενες «αγορές χωρίς μεσά-
ζοντες», ώστε και οι καταναλωτές να πληρώνουν φθηνότερα τα καλά και 
ελεγμένα προϊόντα και το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο να μη νιώθει ότι 
κινείται σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

5. Να βελτιωθεί η εικόνα της καθαριότητας και της ευταξίας στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, ώστε η περιοχή να γίνει πιο ελκυστική στους 
καταναλωτές και τους ξένους επισκέπτες, αλλά η κατάσταση παραμένει 
προβληματική. 

Το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου επί της Αριστοτέλους, παρά τις 
δεσμεύσεις παραμένει στη θέση του. Στο Καπάνι κανένα έργο δεν έχει 
γίνει εδώ και δέκα χρόνια, η αγορά Μοδιάνο ερημώνει και ρημάζει, το 
κυκλοφοριακό έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Τα ειδικότερα θέματα στην εκδήλωση ανέπτυξαν ο Γενικός Διευθυντής 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ Σπύρος Σκοτίδας (χρηματοδότηση επιχειρήσεων), ο 
οικονομολόγος – φοροτεχνικός Α΄ τάξης Οδυσσέας Μανωλόπουλος 
(φορολογικά), ο οικονομολόγος - τ. διευθυντής ΙΚΑ - Σύμβουλος 
Εργασίας Ιωάννης Σωπασής (ασφαλιστικά), ενώ ο διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας του  Ε.Ε.Θ. «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» 
Παύλος καζαντζίδης αναφέρθηκε στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς 
για τους επαγγελματίες που λειτουργούν στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο.  



Φορολογικό, ασφαλιστικό
χρηµατοδοτήσεις στην εκδήλωση του ΕΕΘ 
στο «Money Show»
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Να βελτιωθεί η εικόνα της Θεσσαλονίκης 
για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες 

Τ
η δημιουργία συντονιστικού οργάνου από επαγγελματίες του τουρισμού που θα πλαισιώσει τον 
Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης ζήτησαν χθες οι παράγοντες 
της αγοράς και της αυτοδιοίκησης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που συγκάλεσε η διοίκηση του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου  Θεσσαλονίκης και οργάνωσε η Επιτροπή Τουρισμού του ΕΕΘ. 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι στην εικόνα της πόλης πρέπει να βελτιωθούν πολλά (καθαριό-
τητα, ευταξία, προσβάσεις κ.λπ.), προκειμένου να γίνει ελκυστική στους επισκέπτες και σε αυτή την 
κατεύθυνση οφείλουν να συμβάλλουν όσοι μπορούν με όσες δυνάμεις διαθέτουν. 

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΕΘ Μ. Ζορπίδης η Θεσσαλονίκη δεν έχει καταφέρει να κατοχυρώσει 
το τουριστικό μερίδιο που της αναλογεί με βάση το μέγεθος, την ιστορία, τις δυνατότητες και τα πλεο-
νεκτήματα που διαθέτει. Ο κ. Ζορπίδης ζήτησε απ' όλους να συμβάλλουν για την ποσοτική και ποιοτική 
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, καθώς –όπως είπε- η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσελκύσει 
επισκέπτες για πολλούς και διαφορετικούς λόγους (ιστορία, μνημεία, αγορά, συνέδρια κ.λπ.).

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο εντεταλμένους σύμβουλος 
Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλο-
νίκης Αριστοτέλης Θωμόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Μακεδονίας – 

Εκδήλωση 
του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
µε οµιλητή τον Αλβανίας Αναστάσιο

Ε
κδήλωση με επίσημο ομιλητή τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο 
πραγματοποίησε στις 31 Μαρτίου 2014, στο Μέγαρο Μουσικής 

Θεσσαλονίκης, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγλύης και Αρωγής. 

Η ομιλία είχε τίτλο «Ευθύνη και ευκαιρία κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Κριτικός λόγος της εκκλησίας».

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης (Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμος βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Εμπορικός Σύλλογος Θεσσα-
λονίκης) συνένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν πράξη 
την ευαισθησία της επιχειρηματικής κοινότητας στα προβλήματα που 
δημιουργεί η βαθιά οικονομική κρίση. 

Αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής αποτελεί η ίδρυση του «ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ».

Στόχο και όραμα του Δικτύου αποτελεί η κινητοποίηση της επιχειρημα-
τικής κοινότητας στην κατεύθυνση ανάληψης δράσεων κοινωνικής 
ευθύνης, με ουσιαστικό περιεχόμενο και κέντρο την υποβοήθηση των 
συνανθρώπων μας και ειδικά των παιδιών.

Η επίτευξη του στόχου υλοποιείται με την προσφορά σε φορείς υποστή-
ριξης ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων και οργανώσεων, 
αρωγής σε υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Στην καθημερινή του λειτουργία το Δίκτυο κάνει διάγνωση των αναγκών 
των ιδρυμάτων τις οποίες κοινοποιεί στην επιχειρηματική κοινότητα, 
στη συνέχεια συγκεντρώνει τις προσφορές και τελικά, συντονίζει και 
ικανοποιεί τα αιτήματα των ιδρυμάτων, όπου είναι δυνατόν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θράκης Βύρων Θεολόγης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Παντελής Φιλιππίδης, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΟΤ, της 
Τουριστικής Αστυνομίας, της ΔΕΘ – Helexpo, του ΟΛΘ, της Ένωσης Ξεναγών, των Τουριστικών Καταλυμάτων Ασπροβάλτας – Σταυρού, καθώς και 
μέλη του ΔΣ του ΕΕΘ. 

Τ
α θέματα τη φορολογίας των επιχειρήσεων, της ασφάλισης των 
επαγγελματιών και των χρηματοδοτήσεων των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με 

θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη» που πραγματοποίησε το 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης την Κυριακή 30 Μαρτίου 
στο Money Show, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο  ξενοδοχείο 
ΗYATT. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον πρόεδρο του ΕΕΘ Μιχάλη Ζορπίδη, ο 
οποίος επισήμανε –για μία ακόμη φορά- τη δεινή θέση στην οποία 
βρίσκονται αυτή την περίοδο η αγορά και οι επαγγελματίες. 

«Η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται, η ανεργία ανεβαίνει, τα προ-
βλήματα της ρευστότητας παραμένουν, τα εισοδήματα του κόσμου 
μειώνονται, οι καταναλωτικές δαπάνες υποχωρούν και η φτώχεια 
αυξάνει» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι σε αυτό 
το περιβάλλον οι επαγγελματίες συνεχίζουν να παραμένουν αβοήθητοι 
και η προσπάθεια τους είναι ηρωική. 

Όπως είπε ο κ. Ζορπίδης «Χιλιάδες δεν μπορούν να πληρώσουν τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ και η προοπτική να πάρουν 
σύνταξη απομακρύνεται. 

Σε όλη την Ελλάδα υπολογίζονται σε 400.000, για το επιμελητήριο μας 
είναι γύρω στις 20.000 – 25.000. Περίπου ένας στους δύο». 

Ο κ. Ζορπίδης δεν παρέλειψε από το βήμα του Money Show να 
επαναλάβει τα βασικά αιτήματα του ΕΕΘ από την πολιτεία:    

1. Να ληφθεί μέριμνα για τους συναδέλφους μας ελεύθερους επαγγελ-
ματίες που εξαιτίας της αδυναμίας του να πληρώσουν συνδρομή στον 
ΟΑΕΕ μένουν ανασφάλιστοι, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

2. Να να πιεστούν οι τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν έστω 
περιορισμένα τους μικρομεσαίους, που συχνά ενώ έχουν δουλειές δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν διότι τους λείπει  το κεφάλαιο κίνησης.

3. Να παταχθεί το παρεμπόριο, που αποτελεί «μαχαίρι στην καρδιά» του 
νόμιμου και φορολογημένου εμπορίου.

4. Να μπουν όρια νομιμότητας στις λεγόμενες «αγορές χωρίς μεσά-
ζοντες», ώστε και οι καταναλωτές να πληρώνουν φθηνότερα τα καλά και 
ελεγμένα προϊόντα και το νόμιμο στεγασμένο εμπόριο να μη νιώθει ότι 
κινείται σε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

5. Να βελτιωθεί η εικόνα της καθαριότητας και της ευταξίας στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, ώστε η περιοχή να γίνει πιο ελκυστική στους 
καταναλωτές και τους ξένους επισκέπτες, αλλά η κατάσταση παραμένει 
προβληματική. 

Το αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου επί της Αριστοτέλους, παρά τις 
δεσμεύσεις παραμένει στη θέση του. Στο Καπάνι κανένα έργο δεν έχει 
γίνει εδώ και δέκα χρόνια, η αγορά Μοδιάνο ερημώνει και ρημάζει, το 
κυκλοφοριακό έχει επιδεινωθεί δραματικά.

Τα ειδικότερα θέματα στην εκδήλωση ανέπτυξαν ο Γενικός Διευθυντής 
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ Σπύρος Σκοτίδας (χρηματοδότηση επιχειρήσεων), ο 
οικονομολόγος – φοροτεχνικός Α΄ τάξης Οδυσσέας Μανωλόπουλος 
(φορολογικά), ο οικονομολόγος - τ. διευθυντής ΙΚΑ - Σύμβουλος 
Εργασίας Ιωάννης Σωπασής (ασφαλιστικά), ενώ ο διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας του  Ε.Ε.Θ. «Ο Σύμβουλος του Επαγγελματία» 
Παύλος καζαντζίδης αναφέρθηκε στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς 
για τους επαγγελματίες που λειτουργούν στο Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο.  
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Πρόγραµµα  των εργοδοτικών επιδότησης
εισφορών του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής
του µετρό Θεσσαλονίκης

α έργα για την κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης  έχουν επη-
ρεάσει πολλές επιχειρήσεις της πόλης μας  που βρίσκονται στον 
άξονα από τον οποίο θα διέρχεται, έχει δε  επιβαρύνει ακόμη 

Μεγάλα προβλήµατα
για τους µεσίτες ακινήτων

Τ
α θέματα που απασχολούν τους μεσίτες ακινήτων της Θεσσαλο-
νίκης συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικής εκδήλωσης 
που οργάνωσαν στις 25 Απριλίου το Επαγγελματικό Επιμελητή-

ριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Μεσιτών Θεσσαλο-
νίκης. 

Την εκδήλωση προλόγισε ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΕΘ Γιώργος Ηλιάδης, 
ο οποίος σημείωσε ότι η θέση των μεσιτών σε μια επί της ουσίας 
«ακίνητη αγορά ακινήτων» είναι δύσκολη και απαιτείται εκ μέρους τους 
μεγάλη προσπάθεια και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν, ώστε 
να επιτύχουν την παρουσία τους στην αγορά αναμένοντας την ανάκαμψη.

Για την σχέσεων µεταξύ ανάπτυξη 
επιχειρήσεων Ελλάδας και ΗΠΑ 

Ε
πίσκεψη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
πραγματοποίησε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου των 
ΗΠΑ στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα κ. Μπέτυ Αλεξα-

νδροπούλου, συνοδευόμενη από την κ. Κοσμίδου του αμερικανικού 
προξενείου της Θεσσαλονίκης. 

Συναντήθηκαν με τον Α΄ αντιπρόεδρο του ΕΕΘ Γιώργο Ηλιάδη και τον 
Οικονομικό Επόπτη Στέλιο Συμεωνίδη. Συζήτησαν την προοπτική 
συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις των δύο χωρών, θέμα που θα 
αποτελέσει το αντικείμενο ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί σύντομα 
–πιθανότατα τον Ιούνιο- στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της 
αμερικανικής πλευράς. 

Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση των ελληνικών επιχειρήσεων 
τόσο για τις δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ, όσο 
–κυρίως- για το ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων να 
επεκταθούν στη χώρα μας.    

Τ
περισσότερο την ήδη  δύσκολη οικονομική κατάστασή τους.

Οι Διοικήσεις των επιμελητηρίων της πόλης μας, ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ 
διοργάνωσαν πρόσφατα κοινή σύσκεψη  σε συνεργασία με εκπροσώ-
πους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του ΟΑΕΔ.
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η έναρξη προγράμματος  επιδότησης 
εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ, για τις επιχειρήσεις που επηρεά-
ζονται από τα έργα κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης. 

Τα κριτήρια υπαγωγής στο προαναφερόμενο πρόγραμμα είναι:

1. Να είναι ήδη υφιστάμενες και λειτουργούσες επιχειρήσεις που 
απασχολούν προσωπικό.

2. Να είναι ενεργά μέλη ενός εκ των τριών επιμελητηρίων (Εμπορικό και 
Βιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό).

3. Να βρίσκονται με είσοδο ή/και πρόσοψη επί του άξονα κατασκευής 
των έργων του ΜΕΤΡΟ, και συγκεκριμένα μπροστά από τα εργοτάξια, 
από την έναρξή τους μέχρι και σήμερα. 

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις-μέλη που βρίσκονται εκτός ισογείου 
(σε υπόγειο ή όροφο) επιδοτούνται κατά 50%.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι 
είναι τα παρακάτω:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου 
της επιχείρησης. 

2. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου ότι η επιχείρηση υφίσταται και 
λειτουργεί και φωτοαντίγραφο τρέχοντος παραστατικού της 
επιχείρησης (π.χ. τιμολόγιο).

3. Τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των 
εργοδοτικών εισφορών.

4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ της 
επιχείρησης.

5. Βεβαίωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ή ισοδύναμο στοιχείο) και 
φωτογραφία στην οποία να φαίνονται τα εγκατεστημένα εργοτάξια.

6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 περί ακριβείας των δηλουμένων 
στοιχείων.

Τέλος επισημαίνεται ότι:

1. Τα δικαιολογητικά των αιτουμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να 
προσκομισθούν έως τις 30.4.14

2. Η επιδότηση θα ξεκινήσει από το Μάϊο 2014

3. Η διάρκεια της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των επιδο-
τούμενων επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες , μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα 
Ράνια Σπυριάδου,  τηλ:  2310  223 879.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν ο πρόεδρος του ΣΜΑΣΘ και μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ Κωνσταντίνος Τζάρος, το μέλος του ΔΣ του ΕΕΘ 
Κωνσταντίνος Γεωργάκος και ο νομικός σύμβουλος της ΕΕΘ Γιώργος Μαρωνίδης. Τα θέματα που ανέπτυξαν αφορούσαν τη λειτουργία του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου των μεσιτών, τον Κώδικα Δεοντολογίας Μεσιτών Ακινήτων, τη λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης toakinito.gr, καθώς και 
ζητήματα του νόμου 4072/12 περί Μεσιτών Ακίνητων.
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Πρόγραµµα  των εργοδοτικών επιδότησης
εισφορών του ΟΑΕΔ για επιχειρήσεις που 
επηρεάζονται από τα έργα κατασκευής
του µετρό Θεσσαλονίκης
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ρεάσει πολλές επιχειρήσεις της πόλης μας  που βρίσκονται στον 
άξονα από τον οποίο θα διέρχεται, έχει δε  επιβαρύνει ακόμη 
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για τους µεσίτες ακινήτων

Τ
α θέματα που απασχολούν τους μεσίτες ακινήτων της Θεσσαλο-
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Ε
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Τ
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στοιχείων.
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69 βήµατα
για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης

Ο
ι προτάσεις του ΕΕΘ για παρεμβάσεις στις υποδομές, το 
τουριστικό προϊόν, τις μεταφορικές συνδέσεις, την εκπαίδευση 
και την καθημερινότητα που θα συμβάλλουν στην τουριστική 

αναβάθμιση της περιοχής  

Τα 69 «βήματα» που είναι απαραίτητο να κάνει η Θεσσαλονίκη για να 
ξεφύγει από την τουριστική αφάνεια και απαξίωση και να καρπωθεί από 
την τουριστική ανάπτυξη της χώρας αυτά που δικαιούται με βάση την 
ιστορία, τα μνημεία που διαθέτει, το φυσικό κάλος και το δυναμικό πα-
ρόν της κωδικοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Τα στελέχη του ΕΕΘ και της αναπτυξιακής του εταιρίας «Ο Σύμβουλος 
του Επαγγελματία» αξιοποίησαν και επικαιροποίησαν πρωτογενείς και 
δευτερογενείς μελέτες των τελευταίων χρόνων και κατέληξαν σε σειρά 
παρεμβάσεων που αφορούν τις υποδομές, το τουριστικό προϊόν, την 
εκπαίδευση, τις μεταφορικές συνδέσεις και την καθημερινότητα. 

Η λίστα αυτή παραδόθηκε στους εκπροσώπους των φορέων της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής, που συμμετείχαν στη σύσκεψη που οργά-
νωσε το ΕΕΘ λίγες ημέρες πριν. 

Στη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων εμπλέκονται τόσο η τοπική αυτο-
διοίκηση και η κεντρική εξουσία, αλλά σημαντικός είναι και ο ρόλος των 
επαγγελματιών και των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που πρέπει να 
αποκτήσουν συνείδηση ότι η πόλη τους είναι τουριστικός προορισμός. 

Οι 69 παρεμβάσεις είναι οι ακόλουθες:      

Υποδοµές  

1. Το λιμάνι, οι Αεροπορικές και Σιδηροδρομικές συνδέσεις και η 
αξιοποίηση των οδικών αξόνων που σύντομα ολοκληρώνονται ( ΠΑΘΕ, 
κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού).  

2. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που πρέπει να ανακτήσει την  
παγκόσμια ακτινοβολία της, για να αποτελέσει ουσιαστικά χώρο 
προβολής της ελληνικής παραγωγής και πόλο έλξης για διεθνείς 
δράσεις και συνεδριακό τουρισμό. 

3. Η δημιουργία τουριστικού «brand name» , με την αξιοποίηση της 
ιστορίας της πόλης, αλλά και της σύγχρονης εικόνας μιας Θεσσαλονίκης 
με τα ο μεγαλύτερο αστικό παραλιακό μέτωπο της Ευρώπης, με 
παράλληλη ανάπτυξη προϋποθέσεων για city breaks, και θεματικές 
ενότητες τουρισμού.  

4. Η παραγωγή Γνώσης, μέσα από την αξιοποίηση των τριτοβάθμιων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη, ένα ΑΤΕΙ, δύο 
Πανεπιστήμια και το Διεθνές, αλλά και πληθώρα ιδιωτικών κολεγίων, 
στα οποία μπορούν να φοιτήσουν και πολλοί φοιτητές από χώρες της 
βαλκανικής και όχι μόνο. 

5.  Η ανάπτυξη και η σωστή λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας που θα 
συνδέει τη Γνώση με την παραγωγή στην υψηλή τεχνολογία για την 
προσέλκυση των ενδιαφερομένων του κλάδου. Επιτέλους πρέπει να 
γίνουν πράξη οι εξαγγελίες των τελευταίων δεκαπέντε, τουλάχιστον, 
ετών, ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει η  «Silicon Valley» της πατρίδας μας.

6. Η εναλλακτική – βιολογική γεωργία. Ο αγροτικός τομέας, επεν-
δύοντας στις νέες τάσεις της αγοράς και στην απαίτηση για ασφαλή 
τρόφιμα, μπορεί να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό πόλο ανάπτυξης. Σε 
συνδυασμό με ισχυρές διαμετακομιστικές υποδομές η Θεσσαλονίκη 
μπορεί να τροφοδοτήσει με αγροτικά προϊόντα όλη την Ευρώπη.

Κυκλοφοριακό 
    
7. Ολοκλήρωση του Μετρό, το οποίο καθυστέρει αδικαιολόγητα.

8.. Ολοκλήρωση Εξωτερικής περιφερειακής (Τιτάν – Λάκκωμα).  

9. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων.

Τουρισµός 

10. Η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς των όμορων χωρών. Να 
πλησιάσουμε εμείς οι ίδιοι τους γείτονές μας, να τους δείξουμε ότι 
διαθέτουμε αξιοζήλευτο Τουριστικό προϊόν, που μαζί τους  μπορούμε να 
το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. 

11. Η δημιουργία υποδομών στη Δημόσια Διοίκηση και στους λοιπούς 
εμπλεκόμενους  φορείς για τη διευκόλυνση των πάσης φύσεως 
συναλλαγών των επισκεπτών της πόλης μας.

12. Η δημιουργία δομών εκπαίδευσης για οργάνωση θεματικών 
επαγγελματικών προγραμμάτων με στόχο την προσέλκυση εκπαιδευό-
μενων από τις όμορες χώρες. 

Τουριστικό ρεύµα
 
13. Προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τουριστικής αγοράς 
του εξωτερικού.

14.Δημιουργία τουριστικών υποδομών φιλοξενίας (χώροι στάθμευσης  
των τουριστικών λεωφορείων, χώροι διευκόλυνσης και πρόσβασης  των 
τουριστών).

15. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών περιπτέρων ενημέρωσης(Info kiosks),

16. Βελτίωση ενημερωτικών πινακίδων  των ιστορικών μνημείων ονο-
ματοθεσίας της πόλης.

17. Ανάπλαση  σημαντικών για την πόλη περιοχών (Για παράδειγμα πλα-
τεία και οδός Αριστοτέλους).

18. Ανάπλαση και την βελτίωση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.

19. Δημιουργία συγκοινωνιακών υποδομών πρόσβασης στην πόλη από 
Αεροδρόμιο- Σιδ. Σταθμό- Λιμάνι.

20. Βελτίωση  κυκλοφοριακών συνθηκών με την δημιουργία χώρων 
στάθμευσης, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ευταξία
  
21. Η βελτίωση της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο με νέους χώρους 
πρασίνου.

22. Η ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των πολυκατοικιών για την 
δημιουργία  νέων χώρων πρασίνου, με παράλληλη πολιτική κινήτρων 
στους ιδιώτες για την καλλιέργεια φυτών στα μπαλκόνια.

23. Η εφαρμογή του νόμου περί παράνομων καταλήψεων και κατα-
σκευών των πεζοδρομίων.
  
24. Η πάταξη του παραεμπορίου.

25. Η απομάκρυνση των στρατιωτικών μονάδων από τον αστικό ιστό.

Συνεδριακός τουρισµός 

26. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα υφιστάμενα 
συνεδτραιακά κέντρα. 

27. Δημιουργία  νέων συνεδριακών κέντρων με όλες τις σύγχρονες υπο-
δομές οπτικοακουστικών και μεταφραστικών μέσων.

28. Διαπίστευση των συνεδριακών χώρων για να πληρούν τις διεθνείς 
προϋποθέσεις.

29. Προβολή της Θεσσαλονίκης για την προσέλκυση θεματικών συνε-
δριακών δραστηριοτήτων και θεματικού τουρισμού.

30. Ανάληψη πρωτοβουλιών και την δημιουργία νέων θεσμών με στόχο 
τον χαρακτηρισμό της πόλης ως Συνεδριακής.

Ξενοδοχεία 

31. Μείωση τιμών ανά κλίνη για να γίνει  η πόλη μας ανταγωνιστική με 
άλλες ευρωπαϊκές. 

32. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

33. Συμφωνίες μεταξύ των φορέων του τουρισμού, ξενοδόχων, ελληνι-
κών και ξένων Τουριστικών Γραφείων και οργανισμών και αεροπορικών 
εταιρειών.

34. Συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ούτως ώστε να βελτιωθούν 
οι υφιστάμενες και να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες υποδομές, με 
παράλληλη βελτίωση της εικόνας της ΔΕΘ που είναι πλέον παρωχημένη.
 
35. Ανάκτηση του Διεθνούς χαρακτήρα της Εκθέσεως.

36. Προβολή του Εκθεσιακού Προγραμματισμού για την προσέλκυση  
Διεθνών  και Ελληνικών οίκων.

37. Βελτίωση των συνεδριακών υποδομών της ΔΕΘ και προγραμμα-
τισμός Διεθνών Συνεδριακών Εκδηλώσεων, παράλληλα με τις λοιπές 
ιδιωτικές υποδομές.  
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Υποδοµές  
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Κυκλοφοριακό 
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Τουρισµός 
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συναλλαγών των επισκεπτών της πόλης μας.

12. Η δημιουργία δομών εκπαίδευσης για οργάνωση θεματικών 
επαγγελματικών προγραμμάτων με στόχο την προσέλκυση εκπαιδευό-
μενων από τις όμορες χώρες. 

Τουριστικό ρεύµα
 
13. Προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τουριστικής αγοράς 
του εξωτερικού.

14.Δημιουργία τουριστικών υποδομών φιλοξενίας (χώροι στάθμευσης  
των τουριστικών λεωφορείων, χώροι διευκόλυνσης και πρόσβασης  των 
τουριστών).

15. Εγκατάσταση ηλεκτρονικών περιπτέρων ενημέρωσης(Info kiosks),

16. Βελτίωση ενημερωτικών πινακίδων  των ιστορικών μνημείων ονο-
ματοθεσίας της πόλης.

17. Ανάπλαση  σημαντικών για την πόλη περιοχών (Για παράδειγμα πλα-
τεία και οδός Αριστοτέλους).

18. Ανάπλαση και την βελτίωση των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.

19. Δημιουργία συγκοινωνιακών υποδομών πρόσβασης στην πόλη από 
Αεροδρόμιο- Σιδ. Σταθμό- Λιμάνι.

20. Βελτίωση  κυκλοφοριακών συνθηκών με την δημιουργία χώρων 
στάθμευσης, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ευταξία
  
21. Η βελτίωση της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο με νέους χώρους 
πρασίνου.

22. Η ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των πολυκατοικιών για την 
δημιουργία  νέων χώρων πρασίνου, με παράλληλη πολιτική κινήτρων 
στους ιδιώτες για την καλλιέργεια φυτών στα μπαλκόνια.

23. Η εφαρμογή του νόμου περί παράνομων καταλήψεων και κατα-
σκευών των πεζοδρομίων.
  
24. Η πάταξη του παραεμπορίου.

25. Η απομάκρυνση των στρατιωτικών μονάδων από τον αστικό ιστό.

Συνεδριακός τουρισµός 

26. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα υφιστάμενα 
συνεδτραιακά κέντρα. 

27. Δημιουργία  νέων συνεδριακών κέντρων με όλες τις σύγχρονες υπο-
δομές οπτικοακουστικών και μεταφραστικών μέσων.

28. Διαπίστευση των συνεδριακών χώρων για να πληρούν τις διεθνείς 
προϋποθέσεις.

29. Προβολή της Θεσσαλονίκης για την προσέλκυση θεματικών συνε-
δριακών δραστηριοτήτων και θεματικού τουρισμού.

30. Ανάληψη πρωτοβουλιών και την δημιουργία νέων θεσμών με στόχο 
τον χαρακτηρισμό της πόλης ως Συνεδριακής.

Ξενοδοχεία 

31. Μείωση τιμών ανά κλίνη για να γίνει  η πόλη μας ανταγωνιστική με 
άλλες ευρωπαϊκές. 

32. Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

33. Συμφωνίες μεταξύ των φορέων του τουρισμού, ξενοδόχων, ελληνι-
κών και ξένων Τουριστικών Γραφείων και οργανισμών και αεροπορικών 
εταιρειών.

34. Συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων ούτως ώστε να βελτιωθούν 
οι υφιστάμενες και να δημιουργηθούν νέες απαραίτητες υποδομές, με 
παράλληλη βελτίωση της εικόνας της ΔΕΘ που είναι πλέον παρωχημένη.
 
35. Ανάκτηση του Διεθνούς χαρακτήρα της Εκθέσεως.

36. Προβολή του Εκθεσιακού Προγραμματισμού για την προσέλκυση  
Διεθνών  και Ελληνικών οίκων.

37. Βελτίωση των συνεδριακών υποδομών της ΔΕΘ και προγραμμα-
τισμός Διεθνών Συνεδριακών Εκδηλώσεων, παράλληλα με τις λοιπές 
ιδιωτικές υποδομές.  
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Ταξί

59. Αυστηρός έλεγχος της νομιμότητας της κίνησης των ταξί και των 
μηχανισμών χρέωσης.

60. Εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών για να αντιμετωπίζουν με 
κοσμιότητα το επιβατικό κοινό και να μειωθούν οι κακές συμπεριφορές.

61. Επιβολή αυστηρών προστίμων στην περίπτωση δυστροπίας και 
άρνησης μίσθωσης των ταξί.

62. Συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σιδηρόδροµος 

63. Δημιουργία υποδομών για βελτίωση διαμετακομιστικού Εμπορίου.

64. Εκσυγχρονισμός του τροχαίου υλικού με παράλληλη βελτίωση του 
δικτύου προς Αθήνα και Έβρο για αξιόπιστη καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση επιβατικού κοινού.

65. Επαναλειτουργία των δρομολογίων προς και από πόλεις του εξωτε-
ρικού Βαλκάνια και Ευρώπη. 

Οδικό δίκτυο 

66. Ολοκλήρωση της εξωτερικής περιφερειακής.

67. Ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού.

68. Περαιτέρω βελτίωση της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών 
και των οδών Μουδανιών - Σιθωνίας και Μουδανιών - Κασσανδρείας.

69. Ολοκλήρωση του Εθνικού Δρόμου Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου από 
Θέρμη έως Γαλάτιστα.

Αστικές συγκοινωνίες

38. Νέες   λεωφορειολωρίδες.

39. Νέες γραμμές για τον περιορισμό της μετεπιβίβασης.

40. Αναδιαρθρώσεις και πυκνότητα δρομολογίων.

41. Κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας.

42. Ανάπτυξη ενδοδημοτικών και διαδημοτικών συγκοινωνιών.

43. Ανάπτυξη τουριστικών διαδρομών.

Υπεραστικές συγκοινωνίες 

44. Περισσότερα δρομολόγια.

45. Νέες γραμμές συνδέσεις.

46. Επέκταση των υποδομών του Αεροδρομίου για την εξυπηρέτηση της 
Επιβατικής και Εμπορευματικής κίνησης.

47. Σύνδεση της Θεσσαλονίκης με προορισμούς τόσο του εξωτερικού 
όσο και του εσωτερικού.

48. Δημιουργία σταθμού μόνιμου ελλιμενισμού Αεροσκαφών στο 
Αεροδρόμιο Μακεδονία για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
αύξηση των πτήσεων.

49. Δημιουργία στρατηγικής.

50. Δημιουργία μηχανισμού διαρκούς καταγραφής και παρακολούθη-
σης του κυκλοφοριακού μεγέθους στον περιβάλλοντα χώρο του αερο-
δρομίου.

Λιµάνι

51. Επιτάχυνση διαδικασιών λειτουργίας της 6ης προβλήτας 
μετακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων.

52. Δημιουργία μόνιμου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών από 
Θεσσαλονίκη για την νησιωτική χώρα, για την εξυπηρέτηση όχι μόνο της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής και της Βαλκανικής 
Ενδοχώρας.

53. Παροχή κινήτρων και προϋποθέσεων για την προσέλευση 
Εμπορευματικών γραμμών εξυπηρέτησης των αναγκών της Μακεδονίας 
αλλά και των γειτονικών χωρών.

54. Δημιουργία ζωνών εξυπηρέτησης των Βαλκανικών χωρών και της 
μετακίνησης TRANSIT της εμπορευματικής κίνησης.

55. Βελτίωση όλων των υποδομών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης 
των εμπορευμάτων.

56. Ανάπτυξη Αστικής και Περιαστικής Θάλασσας Συγκοινωνία.

57. Εγκατάσταση μαρίνας σκαφών αναψυχής. 

58. Οργάνωση διεθνών ναυταθλητικών εκδηλώσεων.
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Του Γιώργου Ηλιάδη 
Α' Αντιπροέδρου ΕΕΘ
Προέδρου Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Μεταφορών 
Βορείου Ελλάδος
 

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης
δεν πρέπει να πουληθεί

πουληθεί ή όχι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το ότι η πρώτη απόπειρα έτυχε της 
καθολικής αντίθεσης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε στις 14 
Απριλίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 
67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Α.Ε., που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του λιμένα έως 
το 2051.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ έχουν εκφράσει κυρίως 
στρατηγικοί επενδυτές από την Ασία - Άπω Ανατολή και την Ευρώπη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετείχαν σε διαγωνισμό για την 
παραχώρηση της δραστηριότητας διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, 
που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και δευτερευόντως 
και για την παραχώρηση της δραστηριότητας γενικού φορτίου.

 Ενδιαφέρον έχει εκφραστεί και για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας. 
Επιπλέον, τονίζεται ότι μεγάλοι και συγκεκριμένοι επενδυτές θα 
εξέταζαν τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία για την 
παραχώρηση του συνόλου του μεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΘ.

Μοναδικός πόλος ανάπτυξης 

Δεδομένης της αποβιομηχάνισης της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει άλλος 
πόλος οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Δεσπόζοντας στο μυχό του 
Θερμαϊκού Κόλπου, το λιμάνι, διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο σε ότι αφορά την εμπορευματική κίνηση της ευρύτερης περιοχής.

Εξυπηρετεί όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά χρησιμοποιείται και ως 
κόμβος διανομής για τις κοντινές αγορές λόγω του διευρυμένου δικτύου 
μεταφορών που έχει καθώς και της εγγύτητάς του σε αυτές.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι κάθε είδους φορτίων (χύδην, δεματοποιη-
μένα, υγρά και εμπορευματοκιβώτια) διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης με προορισμό τις γειτονικές χώρες της 
Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Κοσσόβου, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας.

Από το 315 π.Χ., είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της 
Βαλκανικής χερσονήσου και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και 
σήμερα βρίσκεται μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας.

Εκτός από τον διαμετακομιστικό του ρόλο, μεγάλη είναι η σημασία του 
και στην υποβοήθηση των Ελληνικών εξαγωγών αλλά και εισαγωγών 
πρώτων υλών της Ελληνικής βιομηχανίας, που έχουν ανάγκη από τις 
οργανωμένες υποδομές του, το παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο είναι ενταγ-
μένο και το χαμηλό κόστος λειτουργίας του. 

Το τελευταίο έχει μεγάλη σημασία για τα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα 
που κατά κύριο λόγο είναι χαμηλής αξίας και επηρεάζονται ιδιαίτερα 
από το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης.

Συνάμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα την 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης με την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων 
καθώς και μονίμων ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα υπόλοιπα λιμάνια της 
χώρας, κυρίως δε µε τα νησιά.

Μ
ετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση της πλειοψηφίας των 
μετοχών του ΟΛΘ, αναπτύχθηκε ιδιαίτερη φιλολογία από όλους 
τους παράγοντες της Θεσσαλονίκης σχετικά με το αν πρέπει να 

Ναι στις παραχωρήσεις  

Για την ανάπτυξη των παραπάνω απαιτείται παραχώρηση τομέων  
λειτουργίας του λιμανιού, υπό την εποπτεία και το ρυθμιστικό έλεγχο 
του ΟΛΘ.

Πρώτη προτεραιότητα παραχώρησης αποτελεί o Σταθμός Εμπορευμα-
τοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ - container terminal) που αυτή τη στιγμή έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από παγκόσμιους operators. 

Εκτιμάται ότι μόνον αυτή η παραχώρηση θα αποφέρει σε μικρό χρονικό 
διάστημα τα χρήματα που προσπαθεί το ΤΑΙΠΕΔ να εισπράξει από τη 
πώληση. 

Αν αναλογιστούμε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει κάποια χρόνια 
πριν, χρόνια που χάθηκαν με τις δημόσιες κωλυσιεργίες, τις κομματικές 
αντιπαραθέσεις και τις αντιρρήσεις των συνδικαλιστών, αντιλαμβανό-
μαστε αφενός ότι τα χρήματα δεν εισπράχθηκαν και αφετέρου ότι το 
λιμάνι χρόνο με το χρόνο χάνει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, 
αφού τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται περιφερειακά λιμάνια, που 
μέχρι πρότινος δεν υφίσταντο στο χάρτη (Μπαρ, Δυρράχιο) ή δεν ήταν 
ανεπτυγμένα (Μπουργκάς, Βάρνα).

Η διαδικασία της παραχώρησης, άλλωστε, υιοθετείται, εδώ και πολλά 
χρόνια, στο 98% των λιμανιών παγκοσμίως με θετικά αποτελέσματα. 

Συνάμα η επιλογή του παραχωρησιούχου με ιδιαίτερα κριτήρια, θα 
φέρει αύξηση των διακινούμενων εμπορευμάτων με ευνοϊκά  αποτελέ-
σματα στην οικονομία της περιοχής, αφού δίδεται η δυνατότητα απα-
σχόλησης ευρύτερου αριθμού κατοίκων και ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας.

Για να επισημάνω τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει 
το λιμάνι στη διακίνηση φορτίων και δεδομένου του συνωστισμού στα 
λιμάνια της βόρειας Ευρώπης θα μπορούσαμε να το φανταστούμε όχι 
απλά τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των Βαλκανίων αλλά ολόκλη-
ρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης -και ακόμη και της Κεντρικής και 
Βόρειας- υπό τις προϋποθέσεις  ανάπτυξης οργανωμένου σιδηροδρο-
μικού και οδικού δικτύου.

Σχετικά με τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις του λιμανιού (γενικό και χύμα 
φορτίο, εμπορευματικό κέντρο, cruise terminal, μαρίνες) και αυτές θα 
μπορούσαν να είναι αντικείμενο ιδιαίτερων παραχωρήσεων στο άμεσο 
μέλλον με ανάλογα οφέλη. 

Αξιοποίηση ακινήτων 

Επίσης, ένα θέμα που δεν αναδεικνύεται είναι το κομμάτι  του  real 
estate, καθώς το λιμάνι είναι σε άμεση επαφή με την πόλη και έχει 
κτίσματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. 

Συνάμα ο χώρος από τη 1η προβλήτα και μέχρι την πύλη 10 (πράσινο 
χρώμα στο σχέδιο) θα μπορούσε να αποδοθεί στην κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης δίνοντας ανάπτυξη στην υποβαθμισμένη δυτική πλευρά 
με πρόσβαση στη θάλασσα και αναπλάσεις ιδιαίτερου κάλλους τόσο για 
την αναψυχή των Θεσσαλονικέων, όσο και για την ανάπτυξη του 
τουρισμού.

Όλοι οι φορείς της πόλης απορρίπτουν την επιλογή πώλησης του ΟΛΘ 
και επιδιώκουν να προκριθούν οι παραχωρήσεις προσδοκώντας  με τη 
διαδικασία αυτή στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου 
οικονομικού κέντρου των Βαλκανίων, την τόνωση της επιχειρηματικής 
και επενδυτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής και την 
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονομίας, με κέντρο το λιμάνι.



ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

16 17

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

Το λιµάνι της Θεσσαλονίκης
δεν πρέπει να πουληθεί

πουληθεί ή όχι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά το ότι η πρώτη απόπειρα έτυχε της 
καθολικής αντίθεσης των βουλευτών όλων των κομμάτων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου κατά την συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε στις 14 
Απριλίου την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση του 
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Α.Ε., που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του λιμένα έως 
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Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον ΟΛΘ έχουν εκφράσει κυρίως 
στρατηγικοί επενδυτές από την Ασία - Άπω Ανατολή και την Ευρώπη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετείχαν σε διαγωνισμό για την 
παραχώρηση της δραστηριότητας διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων, 
που συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, και δευτερευόντως 
και για την παραχώρηση της δραστηριότητας γενικού φορτίου.

 Ενδιαφέρον έχει εκφραστεί και για τη δραστηριότητα της κρουαζιέρας. 
Επιπλέον, τονίζεται ότι μεγάλοι και συγκεκριμένοι επενδυτές θα 
εξέταζαν τη συμμετοχή τους σε διαγωνιστική διαδικασία για την 
παραχώρηση του συνόλου του μεριδίου του ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΛΘ.

Μοναδικός πόλος ανάπτυξης 

Δεδομένης της αποβιομηχάνισης της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει άλλος 
πόλος οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. Δεσπόζοντας στο μυχό του 
Θερμαϊκού Κόλπου, το λιμάνι, διαδραματίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό 
ρόλο σε ότι αφορά την εμπορευματική κίνηση της ευρύτερης περιοχής.

Εξυπηρετεί όχι μόνο την εγχώρια αγορά αλλά χρησιμοποιείται και ως 
κόμβος διανομής για τις κοντινές αγορές λόγω του διευρυμένου δικτύου 
μεταφορών που έχει καθώς και της εγγύτητάς του σε αυτές.

Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι κάθε είδους φορτίων (χύδην, δεματοποιη-
μένα, υγρά και εμπορευματοκιβώτια) διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης με προορισμό τις γειτονικές χώρες της 
Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Κοσσόβου, της Π.Γ.Δ.Μ. και της Αλβανίας.

Από το 315 π.Χ., είναι η φυσική πύλη που οδηγεί στην ενδοχώρα της 
Βαλκανικής χερσονήσου και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και 
σήμερα βρίσκεται μπροστά στην μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας.

Εκτός από τον διαμετακομιστικό του ρόλο, μεγάλη είναι η σημασία του 
και στην υποβοήθηση των Ελληνικών εξαγωγών αλλά και εισαγωγών 
πρώτων υλών της Ελληνικής βιομηχανίας, που έχουν ανάγκη από τις 
οργανωμένες υποδομές του, το παγκόσμιο δίκτυο στο οποίο είναι ενταγ-
μένο και το χαμηλό κόστος λειτουργίας του. 

Το τελευταίο έχει μεγάλη σημασία για τα Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα 
που κατά κύριο λόγο είναι χαμηλής αξίας και επηρεάζονται ιδιαίτερα 
από το κόστος μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης.

Συνάμα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπορεί να υποστηρίξει ιδιαίτερα την 
τουριστική ανάπτυξη της πόλης με την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων 
καθώς και μονίμων ακτοπλοϊκών συνδέσεων µε τα υπόλοιπα λιμάνια της 
χώρας, κυρίως δε µε τα νησιά.

Μ
ετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για πώληση της πλειοψηφίας των 
μετοχών του ΟΛΘ, αναπτύχθηκε ιδιαίτερη φιλολογία από όλους 
τους παράγοντες της Θεσσαλονίκης σχετικά με το αν πρέπει να 

Ναι στις παραχωρήσεις  

Για την ανάπτυξη των παραπάνω απαιτείται παραχώρηση τομέων  
λειτουργίας του λιμανιού, υπό την εποπτεία και το ρυθμιστικό έλεγχο 
του ΟΛΘ.

Πρώτη προτεραιότητα παραχώρησης αποτελεί o Σταθμός Εμπορευμα-
τοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ - container terminal) που αυτή τη στιγμή έχει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από παγκόσμιους operators. 

Εκτιμάται ότι μόνον αυτή η παραχώρηση θα αποφέρει σε μικρό χρονικό 
διάστημα τα χρήματα που προσπαθεί το ΤΑΙΠΕΔ να εισπράξει από τη 
πώληση. 

Αν αναλογιστούμε ότι αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει κάποια χρόνια 
πριν, χρόνια που χάθηκαν με τις δημόσιες κωλυσιεργίες, τις κομματικές 
αντιπαραθέσεις και τις αντιρρήσεις των συνδικαλιστών, αντιλαμβανό-
μαστε αφενός ότι τα χρήματα δεν εισπράχθηκαν και αφετέρου ότι το 
λιμάνι χρόνο με το χρόνο χάνει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, 
αφού τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται περιφερειακά λιμάνια, που 
μέχρι πρότινος δεν υφίσταντο στο χάρτη (Μπαρ, Δυρράχιο) ή δεν ήταν 
ανεπτυγμένα (Μπουργκάς, Βάρνα).

Η διαδικασία της παραχώρησης, άλλωστε, υιοθετείται, εδώ και πολλά 
χρόνια, στο 98% των λιμανιών παγκοσμίως με θετικά αποτελέσματα. 

Συνάμα η επιλογή του παραχωρησιούχου με ιδιαίτερα κριτήρια, θα 
φέρει αύξηση των διακινούμενων εμπορευμάτων με ευνοϊκά  αποτελέ-
σματα στην οικονομία της περιοχής, αφού δίδεται η δυνατότητα απα-
σχόλησης ευρύτερου αριθμού κατοίκων και ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας.

Για να επισημάνω τον πρωταγωνιστικό ρόλο που θα μπορούσε να παίξει 
το λιμάνι στη διακίνηση φορτίων και δεδομένου του συνωστισμού στα 
λιμάνια της βόρειας Ευρώπης θα μπορούσαμε να το φανταστούμε όχι 
απλά τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των Βαλκανίων αλλά ολόκλη-
ρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης -και ακόμη και της Κεντρικής και 
Βόρειας- υπό τις προϋποθέσεις  ανάπτυξης οργανωμένου σιδηροδρο-
μικού και οδικού δικτύου.

Σχετικά με τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις του λιμανιού (γενικό και χύμα 
φορτίο, εμπορευματικό κέντρο, cruise terminal, μαρίνες) και αυτές θα 
μπορούσαν να είναι αντικείμενο ιδιαίτερων παραχωρήσεων στο άμεσο 
μέλλον με ανάλογα οφέλη. 

Αξιοποίηση ακινήτων 

Επίσης, ένα θέμα που δεν αναδεικνύεται είναι το κομμάτι  του  real 
estate, καθώς το λιμάνι είναι σε άμεση επαφή με την πόλη και έχει 
κτίσματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. 

Συνάμα ο χώρος από τη 1η προβλήτα και μέχρι την πύλη 10 (πράσινο 
χρώμα στο σχέδιο) θα μπορούσε να αποδοθεί στην κοινωνία της 
Θεσσαλονίκης δίνοντας ανάπτυξη στην υποβαθμισμένη δυτική πλευρά 
με πρόσβαση στη θάλασσα και αναπλάσεις ιδιαίτερου κάλλους τόσο για 
την αναψυχή των Θεσσαλονικέων, όσο και για την ανάπτυξη του 
τουρισμού.

Όλοι οι φορείς της πόλης απορρίπτουν την επιλογή πώλησης του ΟΛΘ 
και επιδιώκουν να προκριθούν οι παραχωρήσεις προσδοκώντας  με τη 
διαδικασία αυτή στην ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως σύγχρονου 
οικονομικού κέντρου των Βαλκανίων, την τόνωση της επιχειρηματικής 
και επενδυτικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής και την 
ανάπτυξη της εθνικής µας οικονομίας, με κέντρο το λιμάνι.



ΑΡΘΡΑ

Δημογραφική εξέλιξη 

Ένα τελευταίο στοιχείο είναι η δημογραφική εξέλιξη που αφορά τον 
δείκτη γήρανσης του πληθυσμού και ηλικιακής εξάρτησης. 

Με τον όρο αυτό εννοούμε τον λόγο όπου στον αριθμητή είναι ο αριθμός 
των πολιτών  άνω των 65 ετών που δικαιούνται σύνταξης, και μάλιστα για 
ολοένα και μεγαλύτερο διάστημα (αύξηση προσδόκιμου ζωής), και στον 
παρονομαστή είναι ο αριθμός των ενεργών πολιτών, ηλικιών από 15 έως 
64 ετών οι οποίοι με τις εισφορές τους χρηματοδοτούν το σύστημα. 

Το 2010 ο δείκτης αυτός ήταν 29% ή 3,4 ενεργοί πολίτες για κάθε πολίτη 
άνω των 65 ετών. Το 2050 ο δείκτης αυτός θ' αυξηθεί σημαντικά και θα 
φτάσει στο 59% δηλαδή 1,7 ενεργοί για κάθε πολίτη άνω των 65 ετών.

Υπολογίστε και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής (με τα στοιχεία του 
2011 το προσδόκιμο ζωής ήταν Άνδρες: 79 έτη και Γυναίκες: 83 έτη και 
το 2050 αναμένεται να είναι Άνδρες: 86 έτη και Γυναίκες: 91 έτη - αύξη-
ση 7 χρόνια για τους άνδρες και 8 για τις γυναίκες) και φυσικά αρνητικά 
λειτουργεί και η μείωση των γεννήσεων.

Το επόμενο διάστημα θα συζητηθούν τολμηρές προτάσεις όπως για 
παράδειγμα η ενοποίηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,  του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ υπό την 
αιγίδα ενός Εθνικού Οργανισμού Συντάξεων με τρείς διακριτούς 
κλάδους δικαιούχων: Μισθωτοί, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες. 

Ακόμη πιο σημαντικό, το κράτος επιβάλλεται να ξανά-υιοθετήσει 
φορολογικά κίνητρα έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι 
ασφαλισμένοι πολίτες να μπορέσουν να αποταμιεύουν για την σύνταξή 
τους και να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στην τρίτη 
ηλικία.

Από την πλευρά μας οι διαμεσολαβούντες έχουμε υποχρέωση να 
φανούμε συνεπείς στις προσδοκίες των πολιτών με ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες και προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες και τις δυνατότητες του καθενός ξεχωριστά. 

Από την πλευρά του το κοινωνικό κράτος θα πρέπει να υποστηρίξει την 
ασφαλιστική αγορά αντί να την πολεμά/της αντιστέκεται και να 
εκπαιδεύσει τους πολίτες έτσι ώστε να αποκτήσουν ασφαλιστική 
συνείδηση. 

Του  Δημήτρη Αναστασίου                                                                                         
Επιθεωρητή πωλήσεων 
Εθνικής Ασφαλιστικής, 

Συμβούλου  Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.
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Αποταµίευση
η δύναµή µας για ένα καλύτερο αύριο

Λίγοι όμως είναι οι άνθρωποι που έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη 
που μπορούν να έχουν σε βάθος χρόνου και έχουν επωφεληθεί των 
πλεονεκτημάτων της.

Ο Ησίοδος είναι ο αρχαιότερος που εξήρε ιδιαίτερα το πνεύμα της 
αποταμίευσης και τη σημασία του τονίζοντας “Ει γαρ κεν σμικρόν κατά 
σμικρόν καταθείο, και θαμά τούτ΄ έρδοις, μέγα και το γένοιτο” (= αν 
καταθέτεις λίγα - λίγα και αυτό κάνεις ακατάπαυστα, θα πετύχεις μέγα 
έργο).

Στην εποχή μας δε, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία 
πρόσθετου εισοδήματος στην περίοδο της συνταξιοδότησης. 

Η κοινωνική ασφάλιση δέχεται συνεχώς πλήγματα, τόσο σε πανευρω-
παϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και θα εξακολουθεί να απασχολεί τους 
πολίτες σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα χρόνια, αφού τα εθνικά 
ασφαλιστικά συστήματα αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του 
ενεργού πληθυσμού.

Η πλειοψηφία των ανεπτυγμένων και οικονομικά εύρωστων χωρών έχει 
κατανοήσει τα πολλαπλά οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης και προωθεί 
τον συμπληρωματικό της ρόλο είτε μέσω φορολογικών κινήτρων είτε 
μέσω συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων/επιδοτήσεων. 

Ως αποτέλεσμα το κράτος επωφελείται άμεσα αφού απαλλάσσεται από 
τις πιέσεις και απαιτήσεις των πολιτών και στην ουσία το ιδιωτικό 
σύστημα ασφάλισης υπο-στηρίζει το κοινωνικό. 

Το ελληνικό δημόσιο σύστημα, όμως, αδυνατεί να αξιολογήσει νηφάλια 
την κατάσταση και να «εκπαιδεύσει» ασφαλιστικά τους πολίτες του ενώ 
παράλληλα αδυνατεί να τους εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συντάξεις. 

Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης 

Δεν μπορεί να μην τονιστεί αρκετά η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης τόσο 
για τον πολίτη όσο και για το ίδιο το κράτος. 

Από την μία πλευρά ο πολίτης κερδίζει ηρεμία, αυτονομία και την 
σιγουριά ότι οι εισφορές του δεν θα χαθούν στην περίπτωση που δεν θα 
θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, ενώ παράλληλα είναι αυτός 
που αποφασίζει για το ύψος της σύνταξης και την ηλικία της 
συνταξιοδότησής του. 

Από την άλλη πλευρά το κράτος επωφελείται άμεσα από τα καθαρά 
έσοδα (τα κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών, τους φόρους των 
ασφαλίστρων, τις προμήθειες των διαμεσολαβούντων και τους φόρους 
μισθωτών υπηρεσιών του διοικητικού προσωπικού/υπαλλήλων) και 
έμμεσα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 

Η τράπεζα της Ελλάδας προέβλεψε στην ετήσια έκθεσή της ότι θα 
περάσουμε σε συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχειας, υπογραμμί-
ζοντας μάλιστα την ανάγκη τόνωσης της ιδιωτικής ασφάλισης για 
αξιοπρεπείς συντάξεις. 

Το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης, δηλαδή εκτιμάται ότι θα 
περιοριστεί κατά μέσο όρο από το 2020-2060 στο 48,5% από το 95,7% 
που ήταν πριν την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, προς αυτή τη κατεύθυνση 
βοηθάει και ο στόχος μείωσης των συνταξιοδοτικών ποσοστών ως 
ποσοστό του ΑΕΠ από το 24,1 που ήταν το 2010 στο 17,4 το 2060. 

Οι νόμοι 3863/10 και 3865/10 προνόησαν έτσι ώστε ο νέος τρόπος 
υπολογισμού των συντάξεων να είναι λιγότερο γενναιόδωρος απ' αυτό 
που ίσχυε σήμερα στη χώρα μας. 

Αυτό θα προκαλέσει σοβαρότατη μείωση ακόμα και σ' αυτούς που έχουν 
τριανταπεντακοντή προϋπηρεσία. Μοναδική σταθερά θα είναι η σύνταξη 
των 360 ευρώ. 

Ο
όρος “αποταμίευση” είναι λίγο πολύ γνωστός σε μικρούς και 
μεγάλους, αφού τον ακούμε στην καθημερινότητά μας από τα 
παιδικά μας χρόνια. 
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Η κατάργηση της φοροαπαλλαγής ήταν εγκληματική και στην ουσία 
αφαίρεσε το τελευταίο ανταποδοτικό κίνητρο των πολιτών στην ιδιωτική 
ασφάλιση. 

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι με σωστό προγραμματισμό και 
προνοητικότητα, ο μέσος Έλληνας εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να 
απολαύσει όταν έρθει η στιγμή της σύνταξης ένα κεφάλαιο το οποίο θα 
έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου. 

Η ιδιωτική ασφάλιση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων που 
συνταξιοδοτούνται καθώς αποτελεί σημαντική παράμετρο λύσης του 
συνταξιοδοτικού αδιεξόδου. 

Όλοι εμείς οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είμαστε εδώ για να τον 
συμβουλέψουμε και να του δείξουμε τον τρόπο.



ΑΡΘΡΑ
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Του Μανόλη Σύλλη
Ανθοπώλη, Προέδρου του Τμήματος 
Επαγγελματιών του Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου
στο δήμο Θεσσαλονίκης 
με το συνδυασμό ”Εντάξει” 
του Σταύρου Καλαφάτη

Το  βλάπτει παρεµπόριο
σοβαρά τους επαγγελµατίες

Η ελλιπής χρηματοδότηση από τις τράπεζες, η έλλειψη ρευστότητας και  
επιπλέον η μείωση τζίρου δυσκολεύουν την κατάσταση ακόμα 
περισσότερο.
Όλοι οι επαγγελματίες αγωνιούν για το μέλλον τους καθώς είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλουν υψηλούς φόρους ενώ αδυνατούν να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά τους ταμεία και στις 
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Μια επιχείρηση όμως δεν έχει μόνο έξοδα, πρέπει να έχει και έσοδα. 
Και εδώ έγκειται ένα άλλο μεγάλο καθημερινό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματίες, το παρεμπόριο.

Το παρεμπόριο είναι η άσκηση εμπορίου με παράνομο τρόπο από 
πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν φορολογικά παραστατικά 
(τιμολόγια) και δεν εκδίδουν αποδείξεις. 

Κάθε φορά που αγοράζουμε από πλανόδιο στο δρόμο ή συχνά στις 
παρυφές των λαϊκών αγορών (όπως για παράδειγμα τσιγάρα, τσάντες, 
πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, φο μπιζού, καλλυντικά, κολόνιες ακόμα και 
γλάστρες ή λουλούδια) συμμετέχουμε και άθελα μας διαιωνίζουμε το 
πραγματικά απεχθές παρεμπόριο. 

Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε το 
παρεμπόριο αγοράζοντας από πλανόδιους πωλητές. Φυσικά θα πρέπει 
και η Πολιτεία με τη σειρά της -με τα θεσμικά ελεγκτικά όργανα που 
διαθέτει- να συντελέσει στην πάταξη του παρεμπορίου.

Για το καλό όλων μας, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε αγορές μόνο από 
επαγγελματίες καταστηματάρχες, ώστε να βελτιωθεί και να ανακάμψει η 
οικονομική ζωή της πόλης.

Παράλληλα εκείνοι θα μας προσφέρουν σίγουρα τις καλύτερες 
υπηρεσίες τους προμηθεύοντας μας προϊόντα πολύ καλής ποιότητας.

Μ
έρα με τη μέρα η οικονομική κρίση μας επηρεάζει όλο και 
περισσότερο και συνεχώς οι επιχειρήσεις μην μπορώντας να 
αντέξουν το βάρος κλείνουν η μια μετά την άλλη. 

τραγικά αποτελέσματα.

Σχεδόν καθημερινά  διαπιστώνουμε, πως προσπαθούμε να 
επιβιώσουμε σ ένα άκρως εχθρικό και αλλοπρόσαλλο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, όπου η κάθε μορφή νόμιμης επιχειρηματικότητας αντιμε-
τωπίζεται από την πολιτεία, ως αδίκημα και διώκεται ποικιλοτρόπως.

Τα περισσότερα νομοσχέδια, των εκάστοτε  κυβερνήσεων των τελευ-
ταίων χρόνων που μας αφορούν, κινούνται στα όρια του παραλογισμού 
με σαφή κατεύθυνση την δίωξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων και την υφαρπαγή οποιουδήποτε τυχόν εισοδήματος προκύψει.

Παράλληλα όμως, βιώνουμε και την αδιαφορία η την αδυναμία του 
κράτους, να μας προστατέψει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
δεχόμαστε, από  κάθε μορφή παραεμπορίου  προϊόντων και υπηρεσιών.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με αποφά-
σεις τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και της Περιφέ-
ρειας, που λαμβάνονται με γνώμονα την δήθεν κοινωνική πολιτική, αλλά 
στην πραγματικότητα, μόνο, για ψηφοθηρικούς λόγους. 

Αποφάσεις,  που πάρθηκαν χωρίς την συμμετοχή μας ,και  προκάλεσαν, 
την επέλαση των πολυεθνικών επιχειρησεων,την γιγαντιαία και ανεξέ-
λεγκτη εξάπλωση των Λαϊκών αγορών ,την έκδοση χωρίς κανόνες και 
όρια χιλιάδων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την διόγκωση του παραε-
μπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, τα Γιουσουρούμ, τις δήθεν αγορές 
χωρίς μεσάζοντες κλπ.

Αποφάσεις. που, έδωσαν απανωτα χτυπήματα, σε κάθε μορφή νόμιμου 
εμπορίου και οδήγησαν λογω  του αθέμιτου ανταγωνισμού στο κλείσιμο 
χιλιάδων μικρών καταστημάτων και στην ερήμωση πολλών, εμπορικών 
αγορών, στις περισσότερες  περιοχές του νομού μας.

Κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες καλούμαστε να επιλέξουμε 
αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν τα επόμενα 5 κρίσιμα χρόνια στα 
Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια.

Τ
α τελευταία χρόνια, που η χώρα μας μαστίζεται από την κρίση, 
όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βιώνουμε με φόβο και 
αγωνία τον αφανισμό χιλιάδων επιχειρήσεων, με τα γνωστά 

Οι επαγγελµατίες
στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Του Χρήστου Νικολόπουλου                                                                                         
Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό“Αλληλεγγύη”
του Απόστολου Τζιτζικώστα

Ποια είναι όμως τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 
υποψήφιοι και με ποια κριτήρια θα τους επιλέξουμε όλοι εμείς οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε να μας εκπροσωπήσουν επάξια ,  να 
διεκδικήσουν σθεναρά τα αιτήματα μας και να μας προστατέψουν από 
κάθε είδους αυθαιρεσία; 

Οι  γνωστοί αθλητές , παράγοντες της αγαπημένης μας ομαδας,ηθοποιοι 
της τηλεόρασης και του θεάτρου, τραγουδιστές και καλλιτέχνες, 
Πανεπιστημιακοί τεχνοκράτες με διδακτορικά , γιατροί, δικηγόροι, 
πρώην στρατιωτικοί και αστυνομικοί, η  δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούν 
να μας εκπροσωπήσουν; 

Γνωρίζουν, το καθημερινό άγχος και την αγωνία του ελευθέρου 
επαγγελματία για την επιβίωση; Πλήρωσε ποτέ κανείς απ αυτούς 
εξοντωτικά πρόστιμα με τοκογλυφικές προσαυξήσεις κατά την άσκηση 
του επαγγέλματος του η έμεινε ανασφάλιστος ο ίδιος και η οικογένεια 
του επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει  τις ασφαλιστικές του εισφορές;

Για όλα αυτά, που μας αδικούν και μας ταλαιπωρούν και πρέπει να 
προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε και δεν πρέπει πλέον, ποτέ πια, να 
επιτρέψουμε  άλλους να αποφασίζουν για εμάς, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες. 

Του Μιχάλη Δημητριάδη
Μέλους Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου τοπικού σύμβουλου Νεάπολης
με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη Πολιτών”
του Γρηγόρη Χατζησάββα

Η µπορείτοπική αυτοδιοίκηση 
να βοηθήσει την τοπική αγορά 

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η τοπική αυτοδιοίκηση καλείτε να 
στηρίξει τον επαγγελματία μέσω δράσεων και ενεργειών υπέρ της 
επιχειρηματικότητας.

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται  με νέα πολεοδομική αντίληψη για την 
ανάπτυξη των κέντρων της πόλης, με εκτεταμένες αναπλάσεις των 
εμπορικών δρόμων, πεζοδρομήσεις  οδών γύρω από υπάρχουσες υπο-

δομές ή με την δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών (πολιτιστικό 
κέντρο, κέντρο νεότητας, βιβλιοθήκη, κινηματογράφος κλπ). Με στο-
χευμένες αναπλάσεις, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
(εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ κ.λπ).

Άλλες ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του εμπο-
ρικού κέντρου είναι οι ακόλουθες:

- Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ, υπό την αιγίδα του τοπικού 
Δήμου, όπως ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή με πόντους αγορών ή και 
εκπτώσεις (στην οποία θα συμμετέχουν εμπορικά καταστήματα, 
καφετέριες, επιχειρήσεις στάθμευσης, παιδότοποι, κλπ.)

- Προβολή των επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν 
στη δράση

- Διοργάνωση από τον Δήμο δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν το 
αγοραστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία όπως, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, street events

Ω
ς νέος και άνθρωπος της αγοράς πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοί-
κηση μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στη ανάπτυξη 
αυτού που λέμε τοπική αγορά. 
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Του Μανόλη Σύλλη
Ανθοπώλη, Προέδρου του Τμήματος 
Επαγγελματιών του Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου
στο δήμο Θεσσαλονίκης 
με το συνδυασμό ”Εντάξει” 
του Σταύρου Καλαφάτη

Το  βλάπτει παρεµπόριο
σοβαρά τους επαγγελµατίες

Η ελλιπής χρηματοδότηση από τις τράπεζες, η έλλειψη ρευστότητας και  
επιπλέον η μείωση τζίρου δυσκολεύουν την κατάσταση ακόμα 
περισσότερο.
Όλοι οι επαγγελματίες αγωνιούν για το μέλλον τους καθώς είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλουν υψηλούς φόρους ενώ αδυνατούν να είναι 
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους στα ασφαλιστικά τους ταμεία και στις 
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Μια επιχείρηση όμως δεν έχει μόνο έξοδα, πρέπει να έχει και έσοδα. 
Και εδώ έγκειται ένα άλλο μεγάλο καθημερινό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν όλοι οι επαγγελματίες, το παρεμπόριο.

Το παρεμπόριο είναι η άσκηση εμπορίου με παράνομο τρόπο από 
πλανόδιους πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν φορολογικά παραστατικά 
(τιμολόγια) και δεν εκδίδουν αποδείξεις. 

Κάθε φορά που αγοράζουμε από πλανόδιο στο δρόμο ή συχνά στις 
παρυφές των λαϊκών αγορών (όπως για παράδειγμα τσιγάρα, τσάντες, 
πορτοφόλια, γυαλιά ηλίου, φο μπιζού, καλλυντικά, κολόνιες ακόμα και 
γλάστρες ή λουλούδια) συμμετέχουμε και άθελα μας διαιωνίζουμε το 
πραγματικά απεχθές παρεμπόριο. 

Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι δεν πρέπει να στηρίζουμε το 
παρεμπόριο αγοράζοντας από πλανόδιους πωλητές. Φυσικά θα πρέπει 
και η Πολιτεία με τη σειρά της -με τα θεσμικά ελεγκτικά όργανα που 
διαθέτει- να συντελέσει στην πάταξη του παρεμπορίου.

Για το καλό όλων μας, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε αγορές μόνο από 
επαγγελματίες καταστηματάρχες, ώστε να βελτιωθεί και να ανακάμψει η 
οικονομική ζωή της πόλης.

Παράλληλα εκείνοι θα μας προσφέρουν σίγουρα τις καλύτερες 
υπηρεσίες τους προμηθεύοντας μας προϊόντα πολύ καλής ποιότητας.

Μ
έρα με τη μέρα η οικονομική κρίση μας επηρεάζει όλο και 
περισσότερο και συνεχώς οι επιχειρήσεις μην μπορώντας να 
αντέξουν το βάρος κλείνουν η μια μετά την άλλη. 

τραγικά αποτελέσματα.

Σχεδόν καθημερινά  διαπιστώνουμε, πως προσπαθούμε να 
επιβιώσουμε σ ένα άκρως εχθρικό και αλλοπρόσαλλο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, όπου η κάθε μορφή νόμιμης επιχειρηματικότητας αντιμε-
τωπίζεται από την πολιτεία, ως αδίκημα και διώκεται ποικιλοτρόπως.

Τα περισσότερα νομοσχέδια, των εκάστοτε  κυβερνήσεων των τελευ-
ταίων χρόνων που μας αφορούν, κινούνται στα όρια του παραλογισμού 
με σαφή κατεύθυνση την δίωξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρή-
σεων και την υφαρπαγή οποιουδήποτε τυχόν εισοδήματος προκύψει.

Παράλληλα όμως, βιώνουμε και την αδιαφορία η την αδυναμία του 
κράτους, να μας προστατέψει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
δεχόμαστε, από  κάθε μορφή παραεμπορίου  προϊόντων και υπηρεσιών.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, βρισκόμαστε αντιμέτωποι και με αποφά-
σεις τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή των Δήμων και της Περιφέ-
ρειας, που λαμβάνονται με γνώμονα την δήθεν κοινωνική πολιτική, αλλά 
στην πραγματικότητα, μόνο, για ψηφοθηρικούς λόγους. 

Αποφάσεις,  που πάρθηκαν χωρίς την συμμετοχή μας ,και  προκάλεσαν, 
την επέλαση των πολυεθνικών επιχειρησεων,την γιγαντιαία και ανεξέ-
λεγκτη εξάπλωση των Λαϊκών αγορών ,την έκδοση χωρίς κανόνες και 
όρια χιλιάδων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την διόγκωση του παραε-
μπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, τα Γιουσουρούμ, τις δήθεν αγορές 
χωρίς μεσάζοντες κλπ.

Αποφάσεις. που, έδωσαν απανωτα χτυπήματα, σε κάθε μορφή νόμιμου 
εμπορίου και οδήγησαν λογω  του αθέμιτου ανταγωνισμού στο κλείσιμο 
χιλιάδων μικρών καταστημάτων και στην ερήμωση πολλών, εμπορικών 
αγορών, στις περισσότερες  περιοχές του νομού μας.

Κάτω από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες καλούμαστε να επιλέξουμε 
αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν τα επόμενα 5 κρίσιμα χρόνια στα 
Δημοτικά και Περιφερειακά συμβούλια.

Τ
α τελευταία χρόνια, που η χώρα μας μαστίζεται από την κρίση, 
όλοι εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες, βιώνουμε με φόβο και 
αγωνία τον αφανισμό χιλιάδων επιχειρήσεων, με τα γνωστά 

Οι επαγγελµατίες
στα κέντρα λήψης αποφάσεων 

Του Χρήστου Νικολόπουλου                                                                                         
Γενικού Γραμματέα του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό“Αλληλεγγύη”
του Απόστολου Τζιτζικώστα

Ποια είναι όμως τα γενικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 
υποψήφιοι και με ποια κριτήρια θα τους επιλέξουμε όλοι εμείς οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, ώστε να μας εκπροσωπήσουν επάξια ,  να 
διεκδικήσουν σθεναρά τα αιτήματα μας και να μας προστατέψουν από 
κάθε είδους αυθαιρεσία; 

Οι  γνωστοί αθλητές , παράγοντες της αγαπημένης μας ομαδας,ηθοποιοι 
της τηλεόρασης και του θεάτρου, τραγουδιστές και καλλιτέχνες, 
Πανεπιστημιακοί τεχνοκράτες με διδακτορικά , γιατροί, δικηγόροι, 
πρώην στρατιωτικοί και αστυνομικοί, η  δημόσιοι υπάλληλοι, μπορούν 
να μας εκπροσωπήσουν; 

Γνωρίζουν, το καθημερινό άγχος και την αγωνία του ελευθέρου 
επαγγελματία για την επιβίωση; Πλήρωσε ποτέ κανείς απ αυτούς 
εξοντωτικά πρόστιμα με τοκογλυφικές προσαυξήσεις κατά την άσκηση 
του επαγγέλματος του η έμεινε ανασφάλιστος ο ίδιος και η οικογένεια 
του επειδή δεν μπόρεσε να πληρώσει  τις ασφαλιστικές του εισφορές;

Για όλα αυτά, που μας αδικούν και μας ταλαιπωρούν και πρέπει να 
προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε και δεν πρέπει πλέον, ποτέ πια, να 
επιτρέψουμε  άλλους να αποφασίζουν για εμάς, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες. 

Του Μιχάλη Δημητριάδη
Μέλους Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου τοπικού σύμβουλου Νεάπολης
με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη Πολιτών”
του Γρηγόρη Χατζησάββα

Η µπορείτοπική αυτοδιοίκηση 
να βοηθήσει την τοπική αγορά 

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης η τοπική αυτοδιοίκηση καλείτε να 
στηρίξει τον επαγγελματία μέσω δράσεων και ενεργειών υπέρ της 
επιχειρηματικότητας.

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται  με νέα πολεοδομική αντίληψη για την 
ανάπτυξη των κέντρων της πόλης, με εκτεταμένες αναπλάσεις των 
εμπορικών δρόμων, πεζοδρομήσεις  οδών γύρω από υπάρχουσες υπο-

δομές ή με την δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών (πολιτιστικό 
κέντρο, κέντρο νεότητας, βιβλιοθήκη, κινηματογράφος κλπ). Με στο-
χευμένες αναπλάσεις, που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής 
αγοράς και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
(εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, καφέ κ.λπ).

Άλλες ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη του εμπο-
ρικού κέντρου είναι οι ακόλουθες:

- Οργανωμένες ενέργειες μάρκετινγκ, υπό την αιγίδα του τοπικού 
Δήμου, όπως ενιαία κάρτα αγορών καταναλωτή με πόντους αγορών ή και 
εκπτώσεις (στην οποία θα συμμετέχουν εμπορικά καταστήματα, 
καφετέριες, επιχειρήσεις στάθμευσης, παιδότοποι, κλπ.)

- Προβολή των επιχειρήσεων της εμπορικής περιοχής που συμμετέχουν 
στη δράση

- Διοργάνωση από τον Δήμο δραστηριοτήτων, που συνδυάζουν το 
αγοραστικό ενδιαφέρον με την ψυχαγωγία όπως, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις, street events

Ω
ς νέος και άνθρωπος της αγοράς πιστεύω ότι η τοπική αυτοδιοί-
κηση μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στη ανάπτυξη 
αυτού που λέμε τοπική αγορά. 
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Του Κωνσταντίνου Λιάσκου
Ασφαλιστή,
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.

Κάντο όπως ο Μάριο, ο Ιταλός 
µεγιστάνας των τρύπιων παπουτσιών

Διαβάστε την ιστορία του Ιταλού μεγιστάνα Μάριο Μορέτι Πολεγκάτο. 

Ο Μάριο όταν ήταν μωρό, οι γονείς του τον προόριζαν να αναλάβει την 
οικογενειακή επιχείρηση οινοποιίας στη βορειοανατολική Ιταλία. Αυτό 
έκανε και ο Μάριο όπως πολλά παιδιά και τότε και τώρα που 
ακολουθούν τα χνάρια των γονιών τους .

Για τον Μάριο όμως η μοίρα δεν ήταν προδιαγεγραμμένη .Ενώ 
παρακολουθούσε ένα συνέδριο για οινοπαραγωγούς στο Ρίνο, 
αποφάσισε να χαρίσει στον εαυτό του μερικές ημέρες χαλάρωσης, 
κάνοντας ένα ταξίδι στην έρημο της Νεβάδα.

Σε έναν από τους περιπάτους όμως ένιωσε τα πόδια του  να παίρνουν…. 
φωτιά. 

Ήταν τόσος άβολο το συναίσθημα που έβγαλε το μαχαίρι και άνοιξε 
τρύπες στα αθλητικά του παπούτσια προκειμένου να συνεχίσει τη βόλτα 
του. Και τότε ανακαλύπτει ότι ένιωσε ανακούφιση. 

Να η ανακάλυψη είπε ο Μάριο. 

Ο τρόπος που φτιάχνονταν τα παπούτσια ως τώρα έπρεπε να ξαναεφευ-
ρεθεί. Ήθελε τα παπούτσια να μπορούν να αναπνέουν και την ίδια στιγμή 
να είναι και αδιάβροχα. 

Επί τρία χρόνια ερευνούσε αναπτύσσοντας την πατέντα του. Πρότεινε 
αυτή την πατέντα σε όλες τις μεγάλες εταιρίες παπουτσιών, αλλά 
δυστυχώς καμία δεν τον εμπιστεύτηκε. 

Δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να υποστηρίζει το όλο σχέδιο. 

Απορούσε πως δεν τον καταλαβαίνουν .Έχει μια ιδέα τόσο απλή και 
εύκολη. 

Τα χρόνια περνούν .Ο Μάριο σε ηλικία 45 ετών ήξερε ότι δε μπορούσε να 
περιμένει τις εταιρίες αν, και πότε θα αποδεχόταν την ιδέα του. 

Έτσι πήρε ένα δάνειο και ίδρυσε την δική του εταιρία τρύπιων 
παπουτσιών που είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστή με το όνομα Geox και 
έγινε δισεκατομμυριούχος. 

Στο ξεκίνημα της εταιρίας προσέλαβε 5 ανθρώπους από το χωριό του.

 Όχι, δεν γνώριζε κανέναν απ' αυτούς. Δεν είχε ξαναδουλέψει μαζί τους. 

Οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να στήσουν μια επιχείρηση.Απλά πιστεύουν το 

όνειρο του. 

Σήμερα ο Μάριο Μόρετι  Πολεγκάτο είναι παγκοσμίως γνωστός όχι τόσο 

αυτός αλλά η εταιρία του.

Έχει 30.000 υπαλλήλους μαζί με τους 5 πρώτους. 

Έχει 1300 καταστήματα σ' όλο τον κόσμο.

Εδώ και 10 χρόνια έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Μιλάνου 

δίνοντας το 29% των μετοχών της. Συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 

πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. 17ος στην Ιταλική κατάταξη. Η 

προσωπική του περιουσία αποτιμάται σε 1,8 δις δολάρια.

Συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των ανθρώπων που θα επιλέγουν τις 

υποψηφιότητες για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Εφευρέτη. 

Τι λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. «Θα ευχόμουν να είχα ξεκινήσει τη Geox 

νωρίτερα. Έκανα καλά που προστάτευσα την ιδέα μου. 

Ο ίδιος λέει ότι κάποιος στη Νάπολη δημιούργησε τον καφέ εσπρέσο και 

κάποιος άλλος έφτιαξε την πίτσα-αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος-.

 Άλλο είναι να έχεις μια ιδέα και άλλο είναι να τη χρησιμοποιείς κιόλας.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχει στήριξη σε καινοτόμες ιδέες. Οι Ιταλοί 

επιχειρηματίες αναγνωρίζονται διεθνώς αλλά δυστυχώς αυτός ο 

σεβασμός και η αναγνώριση δεν υπάρχει και για τους Ιταλούς 

πολιτικούς.» Τι συμπέρασμα θα βγάζαμε τώρα εμείς. Αν αυτή η ιστορία 

μας έλεγε να το….. κάνουμε όπως ο Μάριο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Καλά τώρα αυτές οι περιπτώσεις είναι να είσαι και 

λίγο τυχερός. Συμβαίνει μια φορά στο εκατομμύριο. Σε τι θα καινοτομή-

σουμε εμείς, αφού δεν έμεινε κάτι που δεν έχει ανακαλυφθεί. Καλά 

αυτός πήρε δάνειο. Στην Ελλάδα δεν δίνουν δάνεια.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2: Ενώ ο Μάριο θα μπορούσε «να βολευτεί» στην οικο-

γενειακή επιχείρηση, ακολούθησε τη δική του τρέλα. Άρα θέλει τρέλα. 

Ενώ οι εταιρίες των απέρριπταν αυτός συνέχιζε. Άρα θέλει τρέλα. Ήταν 

τόσο πεισματάρης που για να τους δώσει να καταλάβουν την ιδέα του, 

έφτιαξε ένα παπούτσι με τρύπες. Δηλαδή με τρέλα και κορδέλα. 
Το ίδιο έκανε και ο Ford όταν προσπαθούσε να εξηγήσει στους 

μηχανικούς του να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο χωρίς ουρανό. Αυτός έκοψε 

με πριόνι τον ουρανό και τους είπε ένα τέτοιο θέλω. Έτσι 

κατασκευάστηκε το πρώτο cabrio. Θέλει πείσμα με τρέλα. 
Ανάλογα έκανε και ο Ωνάσης όταν του έλεγαν ότι δε μπορούν να 

ταξιδέψουν τάγκερ πολλών χιλιάδων κόρων που ζητά. 

Οι Έλληνες καταγράφουμε παγκοσμίως τις περισσότερες καινοτομίες. 

Έχουμε πολλή τρέλα. Στον Έλληνα ταιριάζει αυτό. 

Έλληνες μη χάσετε την τρέλα σας, μ΄ αυτή γεννηθήκατε. 

Τα συμπεράσματα δικά σας.    

Μ
ε την πατέντα των υποδημάτων που μπορούν να αναπνεύσουν 
και να είναι ταυτόχρονα και αδιάβροχα ,έχτισε την 
αυτοκρατορία της Geox. 

κλάδος συνεχίζει να «ακροβατεί» μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, 
καθώς  φόροι, πρόστιμα και ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζουν να 
αποτελούν δυσβάσταχτα βάρη για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
προσηλωμένο στις ίδιες σταθερές αξίες από την ημέρα της ίδρυσής του, 
μέσα από συνεχείς δραστηριότητες και παρεμβάσεις επιβεβαίωνε 
καθημερινά το σημαντικό του ρόλο, ως φορέα εκπροσώπησης των 
επαγγελματιών. Ένα ρόλο πολυδιάστατο καθώς εκτός από τη στήριξη 
που προσφέρει στους επαγγελματίες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, διεκδικεί και προωθεί τα συμφέροντα τους προτείνοντας και 
πιέζοντας για άμεσες  λύσεις σε υπαρκτά και μείζονα προβλήματα του 
κλάδου, στη Θεσσαλονίκη.

Κ
άνοντας μια ανασκόπηση στις εξελίξεις των τελευταίων πέντε 
ετών (από την έναρξη της κρίσης έως και σήμερα) στο χώρο των 
επαγγελματιών,  παρατηρεί κανείς πως ο επαγγελματικός 

Σηµαντική  για τον κλάδο µας ευκαιρία
οι επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές

Του Στάθη Παντελίδη                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου
στο δήμο Θεσσαλονίκης
με το συνδυασμό ”Εντάξει”
του Σταύρου Καλαφάτη

Έχοντας βαθειά γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και 
μετά από τις σθεναρές διεκδικήσεις και παρεμβάσεις μας, καταφέραμε 
σήμερα, παλαιότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης αρχίζουν να γίνονται 
πράξη. Η επιδότηση των επιχειρήσεων που έχουν «πληγεί» από το 
μετρό, με περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψουν τις εργοδοτικές τους εισφορές για 
τουλάχιστον δύο χρόνια, αποτελεί για τον κλάδο μας μια μικρή επιτυχία.
Αυτή η επιτυχία θα αποτελούσε αδιαμφισβήτητα «ανάσα ζωής» για τους 
επαγγελματίες της πόλης αν συνοδευόταν και από αντίστοιχες κινήσεις 
υπέρ των επαγγελματιών από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς η 
σημερινή διοίκηση του Δήμου έχοντας άγνοια και πολλές φορές 
επιδεικνύοντας ακόμα και αδιαφορία για τα προβλήματα και τις ανάγκες 
των επαγγελματιών της πόλης,  φάνηκε και τα τέσσερα αυτά χρόνια, 
ανεπαρκής και ανίκανη να δώσει λύσεις ουσίας.

Η ανικανότητα, η άγνοια και κατ' επέκταση η ανεπάρκεια σε θέματα 
κοινωνικά και επαγγελματικά είναι έννοιες που δεν αρμόζουν σε μια 
υπεύθυνη δημοτική αρχή που θέλει να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Το διακύβευμα, λοιπόν,  των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών για 
τον κλάδο μας δεν είναι μόνο η εκλογή ενός Δημάρχου  που θα είναι 
«εντάξει» με την πόλη και τους επαγγελματίες αλλά και γενικότερα η 
επιλογή και στήριξη προσώπων που προέρχονται από τον 
επαγγελματικό κλάδο μας, καθώς είναι βέβαιο πως οι γνώσεις και η 
εμπειρία τους θα συμβάλουν καθοριστικά στη σωστή προσέγγιση των 
προβλημάτων και στην αποτελεσματική και ουσιαστική αντιμετώπισή 
τους.

Της Χρύσας Γεωργιάδου-Γρανούζη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη”
του Απόστολου Τζιτζικώστα

Η
προσπάθεια ξεκίνησε πέρσι από το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης με την εποπτεία του Μιχάλη Ζορπίδη. Το 
πρώτο Φεστιβάλ Τουρισμού, πέρσι τον Μάιο, ήταν από κάθε 

Η του τουρισµούανάπτυξη 
στην περιοχή µας

Το χρειάζεται ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία.

Πρωταρχικό μέλημα της Επιτροπής Τουρισμού είναι η ανάδειξη της 
τουριστικής ταυτότητας για όλες τις περιοχές. Πλούσιος σε 
ενδιαφέροντα  ο τόπος μας. Οφείλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του 
τουρισμού. Εξάλλου είναι η βαριά μας βιομηχανία. Αλλά και ευρύτερα, 
κάθε τόπος, πόλη και χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα δικά του 
πλεονεκτήματα. Ιστορία. Θρησκευτικός, περιπατητικός, εναλλακτικός, 
ιαματικός τουρισμός. Κάθε μορφή τουρισμού είναι εδώ.  Οφείλουμε να 
δώσουμε μια νέα προοπτική με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού 
τουρισμού, την προσέλκυση επισκεπτών από γειτονικές χώρες και 
ολόκληρη την Ευρώπη  και κυρίως με την αξιοποίηση των κοινών 
δεσμών που έχουμε ως χώρα με την ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα 
μέχρι και την Ρωσία.άποψη εντυπωσιακό. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Όχι μόνο για την πόλη. 
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Του Κωνσταντίνου Λιάσκου
Ασφαλιστή,
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.

Κάντο όπως ο Μάριο, ο Ιταλός 
µεγιστάνας των τρύπιων παπουτσιών

Διαβάστε την ιστορία του Ιταλού μεγιστάνα Μάριο Μορέτι Πολεγκάτο. 

Ο Μάριο όταν ήταν μωρό, οι γονείς του τον προόριζαν να αναλάβει την 
οικογενειακή επιχείρηση οινοποιίας στη βορειοανατολική Ιταλία. Αυτό 
έκανε και ο Μάριο όπως πολλά παιδιά και τότε και τώρα που 
ακολουθούν τα χνάρια των γονιών τους .

Για τον Μάριο όμως η μοίρα δεν ήταν προδιαγεγραμμένη .Ενώ 
παρακολουθούσε ένα συνέδριο για οινοπαραγωγούς στο Ρίνο, 
αποφάσισε να χαρίσει στον εαυτό του μερικές ημέρες χαλάρωσης, 
κάνοντας ένα ταξίδι στην έρημο της Νεβάδα.

Σε έναν από τους περιπάτους όμως ένιωσε τα πόδια του  να παίρνουν…. 
φωτιά. 

Ήταν τόσος άβολο το συναίσθημα που έβγαλε το μαχαίρι και άνοιξε 
τρύπες στα αθλητικά του παπούτσια προκειμένου να συνεχίσει τη βόλτα 
του. Και τότε ανακαλύπτει ότι ένιωσε ανακούφιση. 

Να η ανακάλυψη είπε ο Μάριο. 

Ο τρόπος που φτιάχνονταν τα παπούτσια ως τώρα έπρεπε να ξαναεφευ-
ρεθεί. Ήθελε τα παπούτσια να μπορούν να αναπνέουν και την ίδια στιγμή 
να είναι και αδιάβροχα. 

Επί τρία χρόνια ερευνούσε αναπτύσσοντας την πατέντα του. Πρότεινε 
αυτή την πατέντα σε όλες τις μεγάλες εταιρίες παπουτσιών, αλλά 
δυστυχώς καμία δεν τον εμπιστεύτηκε. 

Δεν το έβαλε κάτω. Συνέχισε να υποστηρίζει το όλο σχέδιο. 

Απορούσε πως δεν τον καταλαβαίνουν .Έχει μια ιδέα τόσο απλή και 
εύκολη. 

Τα χρόνια περνούν .Ο Μάριο σε ηλικία 45 ετών ήξερε ότι δε μπορούσε να 
περιμένει τις εταιρίες αν, και πότε θα αποδεχόταν την ιδέα του. 

Έτσι πήρε ένα δάνειο και ίδρυσε την δική του εταιρία τρύπιων 
παπουτσιών που είναι σήμερα παγκοσμίως γνωστή με το όνομα Geox και 
έγινε δισεκατομμυριούχος. 

Στο ξεκίνημα της εταιρίας προσέλαβε 5 ανθρώπους από το χωριό του.

 Όχι, δεν γνώριζε κανέναν απ' αυτούς. Δεν είχε ξαναδουλέψει μαζί τους. 

Οι ίδιοι δεν ξέρουν πώς να στήσουν μια επιχείρηση.Απλά πιστεύουν το 

όνειρο του. 

Σήμερα ο Μάριο Μόρετι  Πολεγκάτο είναι παγκοσμίως γνωστός όχι τόσο 

αυτός αλλά η εταιρία του.

Έχει 30.000 υπαλλήλους μαζί με τους 5 πρώτους. 

Έχει 1300 καταστήματα σ' όλο τον κόσμο.

Εδώ και 10 χρόνια έχει εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Μιλάνου 

δίνοντας το 29% των μετοχών της. Συγκαταλέγεται στη λίστα με τους 

πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. 17ος στην Ιταλική κατάταξη. Η 

προσωπική του περιουσία αποτιμάται σε 1,8 δις δολάρια.

Συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των ανθρώπων που θα επιλέγουν τις 

υποψηφιότητες για το βραβείο του Ευρωπαϊκού Εφευρέτη. 

Τι λέει ο ίδιος για τον εαυτό του. «Θα ευχόμουν να είχα ξεκινήσει τη Geox 

νωρίτερα. Έκανα καλά που προστάτευσα την ιδέα μου. 

Ο ίδιος λέει ότι κάποιος στη Νάπολη δημιούργησε τον καφέ εσπρέσο και 

κάποιος άλλος έφτιαξε την πίτσα-αλλά κανείς δεν ξέρει ποιος-.

 Άλλο είναι να έχεις μια ιδέα και άλλο είναι να τη χρησιμοποιείς κιόλας.

Στην Ευρώπη δεν υπάρχει στήριξη σε καινοτόμες ιδέες. Οι Ιταλοί 

επιχειρηματίες αναγνωρίζονται διεθνώς αλλά δυστυχώς αυτός ο 

σεβασμός και η αναγνώριση δεν υπάρχει και για τους Ιταλούς 

πολιτικούς.» Τι συμπέρασμα θα βγάζαμε τώρα εμείς. Αν αυτή η ιστορία 

μας έλεγε να το….. κάνουμε όπως ο Μάριο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1. Καλά τώρα αυτές οι περιπτώσεις είναι να είσαι και 

λίγο τυχερός. Συμβαίνει μια φορά στο εκατομμύριο. Σε τι θα καινοτομή-

σουμε εμείς, αφού δεν έμεινε κάτι που δεν έχει ανακαλυφθεί. Καλά 

αυτός πήρε δάνειο. Στην Ελλάδα δεν δίνουν δάνεια.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2: Ενώ ο Μάριο θα μπορούσε «να βολευτεί» στην οικο-

γενειακή επιχείρηση, ακολούθησε τη δική του τρέλα. Άρα θέλει τρέλα. 

Ενώ οι εταιρίες των απέρριπταν αυτός συνέχιζε. Άρα θέλει τρέλα. Ήταν 

τόσο πεισματάρης που για να τους δώσει να καταλάβουν την ιδέα του, 

έφτιαξε ένα παπούτσι με τρύπες. Δηλαδή με τρέλα και κορδέλα. 
Το ίδιο έκανε και ο Ford όταν προσπαθούσε να εξηγήσει στους 

μηχανικούς του να φτιάξουν ένα αυτοκίνητο χωρίς ουρανό. Αυτός έκοψε 

με πριόνι τον ουρανό και τους είπε ένα τέτοιο θέλω. Έτσι 

κατασκευάστηκε το πρώτο cabrio. Θέλει πείσμα με τρέλα. 
Ανάλογα έκανε και ο Ωνάσης όταν του έλεγαν ότι δε μπορούν να 

ταξιδέψουν τάγκερ πολλών χιλιάδων κόρων που ζητά. 

Οι Έλληνες καταγράφουμε παγκοσμίως τις περισσότερες καινοτομίες. 

Έχουμε πολλή τρέλα. Στον Έλληνα ταιριάζει αυτό. 

Έλληνες μη χάσετε την τρέλα σας, μ΄ αυτή γεννηθήκατε. 

Τα συμπεράσματα δικά σας.    

Μ
ε την πατέντα των υποδημάτων που μπορούν να αναπνεύσουν 
και να είναι ταυτόχρονα και αδιάβροχα ,έχτισε την 
αυτοκρατορία της Geox. 

κλάδος συνεχίζει να «ακροβατεί» μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, 
καθώς  φόροι, πρόστιμα και ασφαλιστικές εισφορές συνεχίζουν να 
αποτελούν δυσβάσταχτα βάρη για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
προσηλωμένο στις ίδιες σταθερές αξίες από την ημέρα της ίδρυσής του, 
μέσα από συνεχείς δραστηριότητες και παρεμβάσεις επιβεβαίωνε 
καθημερινά το σημαντικό του ρόλο, ως φορέα εκπροσώπησης των 
επαγγελματιών. Ένα ρόλο πολυδιάστατο καθώς εκτός από τη στήριξη 
που προσφέρει στους επαγγελματίες σε αυτή τη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, διεκδικεί και προωθεί τα συμφέροντα τους προτείνοντας και 
πιέζοντας για άμεσες  λύσεις σε υπαρκτά και μείζονα προβλήματα του 
κλάδου, στη Θεσσαλονίκη.

Κ
άνοντας μια ανασκόπηση στις εξελίξεις των τελευταίων πέντε 
ετών (από την έναρξη της κρίσης έως και σήμερα) στο χώρο των 
επαγγελματιών,  παρατηρεί κανείς πως ο επαγγελματικός 

Σηµαντική  για τον κλάδο µας ευκαιρία
οι επερχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές

Του Στάθη Παντελίδη                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου
στο δήμο Θεσσαλονίκης
με το συνδυασμό ”Εντάξει”
του Σταύρου Καλαφάτη

Έχοντας βαθειά γνώση των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο και 
μετά από τις σθεναρές διεκδικήσεις και παρεμβάσεις μας, καταφέραμε 
σήμερα, παλαιότερες δεσμεύσεις της κυβέρνησης αρχίζουν να γίνονται 
πράξη. Η επιδότηση των επιχειρήσεων που έχουν «πληγεί» από το 
μετρό, με περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ (μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ) προκειμένου να καλύψουν τις εργοδοτικές τους εισφορές για 
τουλάχιστον δύο χρόνια, αποτελεί για τον κλάδο μας μια μικρή επιτυχία.
Αυτή η επιτυχία θα αποτελούσε αδιαμφισβήτητα «ανάσα ζωής» για τους 
επαγγελματίες της πόλης αν συνοδευόταν και από αντίστοιχες κινήσεις 
υπέρ των επαγγελματιών από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς η 
σημερινή διοίκηση του Δήμου έχοντας άγνοια και πολλές φορές 
επιδεικνύοντας ακόμα και αδιαφορία για τα προβλήματα και τις ανάγκες 
των επαγγελματιών της πόλης,  φάνηκε και τα τέσσερα αυτά χρόνια, 
ανεπαρκής και ανίκανη να δώσει λύσεις ουσίας.

Η ανικανότητα, η άγνοια και κατ' επέκταση η ανεπάρκεια σε θέματα 
κοινωνικά και επαγγελματικά είναι έννοιες που δεν αρμόζουν σε μια 
υπεύθυνη δημοτική αρχή που θέλει να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών της Θεσσαλονίκης.

Το διακύβευμα, λοιπόν,  των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών για 
τον κλάδο μας δεν είναι μόνο η εκλογή ενός Δημάρχου  που θα είναι 
«εντάξει» με την πόλη και τους επαγγελματίες αλλά και γενικότερα η 
επιλογή και στήριξη προσώπων που προέρχονται από τον 
επαγγελματικό κλάδο μας, καθώς είναι βέβαιο πως οι γνώσεις και η 
εμπειρία τους θα συμβάλουν καθοριστικά στη σωστή προσέγγιση των 
προβλημάτων και στην αποτελεσματική και ουσιαστική αντιμετώπισή 
τους.

Της Χρύσας Γεωργιάδου-Γρανούζη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό ”Αλληλεγγύη”
του Απόστολου Τζιτζικώστα

Η
προσπάθεια ξεκίνησε πέρσι από το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο Θεσσαλονίκης με την εποπτεία του Μιχάλη Ζορπίδη. Το 
πρώτο Φεστιβάλ Τουρισμού, πέρσι τον Μάιο, ήταν από κάθε 

Η του τουρισµούανάπτυξη 
στην περιοχή µας

Το χρειάζεται ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία.

Πρωταρχικό μέλημα της Επιτροπής Τουρισμού είναι η ανάδειξη της 
τουριστικής ταυτότητας για όλες τις περιοχές. Πλούσιος σε 
ενδιαφέροντα  ο τόπος μας. Οφείλουμε να κερδίσουμε το στοίχημα του 
τουρισμού. Εξάλλου είναι η βαριά μας βιομηχανία. Αλλά και ευρύτερα, 
κάθε τόπος, πόλη και χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας έχει τα δικά του 
πλεονεκτήματα. Ιστορία. Θρησκευτικός, περιπατητικός, εναλλακτικός, 
ιαματικός τουρισμός. Κάθε μορφή τουρισμού είναι εδώ.  Οφείλουμε να 
δώσουμε μια νέα προοπτική με στόχο την ενίσχυση του εσωτερικού 
τουρισμού, την προσέλκυση επισκεπτών από γειτονικές χώρες και 
ολόκληρη την Ευρώπη  και κυρίως με την αξιοποίηση των κοινών 
δεσμών που έχουμε ως χώρα με την ευρύτερη βαλκανική ενδοχώρα 
μέχρι και την Ρωσία.άποψη εντυπωσιακό. Θέλουμε να γίνει θεσμός. Όχι μόνο για την πόλη. 



Του Κώστα Ιακώβου
Προέδρου Ένωσης Καπνοπωλών, 
Ψιλικών & Περιπτέρων Μακεδονίας,
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου 
στο δήμο Θεσσαλονίκης με το συνδυασμό 
”Εντάξει” του Σταύρου Καλαφάτη

Τα  αποτελούν Επιµελητήρια
µοχλούς ανάπτυξης για την οικονοµία

συνδρομής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια της χώρας.
                                                                                                                      
Μπορεί η κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα Επιμελητήρια 
από 1η Ιανουάριου του 2015, να αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της 
χώρας, ωστόσο το γεγονός αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και «ταφόπλακα» 
για τους συγκεκριμένους φορείς, ενώ σηματοδοτεί και το τέλος 
εκατοντάδων επαγγελματικών κλάδων που υπάγονται σε αυτά. 

Και μάλιστα, σε μία περίοδο όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 
ανάγκη την στήριξη των Επιμελητηρίων της χώρας προκειμένου να 
συνεχίσουν να υπάρχουν.
                                                                                                                                                                                                               

Τα Επιμελητήρια αποτελούν το μοναδικό σημείο ενημέρωσης των 
επαγγελματιών αλλά και μέσο προώθησης και δικτύωσης της τοπικής 
οικονομίας. 

Με τον αφανισμό τους, περιορίζονται οι δυνατότητες προώθησης 
καινοτόμων ιδεών όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

 Αυτό που χρειάζονται τα Επιμελητήρια είναι να γίνουν πιο ισχυρά για μία 
ισχυρή και βιώσιμη τοπική οικονομία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Καπνοπωλών Μακεδονίας διεμήνυσε από 
την πρώτη στιγμή ότι δεν προτίθεται να ανεχτεί την καταπάτηση των 
δικαιωμάτων, την εξόντωση και τον αφανισμό των μελών της από το 
χάρτη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για διατήρηση του status quo στα 
Επιμελητήρια και την επόμενη χρονιά, δεν αρκούν. 

Ζητούμε να υπάρξει και γραπτή δέσμευση της Κυβέρνησης ότι δεν 
προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης περί 
κατάργησης της υποχρεωτικής συνδρομής. 

Τα Επιμελητήρια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και 
κανείς δεν έχει δικαίωμα να τα εξαφανίσει.

Σ
ε μια εποχή όπου η χώρα μας πανηγυρίζει την έξοδο της στις 
αγορές, μετά από έξι χρόνια ύφεσης, είναι πραγματικά θλιβερό η 
κυβέρνηση να τηρεί «σιγή ιχθύος» στο θέμα της υποχρεωτικής 

Ψηλά το κεφάλι

σταματήσει να ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο.

Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τη σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης, 
αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε να αναζητούμε τους τρόπους και τα 
μέσα που μπορούν να δώσουν απαντήσεις ή να αμβλύνουν τις δυσκολίες 

που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε.

Στα νέα δεδομένα θα πορευθούμε γνωρίζοντας τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα του τόπου μας, γνωρίζοντας πώς να τα  αξιοποιήσουμε 
και να τα αναδείξουμε. 

Όλοι μαζί θα συνεχίσουμε να παλεύουμε καθημερινά για να έρθουν 
καλύτερες ημέρες. 

Εμείς και τα παιδιά μας, το νέο αίμα. 

H νέα γενιά, η οποία πρέπει να σηκώσει ξανά το κεφάλι της ψηλά.Ο
πως όλοι γνωρίζετε η χώρα μας διέρχεται σε μια δύσκολη 
οικονομική συγκυρία. Ολοένα και περισσότερα μαγαζιά ή μάλ-
λον μικρομάγαζα καταλήγουν σε λουκέτο. Έχουμε πλέον 

ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ
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Επιγραμματικά αναφέρω τα εξής:

- Ανασύσταση όλων των εγκαταλελειμμένων χωριών –παραμεθόρια και 
μη, ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων με κατασκευή υποδομών (σπιτιών, 
επικοινωνιακών, υγείας, παιδείας, αναδασμό γης) όπου απαιτείται ούτε 
σπιθαμή γης ανεκμετάλλευτη. Όλα με πλάνο αρίστων γεωτεχνικών 
(γεωπόνων –κτηνιάτρων κ.ά. τεχνικών)

- Εποικισμό (εσωτερική μετανάστευση) από άνεργους κάθε ειδικότητας 
παντός είδους με κίνητρα (χορήγηση «δωρεάν» σπιτιών , μονάδων γης), 
όμως με αυστηρά κριτήρια χρήσης (κλήροι μη μεταβιβάσιμοι, μη 
αλλαγή χρήσης ,κλπ)

- Κίνητρα χαμηλού ή μηδενικού ΦΠΑ, χαμηλής φορολογίας, διοργάνωση 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, παρακολούθηση της παραγωγής, 
διάθεσης, ακόμη εξαγωγής των προϊόντων.

- Επιδοτήσεις τιμών για ανταγωνιστική τιμή στην εσωτερική αγορά 
(ώστε να προτιμώνται από τα εισαγώμενα) και την εξωτερική επίτευξη 
υψηλών στόχων (εξαγωγών)

- Τα πάντα θα ελέγχονται από μια κεντρική επιτροπή που θα απαρτίζεται 
από γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο και απαραίτητα από ανώτερο 
εισαγγελικό λειτουργό με υπευθύνους ανά  περιοχή.

Έτσι από τα κέρδη ένα μερίδιο θα επιστρέφεται στο Κράτος για τα σπίτια 
και τις παροχές- υποδομές.

Η
πατρίδα μας δεν μπορεί να γίνει «βαριά σιδηροβιομηχανία» 
όμως πέρα από τον τουρισμό η «βαριά της βιομηχανία» είναι η 
κτηνοτροφία και η γεωργία. 

Αυτάρκεια 
και υπερεπάρκεια

Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη

 Έτσι πετυχαίνουμε :

- Απασχόληση των κλάδων οικοδομής, ρευστότητα των επιχειρήσεων  
εφοδιασμού & παροχής υπηρεσιών οικοδομικών, αγροτικών, 
κτηνοτροφικών εφοδίων ,κλπ

- Δημιουργία ενεργών παραγωγών- επιχειρηματιών & όχι φυτώριο 
επιδοτούμενων από ΟΑΕΔ

- Κέρδος στο Κράτος από μείωση των εισαγωγών & αύξηση των 
εξαγωγών, αύξηση της φορολογητέας ύλης,κλπ

- Απάλειψη του φαινομένου της αστυφιλίας

- Ενίσχυση του δημογραφικού, καινοτόμων ιδεών αύξηση τουρισμού 
κάθε μορφής όλον τον χρόνο.

Τι μας λείπει ο σωστός προγραμματισμός και ο συντονισμός των φορέων 
υλοποίησης ιδέες υπάρχουν .

Του Μιλτιάδη Κασάπη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη
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διάθεσης, ακόμη εξαγωγής των προϊόντων.

- Επιδοτήσεις τιμών για ανταγωνιστική τιμή στην εσωτερική αγορά 
(ώστε να προτιμώνται από τα εισαγώμενα) και την εξωτερική επίτευξη 
υψηλών στόχων (εξαγωγών)

- Τα πάντα θα ελέγχονται από μια κεντρική επιτροπή που θα απαρτίζεται 
από γεωπόνο, κτηνίατρο, οικονομολόγο και απαραίτητα από ανώτερο 
εισαγγελικό λειτουργό με υπευθύνους ανά  περιοχή.

Έτσι από τα κέρδη ένα μερίδιο θα επιστρέφεται στο Κράτος για τα σπίτια 
και τις παροχές- υποδομές.

Η
πατρίδα μας δεν μπορεί να γίνει «βαριά σιδηροβιομηχανία» 
όμως πέρα από τον τουρισμό η «βαριά της βιομηχανία» είναι η 
κτηνοτροφία και η γεωργία. 

Αυτάρκεια 
και υπερεπάρκεια

Του Γιώργου Καλοχριστιανάκη                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη

 Έτσι πετυχαίνουμε :

- Απασχόληση των κλάδων οικοδομής, ρευστότητα των επιχειρήσεων  
εφοδιασμού & παροχής υπηρεσιών οικοδομικών, αγροτικών, 
κτηνοτροφικών εφοδίων ,κλπ

- Δημιουργία ενεργών παραγωγών- επιχειρηματιών & όχι φυτώριο 
επιδοτούμενων από ΟΑΕΔ

- Κέρδος στο Κράτος από μείωση των εισαγωγών & αύξηση των 
εξαγωγών, αύξηση της φορολογητέας ύλης,κλπ

- Απάλειψη του φαινομένου της αστυφιλίας

- Ενίσχυση του δημογραφικού, καινοτόμων ιδεών αύξηση τουρισμού 
κάθε μορφής όλον τον χρόνο.

Τι μας λείπει ο σωστός προγραμματισμός και ο συντονισμός των φορέων 
υλοποίησης ιδέες υπάρχουν .

Του Μιλτιάδη Κασάπη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη
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Του Χρήστου Βασιλάκου
Φοροτέχνη-Λογιστή
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη

Δέκα προτάσεις 
για το φορολογικό

δημοσίου. 

Αρκεί να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές σαν κι αυτές που καταγράφονται 
παρακάτω. 

Σημειώστε: 

1. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αφορούν αγορά αγαθών και λήψη 
υπηρεσιών σε αξία άνω των πεντακοσίων ''500,00''ευρώ όταν η 
εξόφληση δεν γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Θεωρώ ότι το 
ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαμηλό και το κόστος που θα 
δημιουργηθεί στην μικρή επιχείρηση θα είναι δυσανάλογο της 
δημοσιονομικής ωφέλειας. Για μια μικρή επιχείρηση με απλογραφικά 
βιβλία (παλαιά βιβλία εσόδων-εξόδων) είναι αδύνατο να λειτουργήσει 
διότι το τιμολόγιο μπορεί να εξοφληθεί με μικρές καταβολές εντός του 
έτους ή ακόμη και στα επόμενα έτη αν το ποσό είναι υψηλό. 
Πως θα αναμορφωθεί το ποσό; 
Από ποιον; 
Ποιό έτος και με ποιον τρόπο;

2. Τα πρόστιμα για κάθε φορολογική γενική παράβαση είναι εξοντωτικά 
και δυσανάλογα μεγάλα για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να 
μειωθούν περαιτέρω. Τα πρόστιμα πρέπει να αφορούν ουσιώδη 
παράβαση των φορολογικών κανονισμών.

3. Οι επαγγελματίες φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να 
επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών 
σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εταιρίες πέραν της ατομικής και το 
μέτρο αυτό να μπορεί να ισχύει και σε όλες τις νομικές οντότητες ΑΕ – 
ΕΠΕ – ΙΚΕ.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του παρακρατούμενου 
φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει επιπλέον 
πρόστιμο με το ισόποσο του φόρου.

5. Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων φέτος και 
μηνιαίες από 01/01/2015 χρειάζονται όριο επιβολής 300,00 ευρώ και 
όχι από 0,01 λεπτό και παγιοποίηση της τριμηνιαίας υποβολής και στο 
μέλλον και την μη επιβολή προστίμων στην περίπτωση τροποποιήσεων 
εντός του έτους.

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις.

7. Εναρμόνιση της φορολόγησης των προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) με 
διπλογραφικά βιβλία για το 2014 διότι με την υποχρεωτική διανομή 
φορολογούνται με 33% συντελεστή έναντι των λοιπών επιχειρήσεων ΙΚΕ 
ΕΠΕ ΑΕ. 

8. Τα πρόστιμα των 100,00 ευρώ για εκπρόθεσμη μεταβολή των φορολο-
γικών στοιχείων ισχύουν ακόμη και για τις περιπτώσεις μεταβολής 
ταυτότητας αλλά και ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρέπει να 
καταργηθούν.

9. Κατάργηση της εγκυκλίου με την όποια απαγορεύει την έκδοση 
φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη ακόμα και από προγράμματα 
του ΕΤΕΑΝ (επιχειρηματική επανεκκίνηση) με τα οποία όταν γίνεται η 
εκταμίευση η Τράπεζα πληρώνει τα τιμολόγια των προμηθευτών 
κατευθείαν χωρίς να δίνει μετρητά στην επιχείρηση και χωρίς να κάνει 
παρακράτηση του ποσού που φθάνει έως και 100%.

10. Τέλος η ρύθμιση που έγινε για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ  ότι 
μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2015 ενώ έχουν οφειλές αλλά βασική προϋπόθεση είναι το μέσο ετήσιο 
εισόδημα για τα έτη 2011-2012-2013 να είναι μέχρι ''12000,00''ευρώ 
στην ουσία αποκλείει όλους τους ασφαλισμένους από ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη διότι και ζημιογόνες να είναι οι επιχειρήσεις τους τα 
τεκμαρτά τους οικογενειακά εισοδήματα στους περισσότερους  είναι 
πάνω από αυτό το όριο. Γνώμη μου είναι ότι ανεξαρτήτως του 
εισοδήματος όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον γιατρό, στο 
νοσοκομείο και στο φάρμακο.

Τ
ο φορολογικό, που σήμερα είναι βρόγχος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλλει στη 
βιωσιμότητά τους, ενώ συγχρόνως θα αυξηθούν και τα έσοδα του 

εισόδημα ή από το φόρο.

Σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης της ορθής συμπλήρωσης των 
φορολογικών δηλώσεων παρακάτω παρουσιάζεται και η ανάλυση των 
δικαιολογητικών ανά κατηγορία δαπάνης.

1. Καταναλωτικές δαπάνες (πίνακας 07, κωδικός 049 εντύπου Ε1)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για αγαθά και 
υπηρεσίες όπως:

α) Eίδη διατροφής

β) Οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

γ) Είδη ένδυσης και υπόδησης

δ) Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

ε) Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη κλπ)

στ) Υπηρεσίες μετακόμισης οικιακών ειδών, συντηρήσεως αυτοκινήτου 
- μοτοσυκλετών, ανταλλακτικά, καύσιμα λιπαντικά, μίσθωση ταξί).

ζ) Υπηρεσίες αναψυχής, σίτισης, διασκέδασης και πολιτισμού.

η) Δίδακτρα φροντιστηρίου

θ) Yπηρεσίες κομμωτηρίων-ινστιτούτων

Δ
ιανύοντας μια περίοδο φορολογικών μεταρρυθμίσεων, για 
ακόμη μία φορά υπάρχει σύγχυση εφαρμογής των διατάξεων 
που αφορούν στις δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό 

Ποιές  δαπάνες
αναγνωρίζει η εφορία

Του Δημήτρη Τσερτσενέ                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου 
στο δήμο Λαγκαδά
με το συνδυασμό 
”Νέος δήμος-Νέα αρχή” του Γιάννη Αναστασιάδη

2. Ιατρικές δαπάνες (πίνακας 7 κωδικός 051-052 Ε1)
Εδώ συμπεριλαμβάνονται δαπάνες είτε διενεργηθούν στην Ελλάδα είτε 
στο εξωτερικό.

α) Αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

β) Δαπάνες (νοσήλια) που καταβάλλονται για διαμονή-διενέργεια 
εξετάσεων σε νοσοκομειακές μονάδες και ιατρικά κέντρα.

γ) Το 50% των δαπανών καταβάλλονται σε επιχειρήσεις περίθαλψης 
ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

δ) Δαπάνες προμήθειας φαρμάκων

3. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων (πίνακας 7 κωδικός 057-058) 
και ασθενοφόρων.

4. Δωρεές χρηματικών ποσών (πίνακας 7 κωδικός 059-060).
Αφορούν σε ποσά που καταβάλλονται σε φορείς του δημοσίου της Ε.Ε, 
ιερούς ναούς και γενικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του 
φορολογητέου εισοδήματος. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά 
υπερβαίνουν το 5% και εκπίπτει από το φόρο το 10% της δωρεάς.

5. Δωρεές χρηματικών ποσών για τη δημοσίευση του δημοσίου 
χρέους (κωδικός 075-076). 
Από το ποσό αυτό αφαιρείται το 20% της δαπάνης από τον φόρο.

6. Πολιτιστικές χορηγίες (κωδικός 061-062)
Αποτελούν χορηγίες προς τα δημόσια-νομικά πρόσωπα που αφορούν σε 
πολιτιστικούς σκοπούς. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
φορολογούμενου εισοδήματος και το σύνολό του αφαιρείται από το φο
ρολογητέο εισόδημα.

7. Δαπάνες Διατροφής (κωδικός 089-090)
Αφαιρείται από τον φόρο το 10% της δαπάνης διατροφής μέχρι το ποσό 
των 1500�.

Σημειώνεται ότι η κατηγορίας των καταναλωτικών δαπανών (κωδικός 
049) αφορά μόνο σε όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών 
και συνταξιούχων.
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Του Χρήστου Βασιλάκου
Φοροτέχνη-Λογιστή
Υποψήφιου περιφερειακού σύμβουλου
στην Κεντρική Μακεδονία
με το συνδυασμό 
”Περιφέρεια-Πρωταθλήτρια”
του Γιάννη Ιωαννίδη

Δέκα προτάσεις 
για το φορολογικό

δημοσίου. 

Αρκεί να υπάρξουν ορισμένες αλλαγές σαν κι αυτές που καταγράφονται 
παρακάτω. 

Σημειώστε: 

1. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αφορούν αγορά αγαθών και λήψη 
υπηρεσιών σε αξία άνω των πεντακοσίων ''500,00''ευρώ όταν η 
εξόφληση δεν γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Θεωρώ ότι το 
ύψος του ποσού είναι υπερβολικά χαμηλό και το κόστος που θα 
δημιουργηθεί στην μικρή επιχείρηση θα είναι δυσανάλογο της 
δημοσιονομικής ωφέλειας. Για μια μικρή επιχείρηση με απλογραφικά 
βιβλία (παλαιά βιβλία εσόδων-εξόδων) είναι αδύνατο να λειτουργήσει 
διότι το τιμολόγιο μπορεί να εξοφληθεί με μικρές καταβολές εντός του 
έτους ή ακόμη και στα επόμενα έτη αν το ποσό είναι υψηλό. 
Πως θα αναμορφωθεί το ποσό; 
Από ποιον; 
Ποιό έτος και με ποιον τρόπο;

2. Τα πρόστιμα για κάθε φορολογική γενική παράβαση είναι εξοντωτικά 
και δυσανάλογα μεγάλα για τις μικρές επιχειρήσεις και πρέπει να 
μειωθούν περαιτέρω. Τα πρόστιμα πρέπει να αφορούν ουσιώδη 
παράβαση των φορολογικών κανονισμών.

3. Οι επαγγελματίες φορολογούμενοι θα πρέπει να μπορούν να 
επιλέγουν από πού θα γίνεται η αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών 
σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εταιρίες πέραν της ατομικής και το 
μέτρο αυτό να μπορεί να ισχύει και σε όλες τις νομικές οντότητες ΑΕ – 
ΕΠΕ – ΙΚΕ.

4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του παρακρατούμενου 
φόρου, θα πρέπει να καταργηθεί η ρύθμιση που προβλέπει επιπλέον 
πρόστιμο με το ισόποσο του φόρου.

5. Οι τριμηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων φέτος και 
μηνιαίες από 01/01/2015 χρειάζονται όριο επιβολής 300,00 ευρώ και 
όχι από 0,01 λεπτό και παγιοποίηση της τριμηνιαίας υποβολής και στο 
μέλλον και την μη επιβολή προστίμων στην περίπτωση τροποποιήσεων 
εντός του έτους.

6. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος σε όλες τις επιχειρήσεις.

7. Εναρμόνιση της φορολόγησης των προσωπικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ) με 
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φορολογούνται με 33% συντελεστή έναντι των λοιπών επιχειρήσεων ΙΚΕ 
ΕΠΕ ΑΕ. 

8. Τα πρόστιμα των 100,00 ευρώ για εκπρόθεσμη μεταβολή των φορολο-
γικών στοιχείων ισχύουν ακόμη και για τις περιπτώσεις μεταβολής 
ταυτότητας αλλά και ληξιαρχικής πράξης θανάτου και πρέπει να 
καταργηθούν.

9. Κατάργηση της εγκυκλίου με την όποια απαγορεύει την έκδοση 
φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη ακόμα και από προγράμματα 
του ΕΤΕΑΝ (επιχειρηματική επανεκκίνηση) με τα οποία όταν γίνεται η 
εκταμίευση η Τράπεζα πληρώνει τα τιμολόγια των προμηθευτών 
κατευθείαν χωρίς να δίνει μετρητά στην επιχείρηση και χωρίς να κάνει 
παρακράτηση του ποσού που φθάνει έως και 100%.

10. Τέλος η ρύθμιση που έγινε για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ  ότι 
μπορούν να θεωρήσουν βιβλιάρια ασθενείας μέχρι τον Φεβρουάριο του 
2015 ενώ έχουν οφειλές αλλά βασική προϋπόθεση είναι το μέσο ετήσιο 
εισόδημα για τα έτη 2011-2012-2013 να είναι μέχρι ''12000,00''ευρώ 
στην ουσία αποκλείει όλους τους ασφαλισμένους από ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη διότι και ζημιογόνες να είναι οι επιχειρήσεις τους τα 
τεκμαρτά τους οικογενειακά εισοδήματα στους περισσότερους  είναι 
πάνω από αυτό το όριο. Γνώμη μου είναι ότι ανεξαρτήτως του 
εισοδήματος όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στον γιατρό, στο 
νοσοκομείο και στο φάρμακο.

Τ
ο φορολογικό, που σήμερα είναι βρόγχος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλλει στη 
βιωσιμότητά τους, ενώ συγχρόνως θα αυξηθούν και τα έσοδα του 

εισόδημα ή από το φόρο.

Σε μία προσπάθεια διευκόλυνσης της ορθής συμπλήρωσης των 
φορολογικών δηλώσεων παρακάτω παρουσιάζεται και η ανάλυση των 
δικαιολογητικών ανά κατηγορία δαπάνης.

1. Καταναλωτικές δαπάνες (πίνακας 07, κωδικός 049 εντύπου Ε1)
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες  για αγαθά και 
υπηρεσίες όπως:

α) Eίδη διατροφής

β) Οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

γ) Είδη ένδυσης και υπόδησης

δ) Είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας

ε) Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη κλπ)

στ) Υπηρεσίες μετακόμισης οικιακών ειδών, συντηρήσεως αυτοκινήτου 
- μοτοσυκλετών, ανταλλακτικά, καύσιμα λιπαντικά, μίσθωση ταξί).

ζ) Υπηρεσίες αναψυχής, σίτισης, διασκέδασης και πολιτισμού.

η) Δίδακτρα φροντιστηρίου

θ) Yπηρεσίες κομμωτηρίων-ινστιτούτων

Δ
ιανύοντας μια περίοδο φορολογικών μεταρρυθμίσεων, για 
ακόμη μία φορά υπάρχει σύγχυση εφαρμογής των διατάξεων 
που αφορούν στις δαπάνες που αφαιρούνται από το συνολικό 

Ποιές  δαπάνες
αναγνωρίζει η εφορία

Του Δημήτρη Τσερτσενέ                                                                                         
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου 
στο δήμο Λαγκαδά
με το συνδυασμό 
”Νέος δήμος-Νέα αρχή” του Γιάννη Αναστασιάδη

2. Ιατρικές δαπάνες (πίνακας 7 κωδικός 051-052 Ε1)
Εδώ συμπεριλαμβάνονται δαπάνες είτε διενεργηθούν στην Ελλάδα είτε 
στο εξωτερικό.

α) Αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

β) Δαπάνες (νοσήλια) που καταβάλλονται για διαμονή-διενέργεια 
εξετάσεων σε νοσοκομειακές μονάδες και ιατρικά κέντρα.

γ) Το 50% των δαπανών καταβάλλονται σε επιχειρήσεις περίθαλψης 
ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

δ) Δαπάνες προμήθειας φαρμάκων

3. Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων (πίνακας 7 κωδικός 057-058) 
και ασθενοφόρων.

4. Δωρεές χρηματικών ποσών (πίνακας 7 κωδικός 059-060).
Αφορούν σε ποσά που καταβάλλονται σε φορείς του δημοσίου της Ε.Ε, 
ιερούς ναούς και γενικά σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του 
φορολογητέου εισοδήματος. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά 
υπερβαίνουν το 5% και εκπίπτει από το φόρο το 10% της δωρεάς.

5. Δωρεές χρηματικών ποσών για τη δημοσίευση του δημοσίου 
χρέους (κωδικός 075-076). 
Από το ποσό αυτό αφαιρείται το 20% της δαπάνης από τον φόρο.

6. Πολιτιστικές χορηγίες (κωδικός 061-062)
Αποτελούν χορηγίες προς τα δημόσια-νομικά πρόσωπα που αφορούν σε 
πολιτιστικούς σκοπούς. Το ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του 
φορολογούμενου εισοδήματος και το σύνολό του αφαιρείται από το φο
ρολογητέο εισόδημα.

7. Δαπάνες Διατροφής (κωδικός 089-090)
Αφαιρείται από τον φόρο το 10% της δαπάνης διατροφής μέχρι το ποσό 
των 1500�.

Σημειώνεται ότι η κατηγορίας των καταναλωτικών δαπανών (κωδικός 
049) αφορά μόνο σε όσους φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών 
και συνταξιούχων.



ΑΡΘΡΑ

Του Αλέξανδρου Αναστασιάδη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
Υποψήφιου δημοτικού σύμβουλου 
στο δήμο Νεάπολης-Συκεών
με το συνδυασμό «Αλληλεγγύη Πολιτών» 
του Γρηγόρη Χατζησάββα

Ο ρόλος της  στην αυτοδιοίκησης
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης 

τους καριέρας θα κληθούν ή να αλλάξουν επάγγελμα ή να βρεθούν σε 
συνεχή αναζήτηση άλλης απασχόλησης. 

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα θα πρέπει να  
εκμεταλλευτούν σωστά τα προγράμματα των δημοτικών αρχών που 
έχουν βάση την καινοτομία, εμπειρία, μάθηση και ανάπτυξη. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν 
σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου συλλέγοντας και αξιολογώντας τις νέες ιδέες 
και καινοτομίες, θα μπορέσουν να  εδραιώσουν και  να καταστήσουν πιο 
ευέλικτη και δημιουργική τη σχέση τους με τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση, 
ενθάρρυνση και παρότρυνση προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 
μεγέθους. 

Έτσι οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν  να αντιληφθούν  καλύτερα ότι για 
να αντεπεξέλθουν στις νέες παγκόσμιες συνθήκες των αγορών, που 
άμεσα επηρεάζουν και τη χώρα μας, θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι, 
να προσδίδουν στις επιχειρήσεις τους εξαγωγικό χαρακτήρα και να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες ιδέες.. 

Οι καινοτόμες αλλαγές αναδεικνύουν νέα μοντέλα ανάπτυξης που 
συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας σε παλαιούς και 
νέους επιχειρηματίες. Βοηθούν στην δημιουργία νέων ελκυστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, νέων αναγκών και κατ' επέκταση νέων 
αγορών. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η σωστή εκπαίδευση και 
κατάρτιση ώστε να γίνουν εύκολα αποδεκτές.  

Επίσης για τη σωστή λειτουργία τους πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα 
κανάλια προώθησης, επικοινωνίας ή δίκτυα μεταξύ όλων των παρα-
γόντων δηλαδή παραγωγών – εμπόρων και τελικών καταναλωτών.

Υπάρχουν όμως και πολλά εμπόδια που θα πρέπει να ερευνηθούν και να 
αντιμετωπισθούν, όπως η μεγάλη γραφειοκρατία, ο υπερβολικός όγκος 
των κανονισμών, η έλλειψη ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου και 
ενδιαφέροντος, το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, τα αυξημένα 
δημοτικά τέλη, φορολογικά και διοικητικά αντικίνητρα, χρηματοπιστω-
τικά θέματα, αλλαγή κουλτούρας και γενικότερα οι αντιδράσεις στους 
νεωτερισμούς.

Οι καινοτόμες ιδέες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια νέων τρόπων 
διοίκησης θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ηθικής 
και θα δώσουν τη δυνατότητα να οργανωθούν δομές τόσο στο εργασιακό 
περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. 

Έτσι αυτές θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και ανθρώπινες και θα έχουν 
καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη. 

Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών και ένα νέο σχέδιο μάρκετινγκ 
θα βοηθήσουν το δήμο στη βελτίωση και ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας.  Επιπλέον οφέλη θα είναι η εξασφάλιση άριστης ποιότητας 
συναλλαγών με τους δημότες, βελτιωμένες υπηρεσίες και δημιουργία 
νέων ευκαιριών με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής των ανωτέρω από τη νέα διοίκηση του 
δήμου θα είναι η επίτευξη των στόχων του, δηλαδή η ανάκαμψη της 
οικονομίας από την παρατεταμένη ύφεση της αγοράς, η αύξηση της 
παραγωγικότητας όλων των κλάδων και η μείωση της ανεργίας. 

Θα πρέπει όμως να συνδυάζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια, έτσι ώστε το ρίσκο που θα πάρει η διοίκηση του δήμου να είναι 
όσο το δυνατόν μικρότερο, γιατί η οικονομική κρίση που υφίσταται η 
αγορά δεν αφήνει περιθώρια άστοχων κινήσεων. 

Η
συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει ραγδαίες αλλαγές στην 
οικονομία και κυρίως στον εργασιακό χώρο  όπου οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της επαγγελματικής 
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Προσοχή
στη ρύθµιση χρεών

ην προσοχή τον καταναλωτών εφιστά η Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή με δελτίο τύπου, σχετικά με τον εντοπισμό 
παράνομων συμπεριφορών από άτομα τα οποία αυτοαποκα-Τ

λούνται ''διαμεσολαβητές'' ρύθμισης χρεών.

Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα άτομα δρουν κυρίως διαδικτυακά και 
διατείνονται ότι παρέχουν πληροφορίες και λύσεις για ρύθμιση χρεών 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και για τις διαδικασίες του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλληλα με τις έρευνες που πραγματοποιεί για τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) καλεί τους 
καταναλω-τές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί προς 
όλους όσοι  τους προσεγγίζουν υποσχόμενοι ''διαγραφή χρέους'' και 
''εγγυημένα αποτελέσματα'' καθώς πρόκειται περί απάτης. 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλεί τους δανειολήπτες προτού 
καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή σε τρίτους για τη διεκπεραίωση της 
ρύθμισης οφειλών τους, να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΓΚ,  
το Συνήγορο του Καταναλωτή και τις Ενώσεις Καταναλωτών, που είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΓΓΚ.

Περαιτέρω, οι καταναλωτές καλούνται να καταγγείλουν  τις ανωτέρω 
παράνομες και παραπλανητικές συμπεριφορές στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΚ.

Σε λειτουργία η εφαρμογή του taxisnet 
για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Μετά από πολύμηνη αναμονή, ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή στο 
taxisnet, ώστε οι συμβολαιογράφοι να εκδίδουν Ταυτότητα Οφειλής, για 
την πληρωμή του φόρου υπεραξίας ακινήτων μέσω του νέου εντύπου 
Ε41. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς του φόρου υπεραξίας ακινήτων, ο 
φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητο του 
υποχρεούται πριν τη σύνταξη του συμβολαίου να δηλώνει το σύνολο των 
στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό και υπολογισμό του φόρου 
υπεραξίας.

Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ίδιου του 
πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική 
πράξη, τα στοιχεία του αγοραστή, το χρόνο και την αξία κτήσης και 
μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας, τα έτη διακράτησης του 
ακινήτου, οι συντελεστές και ο υπολογισμός του φόρου. 

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων, να θεωρεί τη δήλωση και δεν έχει την ευθύνη 
για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν 
περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.

Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του 
συμβολαίου πρέπει να αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που 
οφείλει να έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο 
πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται 
αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.

Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύνταξης του 
συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταχωρεί σε ανεξάρτητη 
ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος Taxisnet τον ΑΦΜ του πωλητή, 
τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό της 
υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, την εφορία παραλαβής 
της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που 
αφορά.

Η δήλωση θα υπογράφεται από το συμβολαιογράφο και τον πωλητή και 
θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο θα παραμένει 
στην εφορία και τα υπόλοιπα αντίτυπα θα επιστρέφονται θεωρημένα, 
ενώ θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να επισυνάπτεται και 
στο συμβόλαιο.

Του Γιώργου Μαρωνίδη
Νομικού συμβούλου Ε.Ε.Θ.

ΝΟΜΙΚΑ
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Του Αλέξανδρου Αναστασιάδη
Μέλους του Δ.Σ. Ε.Ε.Θ.
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Ο ρόλος της  στην αυτοδιοίκησης
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης 

τους καριέρας θα κληθούν ή να αλλάξουν επάγγελμα ή να βρεθούν σε 
συνεχή αναζήτηση άλλης απασχόλησης. 

Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα θα πρέπει να  
εκμεταλλευτούν σωστά τα προγράμματα των δημοτικών αρχών που 
έχουν βάση την καινοτομία, εμπειρία, μάθηση και ανάπτυξη. 

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν 
σωστά τα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Οι υπηρεσίες του Δήμου συλλέγοντας και αξιολογώντας τις νέες ιδέες 
και καινοτομίες, θα μπορέσουν να  εδραιώσουν και  να καταστήσουν πιο 
ευέλικτη και δημιουργική τη σχέση τους με τους δημότες.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση, 
ενθάρρυνση και παρότρυνση προς όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως 
μεγέθους. 

Έτσι οι επιχειρηματίες θα μπορέσουν  να αντιληφθούν  καλύτερα ότι για 
να αντεπεξέλθουν στις νέες παγκόσμιες συνθήκες των αγορών, που 
άμεσα επηρεάζουν και τη χώρα μας, θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι, 
να προσδίδουν στις επιχειρήσεις τους εξαγωγικό χαρακτήρα και να 
χρησιμοποιούν καινοτόμες ιδέες.. 

Οι καινοτόμες αλλαγές αναδεικνύουν νέα μοντέλα ανάπτυξης που 
συμβάλλουν στην αύξηση της επιχειρηματικότητας σε παλαιούς και 
νέους επιχειρηματίες. Βοηθούν στην δημιουργία νέων ελκυστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, νέων αναγκών και κατ' επέκταση νέων 
αγορών. Βασική όμως προϋπόθεση είναι η σωστή εκπαίδευση και 
κατάρτιση ώστε να γίνουν εύκολα αποδεκτές.  

Επίσης για τη σωστή λειτουργία τους πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα 
κανάλια προώθησης, επικοινωνίας ή δίκτυα μεταξύ όλων των παρα-
γόντων δηλαδή παραγωγών – εμπόρων και τελικών καταναλωτών.

Υπάρχουν όμως και πολλά εμπόδια που θα πρέπει να ερευνηθούν και να 
αντιμετωπισθούν, όπως η μεγάλη γραφειοκρατία, ο υπερβολικός όγκος 
των κανονισμών, η έλλειψη ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου και 
ενδιαφέροντος, το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, τα αυξημένα 
δημοτικά τέλη, φορολογικά και διοικητικά αντικίνητρα, χρηματοπιστω-
τικά θέματα, αλλαγή κουλτούρας και γενικότερα οι αντιδράσεις στους 
νεωτερισμούς.

Οι καινοτόμες ιδέες σε συνδυασμό με την καλλιέργεια νέων τρόπων 
διοίκησης θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ηθικής 
και θα δώσουν τη δυνατότητα να οργανωθούν δομές τόσο στο εργασιακό 
περιβάλλον όσο και στην κοινωνία. 

Έτσι αυτές θα γίνουν πιο αποτελεσματικές και ανθρώπινες και θα έχουν 
καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη. 

Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών και ένα νέο σχέδιο μάρκετινγκ 
θα βοηθήσουν το δήμο στη βελτίωση και ανάπτυξη της τοπικής 
κοινωνίας.  Επιπλέον οφέλη θα είναι η εξασφάλιση άριστης ποιότητας 
συναλλαγών με τους δημότες, βελτιωμένες υπηρεσίες και δημιουργία 
νέων ευκαιριών με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής των ανωτέρω από τη νέα διοίκηση του 
δήμου θα είναι η επίτευξη των στόχων του, δηλαδή η ανάκαμψη της 
οικονομίας από την παρατεταμένη ύφεση της αγοράς, η αύξηση της 
παραγωγικότητας όλων των κλάδων και η μείωση της ανεργίας. 

Θα πρέπει όμως να συνδυάζονται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια, έτσι ώστε το ρίσκο που θα πάρει η διοίκηση του δήμου να είναι 
όσο το δυνατόν μικρότερο, γιατί η οικονομική κρίση που υφίσταται η 
αγορά δεν αφήνει περιθώρια άστοχων κινήσεων. 

Η
συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει ραγδαίες αλλαγές στην 
οικονομία και κυρίως στον εργασιακό χώρο  όπου οι περισ-
σότεροι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της επαγγελματικής 
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Προσοχή
στη ρύθµιση χρεών

ην προσοχή τον καταναλωτών εφιστά η Γενική Γραμματεία 
Καταναλωτή με δελτίο τύπου, σχετικά με τον εντοπισμό 
παράνομων συμπεριφορών από άτομα τα οποία αυτοαποκα-Τ

λούνται ''διαμεσολαβητές'' ρύθμισης χρεών.

Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα άτομα δρουν κυρίως διαδικτυακά και 
διατείνονται ότι παρέχουν πληροφορίες και λύσεις για ρύθμιση χρεών 
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, καθώς και για τις διαδικασίες του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Παράλληλα με τις έρευνες που πραγματοποιεί για τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (ΓΓΚ) καλεί τους 
καταναλω-τές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί προς 
όλους όσοι  τους προσεγγίζουν υποσχόμενοι ''διαγραφή χρέους'' και 
''εγγυημένα αποτελέσματα'' καθώς πρόκειται περί απάτης. 

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καλεί τους δανειολήπτες προτού 
καταβάλουν οποιαδήποτε αμοιβή σε τρίτους για τη διεκπεραίωση της 
ρύθμισης οφειλών τους, να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΓΓΚ,  
το Συνήγορο του Καταναλωτή και τις Ενώσεις Καταναλωτών, που είναι 
εγγεγραμμένες στο μητρώο της ΓΓΚ.

Περαιτέρω, οι καταναλωτές καλούνται να καταγγείλουν  τις ανωτέρω 
παράνομες και παραπλανητικές συμπεριφορές στην ιστοσελίδα της 
ΓΓΚ.

Σε λειτουργία η εφαρμογή του taxisnet 
για τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Μετά από πολύμηνη αναμονή, ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή στο 
taxisnet, ώστε οι συμβολαιογράφοι να εκδίδουν Ταυτότητα Οφειλής, για 
την πληρωμή του φόρου υπεραξίας ακινήτων μέσω του νέου εντύπου 
Ε41. Σύμφωνα με το νέο καθεστώς του φόρου υπεραξίας ακινήτων, ο 
φορολογούμενος που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητο του 
υποχρεούται πριν τη σύνταξη του συμβολαίου να δηλώνει το σύνολο των 
στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό και υπολογισμό του φόρου 
υπεραξίας.

Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ίδιου του 
πωλητή, του συμβολαιογράφου που καταρτίζει την συμβολαιογραφική 
πράξη, τα στοιχεία του αγοραστή, το χρόνο και την αξία κτήσης και 
μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας, τα έτη διακράτησης του 
ακινήτου, οι συντελεστές και ο υπολογισμός του φόρου. 

Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την 
ακρίβεια των στοιχείων, να θεωρεί τη δήλωση και δεν έχει την ευθύνη 
για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν 
περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.

Ο φόρος που παρακρατείται από το συμβολαιογράφο με τη σύνταξη του 
συμβολαίου πρέπει να αποδίδεται από αυτόν με τραπεζική επιταγή που 
οφείλει να έχει ήδη εκδώσει κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου ο 
πωλητής σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε εργάσιμων 
ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία κατατίθεται 
αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.

Την ίδια ημέρα ή το αργότερο την επόμενη ημέρα της σύνταξης του 
συμβολαίου, ο συμβολαιογράφος πρέπει να καταχωρεί σε ανεξάρτητη 
ηλεκτρονική εφαρμογή του συστήματος Taxisnet τον ΑΦΜ του πωλητή, 
τον αριθμό και την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου, το ποσό της 
υπεραξίας επί του οποίου υπολογίζεται ο φόρος, την εφορία παραλαβής 
της δήλωσης, τον αριθμό της δήλωσης και το φορολογικό έτος που 
αφορά.

Η δήλωση θα υπογράφεται από το συμβολαιογράφο και τον πωλητή και 
θα υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο θα παραμένει 
στην εφορία και τα υπόλοιπα αντίτυπα θα επιστρέφονται θεωρημένα, 
ενώ θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης πρέπει να επισυνάπτεται και 
στο συμβόλαιο.

Του Γιώργου Μαρωνίδη
Νομικού συμβούλου Ε.Ε.Θ.
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Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο 
συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο 
επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα 
εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου με την προσκόμιση 
αποδείξεων. 

Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής 
προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464) φορολογείται 
αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. 

Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του πίνακα 4Β, 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικ. έτος 2013, δηλαδή 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.2238/1994. Το άρθρο 42 καταργείται για 
εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά. 

Θεσπίζεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από ατομική εμπορική 
επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Στην κλίμακα 
αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική γεωργική 
επιχείρηση:

Επισημαίνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους 
ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος 
από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της 
δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου 
της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και εφόσον το εισόδημα 
της δραστηριότητας αυτής (από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο 
επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες, 
που με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 
φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα: 

Πως θα φορολογηθούν
τα εισοδήµατα του 2013
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

A
ναλυτικές οδηγίες για τη φορολόγηση μισθωτών και 
συνταξιούχων, των εισοδημάτων από ατομική εμπορική 
επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αλλά 

και των εισοδημάτων από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες 
περιλαμβάνει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
Χ.Θεοχάρη. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μπαίνει «μαχαίρι» στις εκπιπτόμενες 
δαπάνες, ενώ παρέχονται διευκρινίσεις για το τί θα ισχύσει εφέτος για 
τις αποδείξεις. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Θεσπίζεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους 
αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια (αντί των 8 που ίσχυαν) με ανώτερο 
συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 
42.000 ευρώ (αντί του 45% που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 
100.000 ευρώ), η οποία έχει ως εξής: 

 
Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται 
τα παρακάτω εισοδήματα: 

- Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέ-
λευσης (Πίνακας 4Α και από πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392).

- Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και 
συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.

- Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνε-
ται εισόδημα από καμία κατηγορία. 

- Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από 
γεωργικές επιχειρήσεις. 

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση 
φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά 
αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν 
εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός 
φόρος. 

Για το εισόδημα όμως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης 
αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του 
φόρου. 

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από 
κινητές αξίες δεν φορολογούνται αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα 
αλλά αθροίζονται για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.

Η μείωση του φόρου

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των 
συνταξιούχων μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 
21.000 ευρώ και εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 
2.100 ευρώ τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 

Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το προηγούμενο ποσό μείωσης 
(2.100), περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι για 
εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, ..., 
41.000, προκειμένου για τον τελικό υπολογισμό του φόρου κατά την 
εκκαθάριση της δήλωσης, ο περιορισμός της μείωσης του φόρου 
εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος 
εισοδήματος. 

Έτσι, για δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ βάσει της παρ.2 του άρθρου 9 
αντιστοιχεί μείωση 1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 
3.800 ευρώ (5.500-1.700).

Για δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 4.220 ευρώ 
(5.820-1.600).

Για δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 3.926 ευρώ 
(5.596-1.670).

Η μείωση των 1.670 ευρώ προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το ποσό των 
1.700 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 25.000 ευρώ, το ποσό των 30 
ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 300 ευρώ.

Τι ισχύει με τις αποδείξεις

Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με 
βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων κατά τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο φορολογούμενος απαιτείται να 
προσκομίσει αποδείξεις (που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου 
ατομικού εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες:

- από την Ομάδα 1 όλα τα είδη διατροφής

- από την Ομάδα 2 όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

- από την Ομάδα 3 όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης

- από την Ομάδα 4 μόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρη-
σης κατοικίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή 
δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, 
αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί 
φόροι.

- από την Ομάδα 5 όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, 
ηλεκτρικές ή μη οικιακές συσκευές, εργαλεία κλπ), τα οικιακά προϊόντα 
καθαρισμού, οι οικιακές υπηρεσίες.

- από την Ομάδα 7 μόνο οι μεταφορές πραγμάτων (υπηρεσίες μετακό-
μισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου/ 
μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η μίσθωση 
ταξί. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων 
(αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κλπ), τα εισιτήρια σε κάθε είδους 
μεταφορικό μέσο και τα διόδια.

- από την Ομάδα 9 όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
αναψυχή και τον πολιτισμό (συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα 
για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητισμό και αναψυχή, υπηρεσίες 
αθλητισμού και αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, 
κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφημερίδες, περιοδικά, γραφική 
ύλη, ομαδικά ταξίδια κ.λπ.) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ΔΤ 
και σε συνδρομητικά κανάλια.

- από την Ομάδα 10 μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσ-
σών. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθ-
μιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για 
ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωμένους 
συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης,

- από την Ομάδα 11 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήματα 
τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, καντίνες κλπ) και όλες οι 
υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- από την Ομάδα 12 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρε-
πισμού (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κλπ.), τα προσωπικά είδη 
(κοσμήματα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες 
κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης 
ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών 
συμβούλων, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κλπ), οι οικονομικές υπηρεσίες 
(συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και 
χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών, έξοδα 
θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια 
ταμεία συντάξεων κλπ), διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές δικηγόρων, 
συμβολαιογράφων, πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες 
κυνηγίου και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου ψαρέματος και 
λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών 
ιεροτελεστιών - περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία - 
αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, χαρτόσημα και τέλη 
πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, 
εξαγορά στρατιωτικής θητείας, εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες 
και φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, 
ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς 
συλλόγους κλπ). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους 
ασφάλιση.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα 
ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, 
οι δαπάνες για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Οι αποδείξεις που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον 
έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και 
για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το 
δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό 
εισόδημα. 
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Επίσης, στην περίπτωση που φορολογούμενος έχει εισόδημα από 
μισθωτές υπηρεσίες και από γεωργικές επιχειρήσεις θα υπολογίζεται ο 
συνολικός φόρος που προκύπτει από το άθροισμα των φόρων των δύο 
επιμέρους εισοδημάτων (μισθωτές και γεωργικά), και μετά θα 
εφαρμόζεται η προβλεπόμενη μείωση του φόρου με την προσκόμιση 
αποδείξεων. 

Διευκρινίζεται ότι το γεωργικό εισόδημα ημεδαπής και αλλοδαπής 
προέλευσης (πίνακας 4Β και από πίνακα Ζ κωδ. 463-464) φορολογείται 
αυτοτελώς, με την κλίμακα των μισθωτών. 

Η διαμόρφωση του καθαρού γεωργικού εισοδήματος του πίνακα 4Β, 
γίνεται με τον ίδιο τρόπο που γινόταν μέχρι το οικ. έτος 2013, δηλαδή 
σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν.2238/1994. Το άρθρο 42 καταργείται για 
εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά. 

Θεσπίζεται νέα κλίμακα για εισοδήματα από ατομική εμπορική 
επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Στην κλίμακα 
αυτή δεν περιλαμβάνονται εισοδήματα από ατομική γεωργική 
επιχείρηση:

Επισημαίνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους 
ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος 
από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της 
δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου 
της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και εφόσον το εισόδημα 
της δραστηριότητας αυτής (από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέριο 
επάγγελμα) δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 

Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων καθώς και από κινητές αξίες, 
που με την παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 
φορολογούνται με την παρακάτω κλίμακα: 

Πως θα φορολογηθούν
τα εισοδήµατα του 2013
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A
ναλυτικές οδηγίες για τη φορολόγηση μισθωτών και 
συνταξιούχων, των εισοδημάτων από ατομική εμπορική 
επιχείρηση και από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αλλά 

και των εισοδημάτων από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες 
περιλαμβάνει εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
Χ.Θεοχάρη. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μπαίνει «μαχαίρι» στις εκπιπτόμενες 
δαπάνες, ενώ παρέχονται διευκρινίσεις για το τί θα ισχύσει εφέτος για 
τις αποδείξεις. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Θεσπίζεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους 
αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια (αντί των 8 που ίσχυαν) με ανώτερο 
συντελεστή 42% ο οποίος εφαρμόζεται για εισοδήματα πάνω από 
42.000 ευρώ (αντί του 45% που εφαρμοζόταν για εισοδήματα πάνω από 
100.000 ευρώ), η οποία έχει ως εξής: 

 
Με την ανωτέρω κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων φορολογούνται 
τα παρακάτω εισοδήματα: 

- Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ημεδαπής και αλλοδαπής προέ-
λευσης (Πίνακας 4Α και από πίνακα Ζ κωδικοί 389-390, 391-392).

- Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 45 και 
συμπληρώνουν τους κωδικούς 307-308.

- Η προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών, όταν δεν δηλώνε-
ται εισόδημα από καμία κατηγορία. 

- Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικον. έτος 2014) το καθαρό εισόδημα από 
γεωργικές επιχειρήσεις. 

Τα δηλωθέντα εισοδήματα από ατομική γεωργική επιχείρηση 
φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, αλλά 
αυτοτελώς, δηλαδή το εισόδημα αυτό δεν συναθροίζεται, με το τυχόν 
εισόδημα από μισθούς και συντάξεις για να υπολογισθεί ο συνολικός 
φόρος. 

Για το εισόδημα όμως αυτό υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης 
αποδείξεων προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης του 
φόρου. 

Διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από 
κινητές αξίες δεν φορολογούνται αυτοτελώς με την ανωτέρω κλίμακα 
αλλά αθροίζονται για να υπολογισθεί ο συνολικός φόρος.

Η μείωση του φόρου

Ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και των 
συνταξιούχων μειώνεται κατά 2.100 ευρώ για εισόδημα μέχρι και 
21.000 ευρώ και εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 
2.100 ευρώ τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου. 

Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το προηγούμενο ποσό μείωσης 
(2.100), περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και 
μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ. Διευκρινίζεται, ότι για 
εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, ..., 
41.000, προκειμένου για τον τελικό υπολογισμό του φόρου κατά την 
εκκαθάριση της δήλωσης, ο περιορισμός της μείωσης του φόρου 
εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το ύψος του δηλωθέντος 
εισοδήματος. 

Έτσι, για δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ βάσει της παρ.2 του άρθρου 9 
αντιστοιχεί μείωση 1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 
3.800 ευρώ (5.500-1.700).

Για δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 4.220 ευρώ 
(5.820-1.600).

Για δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ ο τελικός φόρος είναι 3.926 ευρώ 
(5.596-1.670).

Η μείωση των 1.670 ευρώ προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το ποσό των 
1.700 ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 25.000 ευρώ, το ποσό των 30 
ευρώ που αντιστοιχεί σε εισόδημα 300 ευρώ.

Τι ισχύει με τις αποδείξεις

Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης φόρου που προκύπτει με 
βάση την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων κατά τα αναφερόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο, ο φορολογούμενος απαιτείται να 
προσκομίσει αποδείξεις (που να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου 
ατομικού εισοδήματος. 

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις για τις εξής δαπάνες:

- από την Ομάδα 1 όλα τα είδη διατροφής

- από την Ομάδα 2 όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

- από την Ομάδα 3 όλα τα είδη ενδύσεως και υπόδησης

- από την Ομάδα 4 μόνο οι υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρη-
σης κατοικίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή 
δευτερεύουσας κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για ύδρευση, 
αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί 
φόροι.

- από την Ομάδα 5 όλα τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, σκεύη, 
ηλεκτρικές ή μη οικιακές συσκευές, εργαλεία κλπ), τα οικιακά προϊόντα 
καθαρισμού, οι οικιακές υπηρεσίες.

- από την Ομάδα 7 μόνο οι μεταφορές πραγμάτων (υπηρεσίες μετακό-
μισης οικιακών ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτοκινήτου/ 
μοτοσυκλέτας, τα ανταλλακτικά, τα καύσιμα και τα λιπαντικά, η μίσθωση 
ταξί. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών μέσων 
(αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες κλπ), τα εισιτήρια σε κάθε είδους 
μεταφορικό μέσο και τα διόδια.

- από την Ομάδα 9 όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την 
αναψυχή και τον πολιτισμό (συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα 
για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητισμό και αναψυχή, υπηρεσίες 
αθλητισμού και αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, 
κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφημερίδες, περιοδικά, γραφική 
ύλη, ομαδικά ταξίδια κ.λπ.) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές στη ΔΤ 
και σε συνδρομητικά κανάλια.

- από την Ομάδα 10 μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσ-
σών. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για δίδακτρα προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθ-
μιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και οι δαπάνες για 
ωδεία, γυμναστήρια, σχολές χορού κλπ. που συνιστούν οργανωμένους 
συνεχείς και σταδιακούς κύκλους μαθημάτων κατάρτισης,

- από την Ομάδα 11 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες από καταστήματα 
τροφοδοσίας (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, καντίνες κλπ) και όλες οι 
υπηρεσίες από ξενοδοχεία, πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

- από την Ομάδα 12 όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρε-
πισμού (κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κλπ.), τα προσωπικά είδη 
(κοσμήματα, βρεφικά είδη, είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες 
κοινωνικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα για άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κέντρα αποκατάστασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης 
ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες οικογενειακών 
συμβούλων, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κλπ), οι οικονομικές υπηρεσίες 
(συνδρομές σε πιστωτικές κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και 
χρηματοοικονομικών συμβούλων, αμοιβές φοροτεχνικών, έξοδα 
θυρίδων, έξοδα επιταγών, διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια 
ταμεία συντάξεων κλπ), διάφορες υπηρεσίες (αμοιβές δικηγόρων, 
συμβολαιογράφων, πρόστιμα, ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες 
κυνηγίου και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου ψαρέματος και 
λοιπές άδειες, άδειες πλοήγησης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών 
ιεροτελεστιών - περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα και εκκλησία - 
αγγελίες, διαφημίσεις σε εφημερίδες, χαρτόσημα και τέλη 
πιστοποιητικών γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρίων, 
εξαγορά στρατιωτικής θητείας, εισφορές και συνδρομές σε εκκλησίες 
και φιλανθρωπικά ιδρύματα, συνδρομές σε επαγγελματικά σωματεία, 
ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς 
συλλόγους κλπ). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για κάθε είδους 
ασφάλιση.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφορές που καταβάλλονται στα 
ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης, 
οι δαπάνες για ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Οι αποδείξεις που προσκομίζονται γίνονται αποδεκτές μόνο εφόσον 
έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνολικά και 
για τους δύο συζύγους και επιμερίζονται μεταξύ τους ανάλογα με το 
δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό 
εισόδημα. 
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Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο 
υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με 
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. 

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό 
αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 
αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος 
ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό 
που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο. 

Παραδείγματα

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες 15.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει 
βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι 15.000*22% 
=3.300 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την περ.α' της παρ.2 του 
άρθρου 9 κατά 2.100 ευρώ ώστε ο φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 
1.200 ευρώ (3.300-2.100) μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει 
ελάχιστο ποσό αποδείξεων 15.000*25%=3.750 ευρώ.

Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει μικρότερο ποσό αποδείξεων π.χ. 1.750 
ευρώ, τότε η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του 
δηλωθέντος ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 
22% μας δίνει (3.750-1.750)*22%=2.000*22%=440 ευρώ. Ο φόρος που 
προκύπτει μετά τη μείωση των 2.100 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 440 
ευρώ και γίνεται 1.200+440=1.640 ευρώ.

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρε-
σίες 30.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει 
της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι (30.000-
25.000)*32%+5.500=7.100 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την 
περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 κατά (2.100-900) 1.200 ευρώ ώστε ο 
φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 5.900 ευρώ (7.100-1.200) μόνο 
εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει (δηλώσει) ελάχιστο ποσό 
αποδείξεων 30.000*25%=7.500 ευρώ. 

Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει π.χ. ποσό αποδείξεων 1.000 ευρώ, τότε 
η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του δηλωθέντος 
ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζό-μενη με συντελεστή 22% μας δίνει 
(7.500- 1.000)*22%=6.500*22% =1.430 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει 
μετά τη μείωση των 1.200 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 1.430 ευρώ και 
γίνεται 5.900+1.430=7.330 ευρώ.

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρε-
σίες 48.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει 
της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι (48.000-
42.000)*42%+10.940=13.460 ευρώ. Επειδή η μείωση του φόρου της 
περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 εξαντλείται στα 42.000 ευρώ, για το 
ανωτέρω εισόδημα των 48.000 ευρώ ο φόρος των 13.460 ευρώ δεν 
μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. 

Για το εισόδημα των 48.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που 
απαιτείται να προσκομιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 
48.000*25%=12.000 ευρώ, το οποίο, βάσει των διατάξεων, περιορίζεται 
στα 10.500 (42.000*25%) ευρώ. 

Εάν ο φορολογούμενος δεν δηλώσει καθόλου ποσό αποδείξεων, τότε η 
διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του μη δηλωθέντος 
(μηδενικού) ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 
22% μας δίνει (10.500- 0)*22%=10.500*22%=2.310 ευρώ. Στην 
περίπτωση αυτή, ο φόρος των 13.460 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 2.310 
ευρώ και γίνεται 13.460+2.310=15.770 ευρώ. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παρ.3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο 
ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι, τυγχάνουν 
την προβλεπόμενη μείωση φόρου της παρ.2 του άρθρου 9, εφόσον 
αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις χωρίς την 
υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων.

Οι εκπτώσεις από το φόρο

Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για 
τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας 
κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, 
ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης κ.λπ.. 

Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει για τα 
εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και 
συνταξιούχων για τις εξής δαπάνες: 

- ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον τα 
έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος που 
φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι 3.000 ευρώ 
ανώτερο ποσό μείωσης φόρου. 

- διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική 
δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και 
μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του 
καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό 
δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 
Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν 
δηλώνεται και από τους δύο συζύγους εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. 

- των ποσών που καταβάλλονται ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον 
άλλο. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 
ευρώ.

- των δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα 
και χορηγιών (λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε 
ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να ανοιχθεί για το 
σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα). 

Το ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
5%του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των 
δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. 

- της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που 
μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ. 

Για τις προηγούμενες περιπτώσεις το συνολικό ποσό των δωρεών και 
χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος 
που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. 

Στις προηγούμενες περιπτώσεις όπου αναφέρεται το 5% του συνολικού 
εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, νοείται το 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε κατηγορία εισοδήματος και 
όχι τα απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα 
(του πίνακα 6 του εντύπου Ε1). 

Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και 
για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον 
είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, είναι ανάπηροι 
αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης 
κ.λπ, ενώ καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο 
μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες 
περιοχές.

Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι 
μειώσεις φόρου τωπου αφορούν την ίδια και που αφορούν τα τέκνα της 
από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και 
τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το 
δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της συνολικό φόρο που 
προκύπτει από τις κλίμακες, εφ' όσον βέβαια συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τους συζύγους χωριστές 
δηλώσεις λόγω θανάτου του ενός από αυτούς, ο φόρος του ενός 
συμψηφίζεται με την τυχόν αρνητική διαφορά του άλλου, υόνο εάν τα 
ποσά των μειώσεων αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης.

Στις περιπτώσεις υποβολής κοινής δήλωσης από τους συζύγους, οι 
μειώσεις του φόρου α) για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης και β) των 200 ευρώ λόγω αναπηρίας κ.λπ. εφόσον 
υπερβαίνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει συμψηφίζονται με τον 
τυχόν προκύπτοντα φόρο του άλλου συζύγου. Αν όμως το συνολικό ποσό 
των μειώσεων υπερβαίνει το συνολικό φόρο που προκύπτει και για τους 
δύο συζύγους η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Τι ισχύει για τα μπλοκάκια 

Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από την 
άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή από 
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι 
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 
οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις, χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής 
από το φορολογούμενο:

- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία 
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,

- Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες 
δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό 
ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα (1) από 
τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται έκπτωση δαπανών.

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με 
βάση την κλίμακα των μισθωτών -συνταξιούχων και παράλληλα ισχύει η 
μείωση του φόρου των 2.100 ευρώ και οι λοιπές μειώσεις φόρου που 
αφορούν μισθωτούς συνταξιούχους και περαιτέρω απαιτείται η 
προσκόμιση αποδείξεων.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

Ο προηγούμενος επιμερισμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο 
υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδημα το οποίο φορολογείται με 
την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. 

Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό 
αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ποσού 
αποδείξεων, με ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προσκομισθέντος 
ποσού αποδείξεων, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό 
που προκύπτει προσαυξάνει το φόρο. 

Παραδείγματα

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες 15.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει 
βάσει της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι 15.000*22% 
=3.300 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την περ.α' της παρ.2 του 
άρθρου 9 κατά 2.100 ευρώ ώστε ο φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 
1.200 ευρώ (3.300-2.100) μόνο εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει 
ελάχιστο ποσό αποδείξεων 15.000*25%=3.750 ευρώ.

Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει μικρότερο ποσό αποδείξεων π.χ. 1.750 
ευρώ, τότε η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του 
δηλωθέντος ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 
22% μας δίνει (3.750-1.750)*22%=2.000*22%=440 ευρώ. Ο φόρος που 
προκύπτει μετά τη μείωση των 2.100 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 440 
ευρώ και γίνεται 1.200+440=1.640 ευρώ.

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρε-
σίες 30.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει 
της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι (30.000-
25.000)*32%+5.500=7.100 ευρώ και μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την 
περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 κατά (2.100-900) 1.200 ευρώ ώστε ο 
φόρος να διαμορφωθεί τελικά σε 5.900 ευρώ (7.100-1.200) μόνο 
εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει (δηλώσει) ελάχιστο ποσό 
αποδείξεων 30.000*25%=7.500 ευρώ. 

Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει π.χ. ποσό αποδείξεων 1.000 ευρώ, τότε 
η διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του δηλωθέντος 
ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζό-μενη με συντελεστή 22% μας δίνει 
(7.500- 1.000)*22%=6.500*22% =1.430 ευρώ. Ο φόρος που προκύπτει 
μετά τη μείωση των 1.200 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 1.430 ευρώ και 
γίνεται 5.900+1.430=7.330 ευρώ.

- Έστω ότι φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα από μισθωτές υπηρε-
σίες 48.000 ευρώ. Για αυτό το εισόδημα ο φόρος που προκύπτει βάσει 
της κλίμακας μισθωτών και συνταξιούχων είναι (48.000-
42.000)*42%+10.940=13.460 ευρώ. Επειδή η μείωση του φόρου της 
περ.β' της παρ.2 του άρθρου 9 εξαντλείται στα 42.000 ευρώ, για το 
ανωτέρω εισόδημα των 48.000 ευρώ ο φόρος των 13.460 ευρώ δεν 
μπορεί να μειωθεί περαιτέρω. 

Για το εισόδημα των 48.000 ευρώ το ελάχιστο ποσό αποδείξεων που 
απαιτείται να προσκομιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι 
48.000*25%=12.000 ευρώ, το οποίο, βάσει των διατάξεων, περιορίζεται 
στα 10.500 (42.000*25%) ευρώ. 

Εάν ο φορολογούμενος δεν δηλώσει καθόλου ποσό αποδείξεων, τότε η 
διαφορά μεταξύ του ελάχιστου απαιτούμενου και του μη δηλωθέντος 
(μηδενικού) ποσού αποδείξεων πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 
22% μας δίνει (10.500- 0)*22%=10.500*22%=2.310 ευρώ. Στην 
περίπτωση αυτή, ο φόρος των 13.460 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 2.310 
ευρώ και γίνεται 13.460+2.310=15.770 ευρώ. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παρ.3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 καθώς και όσοι διαμένουν σε οίκο 
ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα και οι φυλακισμένοι, τυγχάνουν 
την προβλεπόμενη μείωση φόρου της παρ.2 του άρθρου 9, εφόσον 
αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις χωρίς την 
υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων.

Οι εκπτώσεις από το φόρο

Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εκπτώσεις από το φόρο για 
τους τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας 
κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, 
ασφάλιστρα ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων, 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης κ.λπ.. 

Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο που προκύπτει για τα 
εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και 
συνταξιούχων για τις εξής δαπάνες: 

- ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής περίθαλψης εφόσον τα 
έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του συνολικού εισοδήματος που 
φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και μέχρι 3.000 ευρώ 
ανώτερο ποσό μείωσης φόρου. 

- διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική 
δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και 
μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του 
καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό 
δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 
Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν 
δηλώνεται και από τους δύο συζύγους εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες. 

- των ποσών που καταβάλλονται ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον 
άλλο. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 
ευρώ.

- των δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα 
και χορηγιών (λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε 
ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να ανοιχθεί για το 
σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα). 

Το ποσό των δωρεών και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 
5%του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των 
δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. 

- της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που 
μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ. 

Για τις προηγούμενες περιπτώσεις το συνολικό ποσό των δωρεών και 
χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού εισοδήματος 
που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. 

Στις προηγούμενες περιπτώσεις όπου αναφέρεται το 5% του συνολικού 
εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, νοείται το 
συνολικό φορολογητέο εισόδημα από κάθε κατηγορία εισοδήματος και 
όχι τα απαλλασσόμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα 
(του πίνακα 6 του εντύπου Ε1). 

Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και 
για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον 
είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, είναι ανάπηροι 
αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης 
κ.λπ, ενώ καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο 
μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες 
περιοχές.

Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα από το οποίο προκύπτει φόρος, οι 
μειώσεις φόρου τωπου αφορούν την ίδια και που αφορούν τα τέκνα της 
από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και 
τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι το 
δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της συνολικό φόρο που 
προκύπτει από τις κλίμακες, εφ' όσον βέβαια συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις έκπτωσης του φόρου κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που υποβάλλονται από τους συζύγους χωριστές 
δηλώσεις λόγω θανάτου του ενός από αυτούς, ο φόρος του ενός 
συμψηφίζεται με την τυχόν αρνητική διαφορά του άλλου, υόνο εάν τα 
ποσά των μειώσεων αφορούν έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης.

Στις περιπτώσεις υποβολής κοινής δήλωσης από τους συζύγους, οι 
μειώσεις του φόρου α) για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης και β) των 200 ευρώ λόγω αναπηρίας κ.λπ. εφόσον 
υπερβαίνουν το ποσό του φόρου που προκύπτει συμψηφίζονται με τον 
τυχόν προκύπτοντα φόρο του άλλου συζύγου. Αν όμως το συνολικό ποσό 
των μειώσεων υπερβαίνει το συνολικό φόρο που προκύπτει και για τους 
δύο συζύγους η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Τι ισχύει για τα μπλοκάκια 

Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από την 
άσκηση ατομικής εμπορικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή από 
την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, αφού αφαιρεθούν από αυτό οι 
υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά 
οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις, χωρίς να τίθεται θέμα επιλογής 
από το φορολογούμενο:

- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία 
λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους,

- Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες 
δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό 
ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχεται από ένα (1) από 
τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες.

Τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται έκπτωση δαπανών.

Συνεπώς στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει με 
βάση την κλίμακα των μισθωτών -συνταξιούχων και παράλληλα ισχύει η 
μείωση του φόρου των 2.100 ευρώ και οι λοιπές μειώσεις φόρου που 
αφορούν μισθωτούς συνταξιούχους και περαιτέρω απαιτείται η 
προσκόμιση αποδείξεων.
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Στις περιπτώσεις συμψηφισμού του τυχόν αρνητικού εισοδήματος μιας 
κατηγορίας (ζημία) με τα θετικά εισοδήματα άλλων κατηγοριών 
εισοδημάτων, το αρνητικό εισόδημα συμψηφίζεται κατ' αναλογία του 
ύψους των θετικών εισοδημάτων που φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι η ζημιά αλλοδαπής συμψηφίζεται μόνο με 
εισόδημα που προέρχεται από την αλλοδαπή.

Όσον αφορά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου, αυτή 
υπολογίζεται με βάση το συνολικό φόρο που προκύπτει από κάθε 
κατηγορία εισοδήματος. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν 
δηλώνεται εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και μόνο. 
Στο γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή, διότι 
μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά δεν 
θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Από το ημερολογιακό έτος 2013 και μετά, οι αμοιβές που αποκτούν οι 
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού από την 
παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με αναλογικούς 
συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα. Ο τρόπος αυτός φορολόγησης 
ισχύει αποκλειστικά για τα πρόσωπα αυτά και δεν τους παρέχεται η 
δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και 
συνταξιούχων.

Η φορολογία κεφαλαίου

Το εισόδημα από ακίνητα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα και 
ατομικές επιχειρήσεις και προκύπτει το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) 
από εκμίσθωση, ή επίταξη ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της 
χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε 
από εκμίσθωση γαιών, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων, υπόκειται σε 
φορολόγηση σύμφωνα με τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ακινήτων.

Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δύο κλιμάκια. Με το πρώτο κλιμάκιο της 
κλίμακας αυτής υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 10% το συνολικό 
καθαρό εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ. Με το δεύτερο 
κλιμάκιο υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 33% το συνολικό καθαρό 
εισόδημα από ακίνητα που υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι με την κλίμακα αυτή δεν φορολογείται το 
απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, το τεκμαρτό εισόδημα 
από δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τμ από τους 
γονείς προς τα τέκνα τους και αντίστροφα και το τεκμαρτό εισόδημα 
χρήσης ακινήτου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από 
ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικά, αν το ακαθάριστο εισόδημα 
του ακινήτου προέρχεται από κατοικία με επιφάνεια πάνω από 300τμ ή 
από επαγγελματική μίσθωση ανεξαρτήτως επιφάνειας, υποβάλλεται σε 
συμπληρωματικό φόρο 3%.

Εισόδημα από επιχειρήσεις

Με τις νέες διατάξεις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, 
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 
αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς 
και κοινοπραξίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται 
κλιμακωτά με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα κέρδη μέχρι 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και με συντελεστή τριάντα τρία τοις 
εκατό (33%) για τα κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται στα καθαρά κέρδη που απομένουν, 
μετά την αφαίρεση: α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο 
ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών και των κερδών από 
μερίδια ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική 
υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά νια τα 
συγκεκριμένα κέρδη.

β) Για τους υπόχρεους όμως που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ 
Κατηγορίας) το συνολικό καθαρό τους εισόδημα φορολογείται αρχικά με 
συντελεστή 26%, ωστόσο για τα διανεμόμενα κέρδη τους εφαρμόζεται 
επιπλέον παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. 

Επισημαίνεται ότι, στα υπόψη νομικά πρόσωπα από τη στιγμή που δεν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί 
διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς 
σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%. 

Ωστόσο, για όσους υπόχρεους υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό τους, 
για τα διανεμόμενα κέρδη τους, είτε στο αρχικό είτε σε μεταγενέστερο 
που τροποποιεί το αρχικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις 
δημοσιότητας που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο, τότε 
επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% μόνο στα κέρδη που πράγματι 
διανέμονται. 

καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος(δεν ισχύει σε 
περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). 
Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την 
χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 
29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία 
προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου 
από την εταιρία επιλογής του.

Η φορολόγηση ασφαλίστρων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι το ποσό 
του ασφαλίσματος που καταβάλλεται από ασφαλιστικές εταιρείες στο 
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ή 
συμβολαίων ζωής που έχει συνάψει ο εργοδότης για τους εργαζομένους 
του και το οποίο αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η 
επιχείρηση στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβολαίων, φορολογείται 
αυτοτελώς (με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης) με τους 
ακόλουθους συντελεστές:

- 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή,

- 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι και 40.000 ευρώ,

- 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή και κατά το μέρος που 
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Στο συνολικό ποσό του ασφαλίσματος που φορολογείται με τους 
παραπάνω συντελεστές δεν περιλαμβάνονται τυχόν αποδόσεις ή 
υπεραποδόσεις καθόσον οι τελευταίες φορολογούνται με συντελεστή 15% 
και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά (παρ.2 άρθρου 54 του ν. 2238/1994). 
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50% (22,5%, 
15%, 30% αντίστοιχα) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού 
πρόωρης εξαγοράς. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν θεωρείται 
πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο 
οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60° 
έτος της ηλικίας του.

Δεν θεωρείται επίσης πρόωρη εξαγορά και κάθε καταβολή που γίνεται 
χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 
εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία (Γ Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική 
υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά για τα 
συγκεκριμένα κέρδη.

Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο κερδών που 
απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι ο φόρος με συντελεστή 26% επιβάλλεται στα 
συνολικά καθαρά κέρδη αδιάφορα αν διανέμονται ή όχι.

Επίσης τα κέρδη ομόρρυθμης , ετερόρρυθμης, κοινοπραξίας, 
κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
αποκτούνται από κάθε ένα εταίρο ή μέλος ανάλογα το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ως χρόνος κτήσης του παραπάνω εισοδήματος για επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, εξακολουθεί να θεωρείται η 
ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση ενώ για τις 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται 
ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στο δικαιούχο.

Ειδικά για τα κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρίες που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία θεωρείται ότι αποκτούνται από τους 
εταίρους - μέλη τους κατά τις 31.12. 2013, εφόσον μέχρι 31.12.2013 
πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της 
εταιρίας (πίστωση ή καταβολή).

Η παραπάνω διανομή στους εταίρους - μέλη γίνεται με βάση το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες με 
διπλογραφικά βιβλία, θα δηλώσουν στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, τα κέρδη 
της προσωπικής εταιρίας που τους αναλογούν από την χρήση 2013.

 Με τις νέες διατάξεις καταργείται πλήρως η επιχειρηματική αμοιβή και 
όλα τα κέρδη πλέον φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου.  
Επίσης, όταν προσωπική εταιρεία έχει εισόδημα π.χ. από ακίνητα, 
κινητές αξίες κλπ. τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, 
αυτά φορολογούνται με τους συντελεστές του άρθρου 10 του 
ν.2238/1994 ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, απλογραφικά ή 
διπλογραφικά και όχι με την επιμέρους κλίμακα που αφορά μόνο 
φυσικά πρόσωπα.

Όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του 
ΚΦΑΣ λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου 
επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που 
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Στις περιπτώσεις συμψηφισμού του τυχόν αρνητικού εισοδήματος μιας 
κατηγορίας (ζημία) με τα θετικά εισοδήματα άλλων κατηγοριών 
εισοδημάτων, το αρνητικό εισόδημα συμψηφίζεται κατ' αναλογία του 
ύψους των θετικών εισοδημάτων που φορολογούνται με τις γενικές 
διατάξεις. Διευκρινίζεται ότι η ζημιά αλλοδαπής συμψηφίζεται μόνο με 
εισόδημα που προέρχεται από την αλλοδαπή.

Όσον αφορά τον υπολογισμό της προκαταβολής φόρου, αυτή 
υπολογίζεται με βάση το συνολικό φόρο που προκύπτει από κάθε 
κατηγορία εισοδήματος. Δεν υπολογίζεται προκαταβολή όταν 
δηλώνεται εισόδημα αποκλειστικά από μισθωτές υπηρεσίες και μόνο. 
Στο γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή, διότι 
μπορεί να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών, αλλά δεν 
θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Από το ημερολογιακό έτος 2013 και μετά, οι αμοιβές που αποκτούν οι 
αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού από την 
παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, φορολογούνται με αναλογικούς 
συντελεστές 15% και 10% αντίστοιχα. Ο τρόπος αυτός φορολόγησης 
ισχύει αποκλειστικά για τα πρόσωπα αυτά και δεν τους παρέχεται η 
δυνατότητα να φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών και 
συνταξιούχων.

Η φορολογία κεφαλαίου

Το εισόδημα από ακίνητα που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα και 
ατομικές επιχειρήσεις και προκύπτει το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) 
από εκμίσθωση, ή επίταξη ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση της 
χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών είτε 
από εκμίσθωση γαιών, μετά τη διενέργεια των εκπτώσεων, υπόκειται σε 
φορολόγηση σύμφωνα με τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ακινήτων.

Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει δύο κλιμάκια. Με το πρώτο κλιμάκιο της 
κλίμακας αυτής υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 10% το συνολικό 
καθαρό εισόδημα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ. Με το δεύτερο 
κλιμάκιο υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 33% το συνολικό καθαρό 
εισόδημα από ακίνητα που υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ. 

Επισημαίνεται ότι με την κλίμακα αυτή δεν φορολογείται το 
απαλλασσόμενο εισόδημα από ιδιοκατοίκηση, το τεκμαρτό εισόδημα 
από δωρεάν παραχώρηση μιας κύριας κατοικίας μέχρι 200 τμ από τους 
γονείς προς τα τέκνα τους και αντίστροφα και το τεκμαρτό εισόδημα 
χρήσης ακινήτου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ.

Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι το ακαθάριστο εισόδημα από 
ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%. Ειδικά, αν το ακαθάριστο εισόδημα 
του ακινήτου προέρχεται από κατοικία με επιφάνεια πάνω από 300τμ ή 
από επαγγελματική μίσθωση ανεξαρτήτως επιφάνειας, υποβάλλεται σε 
συμπληρωματικό φόρο 3%.

Εισόδημα από επιχειρήσεις

Με τις νέες διατάξεις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, 
κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, 
αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς καθώς 
και κοινοπραξίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται 
κλιμακωτά με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα κέρδη μέχρι 
πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και με συντελεστή τριάντα τρία τοις 
εκατό (33%) για τα κέρδη άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

Οι συντελεστές αυτοί εφαρμόζονται στα καθαρά κέρδη που απομένουν, 
μετά την αφαίρεση: α) των κερδών τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο 
ή φορολογούνται αυτοτελώς, με εξάντληση της φορολογικής 
υποχρέωσης, β) των κερδών τα οποία προέρχονται από μερίσματα 
ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών ή συνεταιρισμών και των κερδών από 
μερίδια ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (Β' Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική 
υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά νια τα 
συγκεκριμένα κέρδη.

β) Για τους υπόχρεους όμως που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ 
Κατηγορίας) το συνολικό καθαρό τους εισόδημα φορολογείται αρχικά με 
συντελεστή 26%, ωστόσο για τα διανεμόμενα κέρδη τους εφαρμόζεται 
επιπλέον παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. 

Επισημαίνεται ότι, στα υπόψη νομικά πρόσωπα από τη στιγμή που δεν 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας περί 
διανομής κερδών, όλα τα κέρδη θεωρούνται διανεμόμενα και συνεπώς 
σε όλα τα κέρδη επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10%. 

Ωστόσο, για όσους υπόχρεους υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό τους, 
για τα διανεμόμενα κέρδη τους, είτε στο αρχικό είτε σε μεταγενέστερο 
που τροποποιεί το αρχικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις 
δημοσιότητας που προβλέπονται από τον εμπορικό νόμο, τότε 
επιβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% μόνο στα κέρδη που πράγματι 
διανέμονται. 

καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2013, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
της ατομικής επιχείρησης ή του ελευθέριου επαγγέλματος(δεν ισχύει σε 
περίπτωση αδράνειας της επιχείρησης). 
Το ίδιο ισχύει και για τις ασφαλιστικές εισφορές που ενώ αφορούσαν την 
χρήση του έτους 2012, έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα έως και τις 
29.3.2013. Αν ο φορολογούμενος συμμετέχει σε περισσότερες από μία 
προσωπικές εταιρείες, γίνεται δεκτό, οι καταβαλλόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές σε ταμεία ασφάλισης να εκπίπτουν ως ανωτέρω, εξολοκλήρου 
από την εταιρία επιλογής του.

Η φορολόγηση ασφαλίστρων

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού ορίζεται, ότι το ποσό 
του ασφαλίσματος που καταβάλλεται από ασφαλιστικές εταιρείες στο 
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ή 
συμβολαίων ζωής που έχει συνάψει ο εργοδότης για τους εργαζομένους 
του και το οποίο αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει η 
επιχείρηση στο πλαίσιο των ανωτέρω συμβολαίων, φορολογείται 
αυτοτελώς (με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης) με τους 
ακόλουθους συντελεστές:

- 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή,

- 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι και 40.000 ευρώ,

- 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή και κατά το μέρος που 
υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Στο συνολικό ποσό του ασφαλίσματος που φορολογείται με τους 
παραπάνω συντελεστές δεν περιλαμβάνονται τυχόν αποδόσεις ή 
υπεραποδόσεις καθόσον οι τελευταίες φορολογούνται με συντελεστή 15% 
και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 
δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά (παρ.2 άρθρου 54 του ν. 2238/1994). 
Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά 50% (22,5%, 
15%, 30% αντίστοιχα) σε περίπτωση είσπραξης από το δικαιούχο ποσού 
πρόωρης εξαγοράς. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν θεωρείται 
πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο 
οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60° 
έτος της ηλικίας του.

Δεν θεωρείται επίσης πρόωρη εξαγορά και κάθε καταβολή που γίνεται 
χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του 
εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

Με την επιβολή του φόρου αυτού, για τους υπόχρεους που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία (Γ Κατηγορίας) εξαντλείται και η φορολογική 
υποχρέωση των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτά για τα 
συγκεκριμένα κέρδη.

Τα διανεμόμενα κέρδη λαμβάνονται από το υπόλοιπο κερδών που 
απομένει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Επισημαίνεται ότι ο φόρος με συντελεστή 26% επιβάλλεται στα 
συνολικά καθαρά κέρδη αδιάφορα αν διανέμονται ή όχι.

Επίσης τα κέρδη ομόρρυθμης , ετερόρρυθμης, κοινοπραξίας, 
κοινωνίας και αστικής εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
αποκτούνται από κάθε ένα εταίρο ή μέλος ανάλογα το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο.

Ως χρόνος κτήσης του παραπάνω εισοδήματος για επιχειρήσεις που 
τηρούν βιβλία με την απλογραφική μέθοδο, εξακολουθεί να θεωρείται η 
ημερομηνία κατά την οποία έκλεισε η διαχείριση ενώ για τις 
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο, θεωρείται 
ο χρόνος πίστωσης ή καταβολής αυτών στο δικαιούχο.

Ειδικά για τα κέρδη που προκύπτουν από προσωπικές εταιρίες που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία θεωρείται ότι αποκτούνται από τους 
εταίρους - μέλη τους κατά τις 31.12. 2013, εφόσον μέχρι 31.12.2013 
πραγματοποιείται η λογιστική εγγραφή διανομής κερδών στα βιβλία της 
εταιρίας (πίστωση ή καταβολή).

Η παραπάνω διανομή στους εταίρους - μέλη γίνεται με βάση το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες με 
διπλογραφικά βιβλία, θα δηλώσουν στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, τα κέρδη 
της προσωπικής εταιρίας που τους αναλογούν από την χρήση 2013.

 Με τις νέες διατάξεις καταργείται πλήρως η επιχειρηματική αμοιβή και 
όλα τα κέρδη πλέον φορολογούνται στο επίπεδο του νομικού προσώπου.  
Επίσης, όταν προσωπική εταιρεία έχει εισόδημα π.χ. από ακίνητα, 
κινητές αξίες κλπ. τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, 
αυτά φορολογούνται με τους συντελεστές του άρθρου 10 του 
ν.2238/1994 ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων, απλογραφικά ή 
διπλογραφικά και όχι με την επιμέρους κλίμακα που αφορά μόνο 
φυσικά πρόσωπα.

Όταν το μέλος της προσωπικής εταιρείας τηρεί βιβλία και στοιχεία του 
ΚΦΑΣ λόγω άσκησης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου 
επαγγέλματος τότε υποχρεωτικά οι ασφαλιστικές εισφορές που 
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Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποδεικνύεται με έγγραφο 
ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δεν θεωρείται επίσης 
πρόωρη εξαγορά καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο 
οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή 
ανικανότητας, καθώς επίσης και καταβολή που πραγματοποιείται σε 
εργαζόμενο εξαιτίας καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για 
λόγους αδυναμίας πληρωμής από τον εργοδότη των ασφαλίστρων και 
ρευστοποίηση του υπάρχοντος λογαριασμού.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και είσπραξη του ποσού του 
ασφαλίσματος από τους κληρονόμους, η εν λόγω παροχή υπόκειται σε 
φορολογία κληρονομιών/δωρεών. Στην περίπτωση που έχουμε 
είσπραξη από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς οι ανωτέρω 
αυξημένοι κατά 50% συντελεστές εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
ακόμα και στην περίπτωση που μεταγενέστερα ο δικαιούχος θεμελίωσε 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή υπερέβη το 60ό έτος της ηλικίας του. 

Όταν η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις 
εφαρμόζονται οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων ή οι 
αντίστοιχοι προσαυξημένοι κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς 
και όχι οι συντελεστές των περιοδικά καταβαλλόμενων παροχών. 

Όταν ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει σε δικαιούχο ποσά που 
προέρχονται από διαφορετικά ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά 
συμβόλαια που όμως έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία από 
τον ίδιο εργοδότη, τότε οι παροχές αυτές θα συναθροίζονται 
προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής φορολόγησης.

Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακρατείται κατά 
την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρείες και αποδίδεται. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από 23.1.2013, ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν.4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντικειμενικές δαπάνες

Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 ευρώ για 
άγαμους και 5.000 ευρώ για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που 
δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ενώ παραμένει για όσους 
δηλώνουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η προηγούμενη ρύθμιση 
αρχικά ίσχυε από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και  ισχύει ήδη από 
το οικον. έτος 2013 (χρήση 2012).

Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη 
σύζυγο του, τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής 
ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα 
εισοδήματα της πηγής που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο 
οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του και στην 
περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα από περισσότερες πηγές 
προσαυξάνει τα εισοδήματα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα 
μεγαλύτερα εισοδήματα ήτοι τα εισοδήματα:

- από μισθωτή εργασία εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο 
από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος 
των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις

- από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον ο 
φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική επιχείρηση ή 
ελευθέριο επάγγελμα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων 
του προκύπτει από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

- από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες (εκτός των κινητών 
αξιών που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από 
μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες ή εφόσον το μεγαλύτερο 
μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθώσεις ακινήτων και από 
κινητές αξίες

- από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του 
προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή 
λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται μόνο ζημιά 
από ατομική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα και δεν δηλώνεται 
εισόδημα από καμία άλλη κατηγορία τότε το φορολογητέο εισόδημα που 
προκύπτει λόγω αντικειμενικών δαπανών φορολογείται ως εισόδημα 
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

Στις περιπτώσεις που προκύψει διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών 
και προκειμένου να προσδιορισθεί η πηγή και να επιβληθεί προσαύξη-
ση, εξετάζεται χωριστά το εισόδημα του κάθε συζύγου.

Υποχρεώσεις φορολογουμένων 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει 
υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχει 
συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, εφόσον δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους. 
Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, 
κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, εφόσον προσκληθεί για αυτό 
εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. 

Στην περίπτωση αυτή, ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις 
οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία 
της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.

Επίσης, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι οι κάτοικοι εξωτερικού 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα της καθ' ύλην αρμόδιας ΔΟΥ για 
κατοίκους εξωτερικού (π.χ. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), εφόσον 
αποκτούν εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου 
οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που 
προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα 
συμψηφισμού.

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται 
υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου. Αυτό ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που 
υποβάλλονται, είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους 
δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή-
φοροτεχνικό με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία 
εξουσιοδότηση θα αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 
με γνήσιο της υπογραφής των φορολογουμένων προς το λογιστή. 
Εξαιρετικά, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται 
αποκλειστικώς χειρόγραφα στην καθ' ύλην αρμόδια ΔΟΥ. 

Στην περίπτωση των αποβιωσάντων απαιτείται ενημέρωση του 
τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή 
της δήλωσης. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Επίσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής 
αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη ΓΓΠΣ ή εφόσον 
κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία 
υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, τότε επιτρέπεται η 
υποβολή της σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Επισημαίνεται ότι, οι 
αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου. 

Οι συμπληρωματικές-τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται 
εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την 
παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των 
δηλώσεων μόνον εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 
και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη 
του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας 
από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται όλα τα εισοδήματα 
του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και 
τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. 

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα 
αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΙΚΑ

Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος αποδεικνύεται με έγγραφο 
ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Δεν θεωρείται επίσης 
πρόωρη εξαγορά καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο 
οποίος συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή 
ανικανότητας, καθώς επίσης και καταβολή που πραγματοποιείται σε 
εργαζόμενο εξαιτίας καταγγελίας του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για 
λόγους αδυναμίας πληρωμής από τον εργοδότη των ασφαλίστρων και 
ρευστοποίηση του υπάρχοντος λογαριασμού.

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου και είσπραξη του ποσού του 
ασφαλίσματος από τους κληρονόμους, η εν λόγω παροχή υπόκειται σε 
φορολογία κληρονομιών/δωρεών. Στην περίπτωση που έχουμε 
είσπραξη από το δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς οι ανωτέρω 
αυξημένοι κατά 50% συντελεστές εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
ακόμα και στην περίπτωση που μεταγενέστερα ο δικαιούχος θεμελίωσε 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή υπερέβη το 60ό έτος της ηλικίας του. 

Όταν η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή καταβάλλεται σε δόσεις 
εφαρμόζονται οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων ή οι 
αντίστοιχοι προσαυξημένοι κατά 50% σε περίπτωση πρόωρης εξαγοράς 
και όχι οι συντελεστές των περιοδικά καταβαλλόμενων παροχών. 

Όταν ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει σε δικαιούχο ποσά που 
προέρχονται από διαφορετικά ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικά 
συμβόλαια που όμως έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία από 
τον ίδιο εργοδότη, τότε οι παροχές αυτές θα συναθροίζονται 
προκειμένου να υπολογιστεί ο συντελεστής φορολόγησης.

Ο φόρος που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακρατείται κατά 
την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρείες και αποδίδεται. Με την 
παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο 
εισοδήματος των δικαιούχων για τα ποσά αυτά.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από 23.1.2013, ημερομηνία δημοσίευσης 
του ν.4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αντικειμενικές δαπάνες

Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 ευρώ για 
άγαμους και 5.000 ευρώ για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που 
δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ενώ παραμένει για όσους 
δηλώνουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Η προηγούμενη ρύθμιση 
αρχικά ίσχυε από το οικον. έτος 2014 (χρήση 2013) και  ισχύει ήδη από 
το οικον. έτος 2013 (χρήση 2012).

Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη 
σύζυγο του, τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής 
ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα 
εισοδήματα της πηγής που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον 
προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο 
οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του και στην 
περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα από περισσότερες πηγές 
προσαυξάνει τα εισοδήματα της πηγής από την οποία δηλώνονται τα 
μεγαλύτερα εισοδήματα ήτοι τα εισοδήματα:

- από μισθωτή εργασία εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο 
από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος 
των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθωτή εργασία ή/και συντάξεις

- από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον ο 
φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από ατομική επιχείρηση ή 
ελευθέριο επάγγελμα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων 
του προκύπτει από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα

- από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες (εκτός των κινητών 
αξιών που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική 
υποχρέωση) εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από 
μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες ή εφόσον το μεγαλύτερο 
μέρος των εισοδημάτων του προκύπτει από μισθώσεις ακινήτων και από 
κινητές αξίες

- από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ορίζονται στο άρθρο 3 
εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή εφόσον το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του 
προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή 
λογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες δηλώνεται μόνο ζημιά 
από ατομική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα και δεν δηλώνεται 
εισόδημα από καμία άλλη κατηγορία τότε το φορολογητέο εισόδημα που 
προκύπτει λόγω αντικειμενικών δαπανών φορολογείται ως εισόδημα 
από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

Στις περιπτώσεις που προκύψει διαφορά λόγω αντικειμενικών δαπανών 
και προκειμένου να προσδιορισθεί η πηγή και να επιβληθεί προσαύξη-
ση, εξετάζεται χωριστά το εισόδημα του κάθε συζύγου.

Υποχρεώσεις φορολογουμένων 

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως εάν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει 
υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχει 
συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του, εφόσον δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις περί προσώπων που βαρύνουν τους φορολογούμενους. 
Εξαιρετικά, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχει οποιοσδήποτε, 
κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, εφόσον προσκληθεί για αυτό 
εγγράφως από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. 

Στην περίπτωση αυτή, ο καλούμενος υποχρεούται να υποβάλει τις 
οικείες δηλώσεις μέσα στην προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία 
της επίδοσης σε αυτόν της οικείας πρόσκλησης.

Επίσης, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης είναι οι κάτοικοι εξωτερικού 
που υπάγονται στην αρμοδιότητα της καθ' ύλην αρμόδιας ΔΟΥ για 
κατοίκους εξωτερικού (π.χ. ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), εφόσον 
αποκτούν εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

Παράλειψη του υπόχρεου να επιδώσει μέχρι το τέλος του οικείου 
οικονομικού έτους δήλωση, στην οποία αναγράφεται η ζημία που 
προέκυψε στο ίδιο οικονομικό έτος, του στερεί το δικαίωμα 
συμψηφισμού.

Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται 
υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
διαδικτύου. Αυτό ισχύει για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που 
υποβάλλονται, είτε από τους ίδιους τους φορολογούμενους με τους 
δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή-
φοροτεχνικό με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία 
εξουσιοδότηση θα αφορά τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3. 

Σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 
με γνήσιο της υπογραφής των φορολογουμένων προς το λογιστή. 
Εξαιρετικά, οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται 
αποκλειστικώς χειρόγραφα στην καθ' ύλην αρμόδια ΔΟΥ. 

Στην περίπτωση των αποβιωσάντων απαιτείται ενημέρωση του 
τμήματος Μητρώου της ΔΟΥ του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή 
της δήλωσης. Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
μέσω διαδικτύου και οδηγούνται για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ.

Επίσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής 
αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τη ΓΓΠΣ ή εφόσον 
κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία 
υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, τότε επιτρέπεται η 
υποβολή της σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ. Επισημαίνεται ότι, οι 
αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτύου. 

Οι συμπληρωματικές-τροποποιητικές δηλώσεις θα υποβάλλονται 
εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μετά την 
παρέλευση 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των 
δηλώσεων μόνον εφόσον οι αρχικές τους δηλώσεις έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Όσον αφορά στην προθεσμία υποβολής, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 
και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη 
του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας 
από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.

Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται όλα τα εισοδήματα 
του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και 
τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. 

Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα 
αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
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Ανακύκλωση: Τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση στη Θεσσαλονίκη  

υλοποιεί το πρόγραμμα της Δράσης 7 που εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο 
για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε 90 ανέργους και 40 Μηχανικούς 
Πολυτεχνικών σχολών, κατοίκους της Εδαφικής Περιφέρειας Θεσσαλο-
νίκης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης, για την ένταξη στην αγορά εργασίας 
Ανέργων και Μηχανικών στους τομείς της Ανακύκλωσης και των 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ανάδειξη αναπτυξιακών 
προοπτικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την 
εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν παραγωγικοί, εκπαιδευτικοί, ερευ-
νητικοί, αναπτυξιακοί φορείς, επιμελητήρια, καθώς και φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υποστή-
ριξη της διαδικασίας σύζευξης, προσφοράς και ζήτησης σε τομείς 
αναπτυξιακής προοπτικής.

Τ
ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς του, συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη- Ανακύκλωση- Απασχόληση», που 

Από τη δράση προκύπτουν οφέλη από:

1. Τα προγράμματα κατάρτισης σε ανερχόμενους τομείς.

2. Την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

3. Τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης.

4. Τη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

5. Τη διεύρυνση δυνατοτήτων δικτύωσης.

Στην υλοποίηση του προγράμματος εκτός του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου συμμετέχουν:

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

2. Η Α.Ε. «Πλάτων Σύμβουλοι Τεχνολογίας και Ανάπτυξης», που είναι και 
ο συντονιστής εταίρος.

3. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

4. Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 
(ΔΕΠΘΕ).

5. Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης Μελών του ΤΕΕ (Ι.Ε.Κ. 
Ε.Μ.  Τ.Ε.Ε   Α.Ε.).

6. Το Κ.Ε.Κ. «Πλάτων Α.Ε.».

7. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).

Στις Δράσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνονται:

1. Κατάρτιση.

2. Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη.

3. Δικτύωση.

4. Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση.

Ειδικότερα:

Η κατάρτιση αποσκοπεί στην απόκτηση από τον ωφελούμενο των 
αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξή του 
στην αγορά εργασίας.

Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω:

- Ανακύκλωση/ Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων/ Τηγανέλαια/ 
Βιοντήζελ, Αδειοδοτήσεις.

- Ενεργειακή Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων RDF/SRF, Βιομάζας 
και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Βιοαέριο, ηλιακή ενέργεια, 
γεωθερμία, βιοκαύσιμα).

- Βιολογική και Χημική Επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Αξιοποίηση 
Βιομάζας/ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αξιοποίηση Βιολάσπης.

- Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Τηγανελαίων, Παραγωγή- Χρήση 
Βιοντήζελ και Μονάδες Διαχωρισμού του α' σταδίου Αξιοποίησης 
στερεών αποβλήτων.

·- Ανακύκλωση/ Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων/ Τηγανέλαια/ 
Βιοντήζελ, Αδειοδοτήσεις.

Η πληροφόρηση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 
προσανατολισμού και υποστήριξης των ωφελουμένων για την ανάπτυξη 
και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την προοπτική αύξησης της απασχό-
λησης τους και τη διασύνδεσή τους με επιχειρηματίες των κλάδων της 
Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται:

- Διαδικασίες Επιλογής ωφελουμένων και Διάγνωσης των αναγκών τους

- Συμβουλευτική Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

- Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα 
εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά.

- Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη δημιουργία επιχειρήσεων 
Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και 
πληροφόρησης για την εκκίνηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας.

- Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη σύσταση της κοινωνικής 
επιχείρησης.

- Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την συμβολή των Επιμελητηρίων- 
Εταίρων της Α.Σ. και την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με 
επιχειρήσεις Επιχειρηματικές συναντήσεις ωφελουμένων με 
επιχειρηματίες των κλάδων παρέμβασης.

- Παρακολούθηση, υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την ένταξή τους 
στην αγοράς εργασίας.

- Φύλαξη παιδιών ωφελουμένων.

Η Δικτύωση αφορά τη διασύνδεση των ωφελουμένων καθώς και των 
επαγγελματικών, τοπικών και εκπαιδευτικών φορέων, την ανάπτυξη 
πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου για την επίτευξη κοινού οφέλους.

Στη δικτύωση περιλαμβάνονται:

- Η Ανάπτυξη και Δημιουργία Δικτύου Επιμελητηρίων, Δημοτικών φο-
ρέων και αρχών, Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Κέντρων και Ιδρυ-
μάτων, ΜΚΟ, Οργανισμούς περιβάλλοντος, Επιχειρήσεων κλπ. (work 
shops, Ημερίδα).

- Η Δικτύωση (ηλεκτρονική και φυσική) της Α.Σ. με άλλες Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις (Forum).

- Η Δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου για την προώθηση των προϊόντων 
και υπηρεσιών των ωφελουμένων του προγράμματος.

Τέλος, η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση αφορά σε δράσεις πληροφό-
ρησης και δημοσιότητας του έργου που στοχεύουν στην ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων μερών, στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας 
της Θεσσαλονίκης καθώς και στην ευρύτερη διάδοση των πρακτικών και 
των αποτελεσμάτων του Έργου.

Για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση πρέπει να υλοποιηθούν 
οι παρακάτω δράσεις:

- Διοργάνωση ημερίδας έναρξης.

- Έκδοση και αναπαραγωγή ενημερωτικών εντύπων, αφίσες, φυλλάδια, 
banner, folder.

- Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης σε θέματα Ανακύ-
κλωσης και Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κεντρικά σημεία της 
πόλης.

- Θεματικές Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Εκπομπές.

- Παραγωγή και Προβολή Ντοκιμαντέρ με εμπειρίες συμμετεχόντων.

- Ενημερωτικά Τηλεοπτικά σποτ.

- Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ.

- Αφιερώματα στα μηνιαία περιοδικά των Επιμελητηρίων με στόχο τη 
δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των ωφελούμενων με τα 
μέλη τους.

- Διοργάνωση ημερίδας λήξης του Σχεδίου Δράσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
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Ανακύκλωση: Τοπική ανάπτυξη και 
απασχόληση στη Θεσσαλονίκη  

υλοποιεί το πρόγραμμα της Δράσης 7 που εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο 
για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε 90 ανέργους και 40 Μηχανικούς 
Πολυτεχνικών σχολών, κατοίκους της Εδαφικής Περιφέρειας Θεσσαλο-
νίκης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των 
τοπικών φορέων της Θεσσαλονίκης, για την ένταξη στην αγορά εργασίας 
Ανέργων και Μηχανικών στους τομείς της Ανακύκλωσης και των 
Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ανάδειξη αναπτυξιακών 
προοπτικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την 
εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης.

Για την υλοποίηση συνεργάστηκαν παραγωγικοί, εκπαιδευτικοί, ερευ-
νητικοί, αναπτυξιακοί φορείς, επιμελητήρια, καθώς και φορείς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική υποστή-
ριξη της διαδικασίας σύζευξης, προσφοράς και ζήτησης σε τομείς 
αναπτυξιακής προοπτικής.

Τ
ο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 
δραστηριότητάς του, συμμετέχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
«Θεσσαλονίκη: Ανάπτυξη- Ανακύκλωση- Απασχόληση», που 

Από τη δράση προκύπτουν οφέλη από:

1. Τα προγράμματα κατάρτισης σε ανερχόμενους τομείς.

2. Την ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

3. Τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης.

4. Τη δημιουργία ατομικών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

5. Τη διεύρυνση δυνατοτήτων δικτύωσης.

Στην υλοποίηση του προγράμματος εκτός του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου συμμετέχουν:

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

2. Η Α.Ε. «Πλάτων Σύμβουλοι Τεχνολογίας και Ανάπτυξης», που είναι και 
ο συντονιστής εταίρος.

3. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

4. Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας 
(ΔΕΠΘΕ).

5. Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης Μελών του ΤΕΕ (Ι.Ε.Κ. 
Ε.Μ.  Τ.Ε.Ε   Α.Ε.).

6. Το Κ.Ε.Κ. «Πλάτων Α.Ε.».

7. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α).

Στις Δράσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνονται:

1. Κατάρτιση.

2. Πληροφόρηση- Συμβουλευτική- Υποστήριξη.

3. Δικτύωση.

4. Ενημέρωση- Ευαισθητοποίηση.

Ειδικότερα:

Η κατάρτιση αποσκοπεί στην απόκτηση από τον ωφελούμενο των 
αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξή του 
στην αγορά εργασίας.

Οι θεματικές ενότητες εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω:

- Ανακύκλωση/ Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων/ Τηγανέλαια/ 
Βιοντήζελ, Αδειοδοτήσεις.

- Ενεργειακή Αξιοποίηση στερεών υπολειμμάτων RDF/SRF, Βιομάζας 
και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Βιοαέριο, ηλιακή ενέργεια, 
γεωθερμία, βιοκαύσιμα).

- Βιολογική και Χημική Επεξεργασία υγρών αποβλήτων, Αξιοποίηση 
Βιομάζας/ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αξιοποίηση Βιολάσπης.

- Ανακύκλωση Χρησιμοποιημένων Τηγανελαίων, Παραγωγή- Χρήση 
Βιοντήζελ και Μονάδες Διαχωρισμού του α' σταδίου Αξιοποίησης 
στερεών αποβλήτων.

·- Ανακύκλωση/ Κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων/ Τηγανέλαια/ 
Βιοντήζελ, Αδειοδοτήσεις.

Η πληροφόρηση αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, 
προσανατολισμού και υποστήριξης των ωφελουμένων για την ανάπτυξη 
και βελτίωση των δεξιοτήτων τους, την προοπτική αύξησης της απασχό-
λησης τους και τη διασύνδεσή τους με επιχειρηματίες των κλάδων της 
Ανακύκλωσης και των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται:

- Διαδικασίες Επιλογής ωφελουμένων και Διάγνωσης των αναγκών τους

- Συμβουλευτική Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
Κοινωνικών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

- Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα 
εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά.

- Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων για τη δημιουργία επιχειρήσεων 
Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης, έρευνας και 
πληροφόρησης για την εκκίνηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων 
κοινωνικής οικονομίας.

- Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη σύσταση της κοινωνικής 
επιχείρησης.

- Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση εργοδοτών σε ζητήματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την συμβολή των Επιμελητηρίων- 
Εταίρων της Α.Σ. και την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με 
επιχειρήσεις Επιχειρηματικές συναντήσεις ωφελουμένων με 
επιχειρηματίες των κλάδων παρέμβασης.

- Παρακολούθηση, υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την ένταξή τους 
στην αγοράς εργασίας.

- Φύλαξη παιδιών ωφελουμένων.

Η Δικτύωση αφορά τη διασύνδεση των ωφελουμένων καθώς και των 
επαγγελματικών, τοπικών και εκπαιδευτικών φορέων, την ανάπτυξη 
πλαισίου συνεργασίας και διαλόγου για την επίτευξη κοινού οφέλους.

Στη δικτύωση περιλαμβάνονται:

- Η Ανάπτυξη και Δημιουργία Δικτύου Επιμελητηρίων, Δημοτικών φο-
ρέων και αρχών, Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Κέντρων και Ιδρυ-
μάτων, ΜΚΟ, Οργανισμούς περιβάλλοντος, Επιχειρήσεων κλπ. (work 
shops, Ημερίδα).

- Η Δικτύωση (ηλεκτρονική και φυσική) της Α.Σ. με άλλες Αναπτυξιακές 
Συμπράξεις (Forum).

- Η Δημιουργία Ηλεκτρονικού Δικτύου για την προώθηση των προϊόντων 
και υπηρεσιών των ωφελουμένων του προγράμματος.

Τέλος, η Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση αφορά σε δράσεις πληροφό-
ρησης και δημοσιότητας του έργου που στοχεύουν στην ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων μερών, στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας 
της Θεσσαλονίκης καθώς και στην ευρύτερη διάδοση των πρακτικών και 
των αποτελεσμάτων του Έργου.

Για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση πρέπει να υλοποιηθούν 
οι παρακάτω δράσεις:

- Διοργάνωση ημερίδας έναρξης.

- Έκδοση και αναπαραγωγή ενημερωτικών εντύπων, αφίσες, φυλλάδια, 
banner, folder.

- Κινητές Μονάδες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης σε θέματα Ανακύ-
κλωσης και Περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κεντρικά σημεία της 
πόλης.

- Θεματικές Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Εκπομπές.

- Παραγωγή και Προβολή Ντοκιμαντέρ με εμπειρίες συμμετεχόντων.

- Ενημερωτικά Τηλεοπτικά σποτ.

- Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ.

- Αφιερώματα στα μηνιαία περιοδικά των Επιμελητηρίων με στόχο τη 
δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και των ωφελούμενων με τα 
μέλη τους.

- Διοργάνωση ημερίδας λήξης του Σχεδίου Δράσης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ



Βιβλία

13. Απελευθερώνονται οι τιμές των βιβλίων, με εξαίρεση τα λογοτεχνικά 
βιβλία, για τα οποία διατηρείται η ενιαία τιμή μόνο για την πρώτη έκδοση 
και με ανώτατο χρονικό όριο τα δύο χρόνια. Το καθεστώς της ενιαίας 
τιμής σημαίνει ότι οι λιανέμποροι δεν μπορούν να κάνουν έκπτωση 
πάνω από 10% επί της τιμής που ορίζει ο εκδότης. Για τις λοιπές 
κατηγορίες βιβλίων και για τις επόμενες εκδόσεις των λογοτεχνικών, οι 
τιμές απελευθερώνονται. Στα λογοτεχνικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 
33 του ν. 2121/1993 περιλαμβάνονται: διηγήματα, νουβέλες, 
μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα, 
ταξιδιωτικά έργα, βιογραφίες. Στην έννοια του βιβλίου περιλαμβάνονται 
τα CD, DVD που αναπαράγουν το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου 
καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book).

14. Παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης περισσότερων εκθέσεων 
βιβλίων.

Κυριακές

15. Εφαρμόζεται πιλοτικά, για ένα χρόνο σε τρεις τουριστικές περιοχές 
η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του 
έτους. Οι περιοχές θα καθοριστούν ύστερα από διαβούλευση με 
τοπικούς και συλλογικούς φορείς.

Εκπτώσεις-Προσφορές

16. Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του 
καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις. Ο Κώδικας θα ρυθμίζει 
μεταξύ άλλων τον τρόπο αναγραφής των τιμών κατά τη διάρκεια των 
εκπτώσεων, τις χρονικές περιόδους των προσφορών, κ.α. Δεν αλλάζουν 
οι τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι που θεσπίστηκαν με το 
νόμο 4177/2013 (από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος 
Αυγούστου οι τακτικές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο 
δεκαήμερο του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες).

17. Καταργείται η απαγόρευση διενέργειας εκπτώσεων στα 
καταστήματα stock και outlet.

Τα πάνω κάτω στην αγορά
µε 50 αλλαγές-κλειδιά

T
α πάνω κάτω στην αγορά φέρνουν οι 50 αλλαγές-κλειδιά που 
προωθούνται, βάσει της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Οι 
επεμβάσεις αφορούν σε τέσσερις βασικούς τομείς της 
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οικονομίας (τουρισμός, επεξεργασία τροφίμων, οικοδομικά υλικά, 
λιανικό εμπόριο) που καλύπτουν το 1/5 περίπου του ΑΕΠ και αφορούν 
σε πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίας.

Οι αλλαγές στην αγορά αφορούν τα εξής:

Φάρμακα-φαρμακεία

1. Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ 
διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.

2. Καταργείται το ελάχιστο ποσοστό 50% που έπρεπε να κατέχει ο 
αδειούχος φαρμακοποιός στην κοινή εταιρεία με άλλο φαρμακείο ή 
φαρμακαποθήκη. Τα ποσοστά συμμετοχής σε εταιρείες φαρμακείων ή 
φαρμακαποθηκών θα καθορίζονται στο εξής ελεύθερα.

3. Επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να ιδρύουν ή να διευθύνουν περισ-
σότερα του ενός φαρμακεία.

4. Αίρεται η απαγόρευση της συστέγασης φαρμακείων ή φαρμακοποιών 
με άλλα καταστήματα.

5. Καταργείται το ελάχιστο εμβαδόν φαρμακαποθήκης και του χώρου 
εξυπηρέτησης του κοινού (φαρμακοπωλείο) σε περιπτώσεις 
συστέγασης φαρμακείων.

6. Απελευθερώνονται προς τα κάτω οι τιμές των Μη Συνταγογραφού-
μενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με κατάργηση του εγγυημένου περιθω-
ρίου κέρδους των φαρμακείων. Οι ανώτατες τιμές των ΜΗΣΥΦΑ 
διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα και ύστερα από τρίμηνο θα γίνει 
αποτίμηση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στην αγορά. Τα νέα 
ΜΗΣΥΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στο εξής θα διατίθενται σε ίδιες 
ή χαμηλότερες τιμές εφόσον υπάρχουν ήδη κυκλοφορούντα με όμοιες 
δραστικές ουσίες, περιεκτικότητες και φαρμακοτεχνικές μορφές. Για 
όσα δεν υπάρχουν όμοιες δραστικές ουσίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με 
βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε.

7. Απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για τις έξι 
ημέρες της εβδομάδας (εκτός Κυριακής), με πρόνοια φυσικά να 
παραμείνει ο θεσμός των εφημεριών. Ως προς την απελευθέρωση του 
ωραρίου οι φαρμακοποιοί θα έχουν δύο επιλογές: προκειμένου να 
περιλαμβάνεται ένα φαρμακείο στον κατάλογο των εφημερευόντων, το 
διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ώρες της 
εφημερίας και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται εκ των προτέρων 
και να τηρείται υποχρεωτικά. Εξυπακούεται ότι τα φαρμακεία θα 

μπορούν να λειτουργούν επιπλέον ώρες, πέρα από το ωράριο της 
εφημερίας. Η δεύτερη επιλογή είναι, τα φαρμακεία να λειτουργούν όσες 
ώρες επιλέγει ο φαρμακοποιός, χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα περιλαμβάνονται στην λίστα των εφημε-
ρευόντων.

8. Προβλέπεται ρητά ότι βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής 
μπορούν να πωλούνται και εξ αποστάσεως (μέσω Ίντερνετ).
9. Ως ΜΗΣΥΦΑ θα χαρακτηρίζονται στο εξής τα φάρμακα που 
κυκλοφορούν σε τρεις χώρες - μέλη της ΕΕ ως τέτοια (αντί για πέντε).

Καύσιμα

10. Καταργούνται σειρά ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 
Μεταξύ άλλων: επιτρέπεται σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς και 
Κοινοπραξίες να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, καταργούνται οι 
περιορισμοί στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης από πωλητές χωρίς 
αποθηκευτικούς χώρους, κατοχυρώνεται δικαίωμα των πρατηριούχων 
να κάνουν εισαγωγές καυσίμων, αίρεται η απαγόρευση πώλησης 
πετρελαίου θέρμανσης από πρατήρια των εθνικών οδών. Προϋπόθεση 
σε κάθε περίπτωση είναι στις εγκαταστάσεις διακίνησης των καυσίμων 
να λειτουργεί σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών.

11. Καταργείται η υποχρέωση των πρατηρίων χωρίς αποκλειστική 
σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία εμπορίας να αναρτούν την πινακίδα 
«ΑΠ-Ανεξάρτητο Πρατήριο».

Περίπτερα-κυλικεία-καπνός

12. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης 
περιπτέρων και κυλικείων. Παραμένει ο περιορισμός που προβλέπει ότι 
το 30% των θέσεων περιπτέρων παραχωρούνται ύστερα από κλήρωση 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, με εισοδηματικά 
κριτήρια. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς διάθεσης προϊόντων καπνού με 
την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την προστασία της δημόσιας 
υγείας (απαγόρευση πώλησης σε ανήλικους, απαγόρευση διαφήμισης, 
απαγόρευση καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους, κλπ.).

18. Καταργείται ο περιορισμός στην περίπτωση διενέργειας 
προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον οποίο η αξία του προϊόντος 
που δίδεται ως δώρο πρέπει να είναι μικρότερη της αξίας του κύριου 
προϊόντος.

Απορρυπαντικά
 
19. Καταργούνται τα τέλη γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των 
απορρυπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ η υποχρεωτική 
γνωστοποίηση της χημικής σύνθεσης των προϊόντων αντικαθίσταται από 
απλό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς 
υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης. Έτσι μειώνεται το 
κόστος και καταργούνται περιττά διοικητικά εμπόδια τόσο για την 
εγχώρια παραγωγή όσο και για τις εισαγωγές προϊόντων, με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη συγκράτηση των τιμών 
καταναλωτή.

Ανώτατες τιμές

20. Αποσαφηνίζεται ότι οι ανώτατες τιμές πώλησης για τα προϊόντα 
(νερό, τοστ, καφές, τσάι) που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση 
για τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ισχύουν περιοριστικά στους χώρους που 
προβλέπει η ίδια απόφαση (αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικοί 
χώροι, κλπ.), για την αποφυγή παρεξηγήσεων.

Ψωμί

21. Ορίζεται ρητά ότι το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα θα ζυγίζονται 
υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.

22. Καταργούνται οι προκαθορισμένες ποσότητες και το προκαθο-
ρισμένο βάρος πώλησης άρτου και αρτοσκευασμάτων. Στις πινακίδες θα 
αναγράφεται η τιμή ανά κιλό και συμπληρωματικά , στα προϊόντα που 
πωλούνται συνήθως με το κομμάτι (π.χ. κουλούρια τύπου Θεσσα-
λονίκης) και η τιμή ανά τεμάχιο.

23. Επιτρέπεται η πώληση ψωμιού από όλα τα καταστήματα τροφίμων 
και ποτών εφόσον εφοδιαστούν με άδεια πρατηρίου και με την 
επιφύλαξη τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων 



Βιβλία

13. Απελευθερώνονται οι τιμές των βιβλίων, με εξαίρεση τα λογοτεχνικά 
βιβλία, για τα οποία διατηρείται η ενιαία τιμή μόνο για την πρώτη έκδοση 
και με ανώτατο χρονικό όριο τα δύο χρόνια. Το καθεστώς της ενιαίας 
τιμής σημαίνει ότι οι λιανέμποροι δεν μπορούν να κάνουν έκπτωση 
πάνω από 10% επί της τιμής που ορίζει ο εκδότης. Για τις λοιπές 
κατηγορίες βιβλίων και για τις επόμενες εκδόσεις των λογοτεχνικών, οι 
τιμές απελευθερώνονται. Στα λογοτεχνικά έργα σύμφωνα με το άρθρο 
33 του ν. 2121/1993 περιλαμβάνονται: διηγήματα, νουβέλες, 
μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια, κριτικά δοκίμια, θεατρικά έργα, 
ταξιδιωτικά έργα, βιογραφίες. Στην έννοια του βιβλίου περιλαμβάνονται 
τα CD, DVD που αναπαράγουν το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου 
καθώς και τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-book).

14. Παρέχεται η δυνατότητα διοργάνωσης περισσότερων εκθέσεων 
βιβλίων.

Κυριακές

15. Εφαρμόζεται πιλοτικά, για ένα χρόνο σε τρεις τουριστικές περιοχές 
η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του 
έτους. Οι περιοχές θα καθοριστούν ύστερα από διαβούλευση με 
τοπικούς και συλλογικούς φορείς.

Εκπτώσεις-Προσφορές

16. Θεσπίζεται Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του 
καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις. Ο Κώδικας θα ρυθμίζει 
μεταξύ άλλων τον τρόπο αναγραφής των τιμών κατά τη διάρκεια των 
εκπτώσεων, τις χρονικές περιόδους των προσφορών, κ.α. Δεν αλλάζουν 
οι τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι που θεσπίστηκαν με το 
νόμο 4177/2013 (από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου και από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος 
Αυγούστου οι τακτικές, το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και το πρώτο 
δεκαήμερο του Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες).

17. Καταργείται η απαγόρευση διενέργειας εκπτώσεων στα 
καταστήματα stock και outlet.

Τα πάνω κάτω στην αγορά
µε 50 αλλαγές-κλειδιά

T
α πάνω κάτω στην αγορά φέρνουν οι 50 αλλαγές-κλειδιά που 
προωθούνται, βάσει της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ. Οι 
επεμβάσεις αφορούν σε τέσσερις βασικούς τομείς της 
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οικονομίας (τουρισμός, επεξεργασία τροφίμων, οικοδομικά υλικά, 
λιανικό εμπόριο) που καλύπτουν το 1/5 περίπου του ΑΕΠ και αφορούν 
σε πάνω από 1.000.000 θέσεις εργασίας.

Οι αλλαγές στην αγορά αφορούν τα εξής:

Φάρμακα-φαρμακεία

1. Καταργούνται οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φαρμακείων, ενώ 
διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια.

2. Καταργείται το ελάχιστο ποσοστό 50% που έπρεπε να κατέχει ο 
αδειούχος φαρμακοποιός στην κοινή εταιρεία με άλλο φαρμακείο ή 
φαρμακαποθήκη. Τα ποσοστά συμμετοχής σε εταιρείες φαρμακείων ή 
φαρμακαποθηκών θα καθορίζονται στο εξής ελεύθερα.

3. Επιτρέπεται σε φαρμακοποιούς να ιδρύουν ή να διευθύνουν περισ-
σότερα του ενός φαρμακεία.

4. Αίρεται η απαγόρευση της συστέγασης φαρμακείων ή φαρμακοποιών 
με άλλα καταστήματα.

5. Καταργείται το ελάχιστο εμβαδόν φαρμακαποθήκης και του χώρου 
εξυπηρέτησης του κοινού (φαρμακοπωλείο) σε περιπτώσεις 
συστέγασης φαρμακείων.

6. Απελευθερώνονται προς τα κάτω οι τιμές των Μη Συνταγογραφού-
μενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), με κατάργηση του εγγυημένου περιθω-
ρίου κέρδους των φαρμακείων. Οι ανώτατες τιμές των ΜΗΣΥΦΑ 
διατηρούνται στα σημερινά επίπεδα και ύστερα από τρίμηνο θα γίνει 
αποτίμηση της κατάστασης που θα διαμορφωθεί στην αγορά. Τα νέα 
ΜΗΣΥΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στο εξής θα διατίθενται σε ίδιες 
ή χαμηλότερες τιμές εφόσον υπάρχουν ήδη κυκλοφορούντα με όμοιες 
δραστικές ουσίες, περιεκτικότητες και φαρμακοτεχνικές μορφές. Για 
όσα δεν υπάρχουν όμοιες δραστικές ουσίες, η τιμολόγηση θα γίνεται με 
βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών -μελών της Ε.Ε.

7. Απελευθερώνεται το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων για τις έξι 
ημέρες της εβδομάδας (εκτός Κυριακής), με πρόνοια φυσικά να 
παραμείνει ο θεσμός των εφημεριών. Ως προς την απελευθέρωση του 
ωραρίου οι φαρμακοποιοί θα έχουν δύο επιλογές: προκειμένου να 
περιλαμβάνεται ένα φαρμακείο στον κατάλογο των εφημερευόντων, το 
διευρυμένο ωράριο θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ώρες της 
εφημερίας και θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται εκ των προτέρων 
και να τηρείται υποχρεωτικά. Εξυπακούεται ότι τα φαρμακεία θα 

μπορούν να λειτουργούν επιπλέον ώρες, πέρα από το ωράριο της 
εφημερίας. Η δεύτερη επιλογή είναι, τα φαρμακεία να λειτουργούν όσες 
ώρες επιλέγει ο φαρμακοποιός, χωρίς περαιτέρω δεσμεύσεις. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα περιλαμβάνονται στην λίστα των εφημε-
ρευόντων.

8. Προβλέπεται ρητά ότι βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής 
μπορούν να πωλούνται και εξ αποστάσεως (μέσω Ίντερνετ).
9. Ως ΜΗΣΥΦΑ θα χαρακτηρίζονται στο εξής τα φάρμακα που 
κυκλοφορούν σε τρεις χώρες - μέλη της ΕΕ ως τέτοια (αντί για πέντε).

Καύσιμα

10. Καταργούνται σειρά ρυθμίσεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 
Μεταξύ άλλων: επιτρέπεται σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς και 
Κοινοπραξίες να διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, καταργούνται οι 
περιορισμοί στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης από πωλητές χωρίς 
αποθηκευτικούς χώρους, κατοχυρώνεται δικαίωμα των πρατηριούχων 
να κάνουν εισαγωγές καυσίμων, αίρεται η απαγόρευση πώλησης 
πετρελαίου θέρμανσης από πρατήρια των εθνικών οδών. Προϋπόθεση 
σε κάθε περίπτωση είναι στις εγκαταστάσεις διακίνησης των καυσίμων 
να λειτουργεί σύστημα ελέγχου εισροών - εκροών.

11. Καταργείται η υποχρέωση των πρατηρίων χωρίς αποκλειστική 
σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία εμπορίας να αναρτούν την πινακίδα 
«ΑΠ-Ανεξάρτητο Πρατήριο».

Περίπτερα-κυλικεία-καπνός

12. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης 
περιπτέρων και κυλικείων. Παραμένει ο περιορισμός που προβλέπει ότι 
το 30% των θέσεων περιπτέρων παραχωρούνται ύστερα από κλήρωση 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους, με εισοδηματικά 
κριτήρια. Αποσαφηνίζεται το καθεστώς διάθεσης προϊόντων καπνού με 
την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν την προστασία της δημόσιας 
υγείας (απαγόρευση πώλησης σε ανήλικους, απαγόρευση διαφήμισης, 
απαγόρευση καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους, κλπ.).

18. Καταργείται ο περιορισμός στην περίπτωση διενέργειας 
προωθητικών ενεργειών, σύμφωνα με τον οποίο η αξία του προϊόντος 
που δίδεται ως δώρο πρέπει να είναι μικρότερη της αξίας του κύριου 
προϊόντος.

Απορρυπαντικά
 
19. Καταργούνται τα τέλη γνωστοποίησης της χημικής σύνθεσης των 
απορρυπαντικών στο Γενικό Χημείο του Κράτους ενώ η υποχρεωτική 
γνωστοποίηση της χημικής σύνθεσης των προϊόντων αντικαθίσταται από 
απλό ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς 
υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης. Έτσι μειώνεται το 
κόστος και καταργούνται περιττά διοικητικά εμπόδια τόσο για την 
εγχώρια παραγωγή όσο και για τις εισαγωγές προϊόντων, με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού και τη συγκράτηση των τιμών 
καταναλωτή.

Ανώτατες τιμές

20. Αποσαφηνίζεται ότι οι ανώτατες τιμές πώλησης για τα προϊόντα 
(νερό, τοστ, καφές, τσάι) που προβλέπονται στην Υπουργική Απόφαση 
για τους κανόνες ΔΙΕΠΠΥ ισχύουν περιοριστικά στους χώρους που 
προβλέπει η ίδια απόφαση (αεροδρόμια, πλοία, γήπεδα, αρχαιολογικοί 
χώροι, κλπ.), για την αποφυγή παρεξηγήσεων.

Ψωμί

21. Ορίζεται ρητά ότι το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα θα ζυγίζονται 
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Εμπορίας Ασφάλτου

35. Ευθυγραμμίζεται η διάρκεια της άδειας λειτουργίας των 
μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών με τη διάρκεια της 
άδειας εκμετάλλευσης του λατομείου.

36. Περιορίζονται μια σειρά από διοικητικά βάρη, όπως η υποχρέωση 
υποβολής στοιχείων για τιμές, εξαγωγές, κλπ. από τα λατομεία.

37. Θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για τον υπολογισμό των 
αναλογικών μισθωμάτων σε λατομεία αδρανών υλικών, καταργώντας το 
μέχρι σήμερα ασαφές καθεστώς.

38. Καταργείται η επιβάρυνση 2% επί της τιμής πώλησης τσιμέντου 
υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών 
Τσιμέντων.

Τουρισμός
 
39. Καταργούνται περιορισμοί (χιλιομετρικές αποστάσεις, 
δυναμικότητα κλινών, κ.α. ) για ίδρυση ξενοδοχείων, κέντρων αθλητικού 
και προπονητικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας, 
συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων.

40. Καταργείται η έγκριση καταλληλότητας του ΕΟΤ για το οικόπεδο ή 
γήπεδο τουριστικής εγκατάστασης.

41. Αίρονται περιορισμοί ως προς την εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης: Συγκεκριμένα, καταργείται το ελάχιστο όριο κυβισμού των 
αυτοκινήτων που είναι 1.500 κ.εκ. και μειώνεται η ελάχιστη διάρκειας 
μίσθωσης από 12 ώρες που είναι σήμερα σε 6.

42. Εξομοιώνονται παλαιοί και νέοι επαγγελματίες ως προς τη 
δυνατότητα απόκτησης τουριστικών λεωφορείων, καινούργιων ή 
μεταχειρισμένων.

43. Καταργείται η υποχρέωση γνωστοποίησης, θεώρησης και έγκρισης 
τιμών από τις τουριστικές επιχειρήσεις προς τον ΕΟΤ και το ΞΕΕ, καθώς 
οι ρυθμίσεις αυτές περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

44. Αίρεται ο περιορισμός ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής σε 
αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια, εφόσον σε απόσταση μικρότερη των 5 
ναυτικών μιλίων λειτουργεί τουριστικός λιμένας σκαφών αναψυχής, 
διευκολύνοντας το θαλάσσιο τουρισμό.

45. Εξισώνονται όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις, παλιές και νέες ως 
προς τις προϋποθέσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων. Για την ομαλή 
μετάβαση των υφιστάμενων επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς, παρέχεται 
μεταβατική περίοδος 18 μηνών.

46. Επεκτείνεται η δυνατότητα διαδικτυακών τουριστικών γραφείων να 
παρέχουν όσες υπηρεσίες παρέχουν τα τουριστικά γραφεία με φυσική 
παρουσία.

47. Εξομοιώνονται παλιές και νέες εγκαταστάσεις ως προς τους όρους 
δόμησης που εφαρμόζονται σε περίπτωση επέκτασης.

Γενικές ρυθμίσεις

48. Αίρονται εμπόδια για τη συγχώνευση και το διαχωρισμό 
εγκαταστάσεων.

49. Ορίζεται ρητά η δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς με Φορτηγό 
Ιδιωτικής Χρήσης ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων με την 
προϋπόθεση ύπαρξης ειδικών διαχωριστικών για τη στεγανοποίηση του 
ενός διαμερίσματος από το άλλο.

50. Καταργείται η υποχρέωση ύπαρξης χώρου στάθμευσης για τις 
εταιρίες φορτηγών ΔΧ, παλιές και νέες.

σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των 
καταναλωτών. Εξαιρούνται κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία, ιχθυοπωλεία 
και περίπτερα στα οποία δεν μπορεί να πωλείται ψωμί.

24. Καταργείται η υποχρέωση των αρτοποιείων να τηρούν αποθέματα 
αλεύρων, καυσίμων και αλατιού για την παραγωγή ψωμιού τριών 
ημερών το καλοκαίρι και μιας εβδομάδας τις υπόλοιπες εποχές.

25. Καταργείται η εισφορά που επιβάλλεται σε κάθε αγορά αλεύρου 
υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης αρτοποιών.

26. Καταργείται η αναχρονιστική διάταξη περί ελάχιστης δυναμικότητας 
παραγωγής για τους αρτοποιούς της πρωτεύουσας.

27. Προβλέπεται η έκδοση σύγχρονου κώδικα καλών πρακτικών για 
τρόφιμα-ποτά με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του υπουργού Οικονομικών, μετά από διαβούλευση με τους φορείς 
της αγοράς. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, η ανάδειξη 
των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και η προστασία του 
καταναλωτή.

Γάλα

28. Το γάλα θα διακρίνεται πλέον σε "παστεριωμένο γάλα" και σε "γάλα 
υψηλής θερμικής επεξεργασίας".

29. Αίρεται ο νομικός περιορισμός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης 
του γάλακτος χαμηλής παστερίωσης και ορίζεται ότι η διάρκεια 
συντήρησης τόσο για το παστεριωμένο όσο και για το γάλα υψηλής 
παστερίωσης θα καθορίζεται με βάση τη μέθοδο παστερίωσης σε κάθε 
βιομηχανία, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

30. Στη συσκευασία κάθε προϊόντος, θα πρέπει να αναγράφονται: η 
ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης καθώς και η διάρκεια 
"ζωής". Π.χ. "γάλα 5 ημερών", "γάλα 7 ημερών" κλπ.

31. Θεσπίζεται νέα κατηγορία γάλακτος, το «γάλα ημέρας» που 
συσκευάζεται σε διάστημα 24 ωρών από την άμελξη και η διάρκεια 
συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία 
παστερίωσης.

Ελαιόλαδο

32. Επιτρέπεται για λόγους οικονομίας κλίμακος η διακίνηση 
ελαιολάδου σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων αποκλειστικά για 
κατανάλωση σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες 
εγκαταστάσεις.

Δομικά υλικά

33. Αίρεται η υποχρέωση διακίνησης χύδην τσιμέντου από χώρες της ΕΕ 
μέσω των Κέντρων Διανομής, υπό προϋποθέσεις και εφόσον 
διασφαλίζεται ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος.

34. Αίρονται οι προϋποθέσεις περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου 
(500.000 ευρώ) και περί ελάχιστου όγκου των αποθηκευτικών χώρων 
(2.000 κυβικά μέτρα) που απαιτείται να έχουν οι κάτοχοι 'Αδειας.
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News

5Субсидирование страховых взносов для 
предприятий, затронутых строительством метро 
в Фессалониках

Subvencionim të kontributeve për ato kompani që 
ndikohen nga veprat e ndërtimeve të metrosë së 
Selanikut 

69 «hapa» për turizmin e Selanikut 

НовостиLajme

eprat e konstruksionit të metrosë së Selanikut kanë ndikuar 
negativisht në aktivitetin tregtar të shumë kompanive të qytetit 
tonë që gjenden në aksin rrugor nga i cili do të kalojë ajo, dhe ka 

keqësuar akoma më shumë gjendjen tashmë të rënduar ekonomike të 
tyre.

Administratat e dhomave të industrisë dhe të tregtisë të qytetit tonë kanë 
organizuar një takim të përbashkët së fundit në bashkëpunim me 
autoritetet e Ministrisë së Infrastrukturës, Transporteve dhe Rrjeteve si 
dhe të Zyrës së Punës.

V

9 «hapa» që duhet domosdoshmërisht të bëjë Selaniku për të 
tejkaluar mos ekzistencën e tij turistike dhe nënvleftësimin nga 
tregu turistik dhe të përfitojë nga zhvillimi turistik i përgjithshëm i 6

vendit, çka meriton për hir të historisë së tij, si dhe monumenteve që 
disponon, bukurive të natyrës që ka si dhe të tashmes së saj dinamike, 
këto ka kodifikuar Dhoma e Profesionalistëve të Selanikut. 

Kuadri i Dhomës së Profesionalisteve të Selanikut si dhe kompanisë për 
zhvillimin “Konsulenti i Profesionistit” shfrytëzuan dhe aktualizuan 
studimet parësore dhe dytësore të viteve të fundit dhe konkluduan në një 
seri ndërhyrjesh që kanë të bëjnë me infrastrukturën, produktin e turizmit, 
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Në këtë takim u vendos inicimi i një programi subvencionimi të kontributeve profesionale  të Zyrës së Punës, për gjithë ato kompani që ndikohen nga 
veprat e ndërtimeve të metrosë së Selanikut. Të interesuarit mund t'i drejtohen Dhomës së Profesionalistëve të Selanikut.

Ndryshime thelbësore dhe të shpejta  

vetmja zgjidhje janë ndryshimet e vërteta thelbësore dhe të 
shpejta në radhë të parë në mënyrën me të cilën mendon 
administrata publike dhe pastaj në mënyrën se si funksionon E

tregu dhe ekonomia. 

Teatri absurd që jetuam rishtazi me çështjen e qumështit dhe afatin e 
skadimit të tij tregoi qartë se jo vetëm nuk jemi gati për të bërë reforma 
por as që i kemi të qarta në mendjen tonë. Domethënë, çfarë duhet të 
ndryshojë dhe si duhet të ndryshojë. 

Pikërisht këtu e hedh gjithë peshën Dhoma e profesionalisteve. Të 
përgatitemi ashtu si duhet dhe shpejt për periudhën pas krizës. Me 
funksionim prodhues dhe ekstraversional të ekonomisë. 

Me një shtet modern në krah të qytetarëve të saj dhe të profesionistëve 
dhe jo armik dhe “partner” të tij. Me profesionalistë të kualifikuar të aftë për 
të menaxhuar kushtet e reja të tregut. Pavarësisht nga vështirësitë nuk 
njohim shanset e reja dhe përmirësimin sado të vogël të kushteve. 

Dhoma e Profesionalistëve të Selanikut do të shfrytëzojë çdo shans të ri 
për të bërë Selanikun sa me estraversional, tregun e saj sa më joshës, 
kolegët sa më produktivë. Shpresojmë se autoritetet e reja të rrethit dhe të 
bashkive të kuptojnë ndryshimet dhe nevojat e reja. Mbështesim kolegët 
që testohen në arenën zgjedhore, pavarësisht nga ngjyra dhe besojmë 
plotësisht se prezenca e profesionalistëve në zgjedhjet e reja vendore dhe 
në Parlamentin Evropian do të ndihmojnë në racionalizimin dhe 
efikasitetin e politikës. 

arsimin, lidhjet e transportit si dhe jetën e përditshme. 
Kjo listë iu dorëzua përfaqësuesve të forumeve të qytetit si dhe të 
rajoneve përreth që merrnin pjesë në takimin që organizoi Dhoma e 
Profesionistëve të Selanikut gjatë këtyre ditëve. 

Siç rezulton nga propozimet në rregullimin e problemeve të mbetura 
pezull implikohen si autoritetet e pushtetit vendor po ashtu dhe qendror, 
por i rëndësishëm është edhe roli i profesionistëve dhe i qytetarëve të 
Selanikut, të cilët duhet të ndërgjegjësohen se qyteti i tyre është 
destinacion turistik. 

69 «шагов» развития туризма в Фессалониках

аботы по строительству Метро в Фессалониках затронули 
множество предприятий нашего города, расположенных 
вблизи строящейся магистрали, и усугубили их и без того 

трудное финансовое положение.

Администрации таких учреждений города Фессалоники, как 
Торгово-Промышленная Палата (ΕΒΕΘ), Ремесленная Палата (ΒΕΘ) и 
Профессиональная Палата (ΕΕΘ) недавно организовали совместное 
совещание с участием представителей Министерства Инфрастру-
ктур, Транспорта и Коммуникаций, а также Организации по трудоуст-

P

9 «шагов», которые город Фессалоники должен сделать для 
выхода из сложившейся ситуации "небытия" и недооценки 
свей роли в сфере туризма, и для приобщения к конструкти-6

вному процессу развития туризма в стране – на что он полноправно 
может претендовать благодаря своей истории, своим памятникам 
культуры, красоте своей природы и динамичности своей современ-
ной жизни – легли в основу разработок Профессиональной Палаты г. 
Фессалоники (ΕΕΘ). Специалисты Палаты и принадлежащей ей 
девелоперской компании «Симвулос ту Эпагелматиа» ("Советник 
Профессионала") изучили и актуализировали материалы первичных 
и вторичных исследований последних лет и пришли к заключению о 

ройству населения (ΟΑΕΔ).На совещании было принято решение о разработке программы субсидирования страховых взносов ΟΑΕΔ для 
предприятий, затронутых строительством Метро в Фессалониках. Заинтересованные лица могут обратиться в Профессиональную Палату г. 
Фессалоники.

Существенные и быстрые перемены

динственным решением актуальных проблем являются 
существенные и быстрые перемены – прежде всего, в самой 
логике Государственной Администрации, а затем и в системе E

функционирования рынка и всей экономики. Театр абсурда, 
свидетелями которого мы недавно стали в связи с темой молока и 
длительности его срока годности, наглядно показал, что мы не только 
не готовы к реформам, но даже и не представляем их себе с 
достаточной четкостью. Итак, что должно измениться и как? Этому 
вопросу уделяет особое внимание Профессиональная Палата г. 
Фессалоники (ΕΕΘ). Надо правильно и своевременно приготовиться 
к  п о с л е - к р и з и с н о м у  п е р и о д у .  С  п р о и з в о д и т е л ь н о й  и  
ориентированной на экспорт экономикой. С современным 
государством, содействующим гражданам и профессионалам в их 
работе, а не их врагом или «партнером». С квалифицированными 

специалистами, способными справляться со своими задачами в 
новых условиях. Несмотря на трудности, мы не игнорируем 
появление новых возможностей и, пусть даже малое, но все-же 
некоторое улучшение ситуации. Палата ΕΕΘ воспользуется каждой 
новой возможностью сделать Фессалоники местом развития 
внешнеэкономических связей и привлекательным для новых 
капиталов рынком, повышая продуктивность предприятий ее 
членов. Мы надеемся, что новые муниципальные и региональные 
правители осознают происходящие перемены и новые потребности. 
Мы поддерживаем наших коллег, пробующих свои силы на выборной 
стезе, вне зависимости от их политической окраски, и полностью 
уверены, что участие профессиональных предпринимателей в новых 
Администрациях и в Европарламенте будет способствовать 
рационализации и эффективности политических структур. 

необходимости принятия целой серии мер в отношении инфрастру-
ктур, туристической продукции, образования и подготовки кадров, 
транспортного и бытового обслуживания. Представители ведомств и 
учреждений города и близлежащих районов были ознакомлены со 
списком предлагаемых мер в ходе организованного Палатой ΕΕΘ 
совещания, несколько дней назад. Из списка предложений явствует, 
что усилия в данной сфере должны прилагаться не только местными 
органами самоуправления и государственными властями, но и 
играющими важную роль в этом процессе предприятиями и 
жителями Фессалоник, которые должны осознать, что их город 
является достойным туристическим направлением. 
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5Субсидирование страховых взносов для 
предприятий, затронутых строительством метро 
в Фессалониках

Subvencionim të kontributeve për ato kompani që 
ndikohen nga veprat e ndërtimeve të metrosë së 
Selanikut 

69 «hapa» për turizmin e Selanikut 

НовостиLajme

eprat e konstruksionit të metrosë së Selanikut kanë ndikuar 
negativisht në aktivitetin tregtar të shumë kompanive të qytetit 
tonë që gjenden në aksin rrugor nga i cili do të kalojë ajo, dhe ka 

keqësuar akoma më shumë gjendjen tashmë të rënduar ekonomike të 
tyre.

Administratat e dhomave të industrisë dhe të tregtisë të qytetit tonë kanë 
organizuar një takim të përbashkët së fundit në bashkëpunim me 
autoritetet e Ministrisë së Infrastrukturës, Transporteve dhe Rrjeteve si 
dhe të Zyrës së Punës.

V

9 «hapa» që duhet domosdoshmërisht të bëjë Selaniku për të 
tejkaluar mos ekzistencën e tij turistike dhe nënvleftësimin nga 
tregu turistik dhe të përfitojë nga zhvillimi turistik i përgjithshëm i 6

vendit, çka meriton për hir të historisë së tij, si dhe monumenteve që 
disponon, bukurive të natyrës që ka si dhe të tashmes së saj dinamike, 
këto ka kodifikuar Dhoma e Profesionalistëve të Selanikut. 

Kuadri i Dhomës së Profesionalisteve të Selanikut si dhe kompanisë për 
zhvillimin “Konsulenti i Profesionistit” shfrytëzuan dhe aktualizuan 
studimet parësore dhe dytësore të viteve të fundit dhe konkluduan në një 
seri ndërhyrjesh që kanë të bëjnë me infrastrukturën, produktin e turizmit, 
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Në këtë takim u vendos inicimi i një programi subvencionimi të kontributeve profesionale  të Zyrës së Punës, për gjithë ato kompani që ndikohen nga 
veprat e ndërtimeve të metrosë së Selanikut. Të interesuarit mund t'i drejtohen Dhomës së Profesionalistëve të Selanikut.

Ndryshime thelbësore dhe të shpejta  

vetmja zgjidhje janë ndryshimet e vërteta thelbësore dhe të 
shpejta në radhë të parë në mënyrën me të cilën mendon 
administrata publike dhe pastaj në mënyrën se si funksionon E

tregu dhe ekonomia. 

Teatri absurd që jetuam rishtazi me çështjen e qumështit dhe afatin e 
skadimit të tij tregoi qartë se jo vetëm nuk jemi gati për të bërë reforma 
por as që i kemi të qarta në mendjen tonë. Domethënë, çfarë duhet të 
ndryshojë dhe si duhet të ndryshojë. 

Pikërisht këtu e hedh gjithë peshën Dhoma e profesionalisteve. Të 
përgatitemi ashtu si duhet dhe shpejt për periudhën pas krizës. Me 
funksionim prodhues dhe ekstraversional të ekonomisë. 

Me një shtet modern në krah të qytetarëve të saj dhe të profesionistëve 
dhe jo armik dhe “partner” të tij. Me profesionalistë të kualifikuar të aftë për 
të menaxhuar kushtet e reja të tregut. Pavarësisht nga vështirësitë nuk 
njohim shanset e reja dhe përmirësimin sado të vogël të kushteve. 

Dhoma e Profesionalistëve të Selanikut do të shfrytëzojë çdo shans të ri 
për të bërë Selanikun sa me estraversional, tregun e saj sa më joshës, 
kolegët sa më produktivë. Shpresojmë se autoritetet e reja të rrethit dhe të 
bashkive të kuptojnë ndryshimet dhe nevojat e reja. Mbështesim kolegët 
që testohen në arenën zgjedhore, pavarësisht nga ngjyra dhe besojmë 
plotësisht se prezenca e profesionalistëve në zgjedhjet e reja vendore dhe 
në Parlamentin Evropian do të ndihmojnë në racionalizimin dhe 
efikasitetin e politikës. 

arsimin, lidhjet e transportit si dhe jetën e përditshme. 
Kjo listë iu dorëzua përfaqësuesve të forumeve të qytetit si dhe të 
rajoneve përreth që merrnin pjesë në takimin që organizoi Dhoma e 
Profesionistëve të Selanikut gjatë këtyre ditëve. 

Siç rezulton nga propozimet në rregullimin e problemeve të mbetura 
pezull implikohen si autoritetet e pushtetit vendor po ashtu dhe qendror, 
por i rëndësishëm është edhe roli i profesionistëve dhe i qytetarëve të 
Selanikut, të cilët duhet të ndërgjegjësohen se qyteti i tyre është 
destinacion turistik. 

69 «шагов» развития туризма в Фессалониках

аботы по строительству Метро в Фессалониках затронули 
множество предприятий нашего города, расположенных 
вблизи строящейся магистрали, и усугубили их и без того 

трудное финансовое положение.

Администрации таких учреждений города Фессалоники, как 
Торгово-Промышленная Палата (ΕΒΕΘ), Ремесленная Палата (ΒΕΘ) и 
Профессиональная Палата (ΕΕΘ) недавно организовали совместное 
совещание с участием представителей Министерства Инфрастру-
ктур, Транспорта и Коммуникаций, а также Организации по трудоуст-

P

9 «шагов», которые город Фессалоники должен сделать для 
выхода из сложившейся ситуации "небытия" и недооценки 
свей роли в сфере туризма, и для приобщения к конструкти-6

вному процессу развития туризма в стране – на что он полноправно 
может претендовать благодаря своей истории, своим памятникам 
культуры, красоте своей природы и динамичности своей современ-
ной жизни – легли в основу разработок Профессиональной Палаты г. 
Фессалоники (ΕΕΘ). Специалисты Палаты и принадлежащей ей 
девелоперской компании «Симвулос ту Эпагелматиа» ("Советник 
Профессионала") изучили и актуализировали материалы первичных 
и вторичных исследований последних лет и пришли к заключению о 

ройству населения (ΟΑΕΔ).На совещании было принято решение о разработке программы субсидирования страховых взносов ΟΑΕΔ для 
предприятий, затронутых строительством Метро в Фессалониках. Заинтересованные лица могут обратиться в Профессиональную Палату г. 
Фессалоники.

Существенные и быстрые перемены

динственным решением актуальных проблем являются 
существенные и быстрые перемены – прежде всего, в самой 
логике Государственной Администрации, а затем и в системе E

функционирования рынка и всей экономики. Театр абсурда, 
свидетелями которого мы недавно стали в связи с темой молока и 
длительности его срока годности, наглядно показал, что мы не только 
не готовы к реформам, но даже и не представляем их себе с 
достаточной четкостью. Итак, что должно измениться и как? Этому 
вопросу уделяет особое внимание Профессиональная Палата г. 
Фессалоники (ΕΕΘ). Надо правильно и своевременно приготовиться 
к  п о с л е - к р и з и с н о м у  п е р и о д у .  С  п р о и з в о д и т е л ь н о й  и  
ориентированной на экспорт экономикой. С современным 
государством, содействующим гражданам и профессионалам в их 
работе, а не их врагом или «партнером». С квалифицированными 

специалистами, способными справляться со своими задачами в 
новых условиях. Несмотря на трудности, мы не игнорируем 
появление новых возможностей и, пусть даже малое, но все-же 
некоторое улучшение ситуации. Палата ΕΕΘ воспользуется каждой 
новой возможностью сделать Фессалоники местом развития 
внешнеэкономических связей и привлекательным для новых 
капиталов рынком, повышая продуктивность предприятий ее 
членов. Мы надеемся, что новые муниципальные и региональные 
правители осознают происходящие перемены и новые потребности. 
Мы поддерживаем наших коллег, пробующих свои силы на выборной 
стезе, вне зависимости от их политической окраски, и полностью 
уверены, что участие профессиональных предпринимателей в новых 
Администрациях и в Европарламенте будет способствовать 
рационализации и эффективности политических структур. 

необходимости принятия целой серии мер в отношении инфрастру-
ктур, туристической продукции, образования и подготовки кадров, 
транспортного и бытового обслуживания. Представители ведомств и 
учреждений города и близлежащих районов были ознакомлены со 
списком предлагаемых мер в ходе организованного Палатой ΕΕΘ 
совещания, несколько дней назад. Из списка предложений явствует, 
что усилия в данной сфере должны прилагаться не только местными 
органами самоуправления и государственными властями, но и 
играющими важную роль в этом процессе предприятиями и 
жителями Фессалоник, которые должны осознать, что их город 
является достойным туристическим направлением. 
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Subsidy for contributions of businesses affected 
by the construction of the Thessaloniki Metro

69 steps for tourism in Thessaloniki

he works for the construction of the Thessaloniki Metro have 
affected many businesses in our city that are located on its course, 
additionally aggravating their already difficult economic situation.

The Administrations of the chambers of our city, the EVETH, VETH and 
EETH, recently organised a joint meeting with representatives of the 
Ministry of Infrastructure, Transport and Networks and the OAED 
Employment Agency.

T

he Professional Chamber of Thessaloniki mapped the 69 steps 
Thessaloniki needs to implement to escape obscurity and 
obsolescence in the tourism industry and reap the benefits from T

the tourist development of the country, which it is entitled to given its 
history, monuments, natural beauty and dynamic presence. 

Officials of the EETH and its development company “O Symvoulos tou 
Epaggelmatia” used and updated primary and secondary studies of 
recent years to reach a series of interventions related to infrastructure, the 
tourism product, education, transport links and everyday life. 

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για τα µέλη του Ε.Ε.Θ. 

The meeting decided to launch a program to subsidise employer contributions to the OAED, for businesses affected by the construction of the 
Thessaloniki Metro. Interested parties can contact the Professional Chamber of Thessaloniki.

This list was given to representatives of the bodies of the city and the broader region who participated in the meeting organised by the EETH a few days 
before. As seen from the proposals, both the local government and the central government are involved in settling the outstanding issues, but the role of 
the professionals and citizens of  Thessaloniki, who should be made aware that their city is a tourist destination, is also important. 

Substantial and rapid changes

he only real solution concerns substantial and rapid changes, first 
of all in the way of thinking of the Public Administration and, 
subsequently, in the way the market and the economy operate.T

 The theatre of the absurd we experienced recently regarding milk and its 
shelf life showed that not only we are not ready for reforms, but we do not 
even have a clear picture of what they should be in our minds. That is, what 
should change and how. This is what the Professional Chamber focuses 
on. 

To prepare properly and quickly for the post-crisis era, based on a 
production-oriented and extroverted operation of the economy. With a 
modern state on the side of citizens and professionals, acting not as their 
enemy but as their partner. 

With professionals trained in managing the new circumstances. Despite 
the difficulties, we do not ignore the new opportunities and even the small 
improvement in circumstances. 

The EETH will seize every new opportunity to render Thessaloniki more 
extrovert, its market more attractive, and colleagues more effective. 

We hope that the new administration of the city and the region will 
understand these changes and new needs. 

We support our colleagues who are competing in the electoral arena, 
regardless of their political affiliations, and fully believe that the presence 
of professionals in the new Administration and the European Parliament 
will help to streamline policies and increase their effectiveness. 
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News

Subsidy for contributions of businesses affected 
by the construction of the Thessaloniki Metro

69 steps for tourism in Thessaloniki

he works for the construction of the Thessaloniki Metro have 
affected many businesses in our city that are located on its course, 
additionally aggravating their already difficult economic situation.

The Administrations of the chambers of our city, the EVETH, VETH and 
EETH, recently organised a joint meeting with representatives of the 
Ministry of Infrastructure, Transport and Networks and the OAED 
Employment Agency.

T

he Professional Chamber of Thessaloniki mapped the 69 steps 
Thessaloniki needs to implement to escape obscurity and 
obsolescence in the tourism industry and reap the benefits from T

the tourist development of the country, which it is entitled to given its 
history, monuments, natural beauty and dynamic presence. 

Officials of the EETH and its development company “O Symvoulos tou 
Epaggelmatia” used and updated primary and secondary studies of 
recent years to reach a series of interventions related to infrastructure, the 
tourism product, education, transport links and everyday life. 

ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ για τα µέλη του Ε.Ε.Θ. 

The meeting decided to launch a program to subsidise employer contributions to the OAED, for businesses affected by the construction of the 
Thessaloniki Metro. Interested parties can contact the Professional Chamber of Thessaloniki.

This list was given to representatives of the bodies of the city and the broader region who participated in the meeting organised by the EETH a few days 
before. As seen from the proposals, both the local government and the central government are involved in settling the outstanding issues, but the role of 
the professionals and citizens of  Thessaloniki, who should be made aware that their city is a tourist destination, is also important. 

Substantial and rapid changes

he only real solution concerns substantial and rapid changes, first 
of all in the way of thinking of the Public Administration and, 
subsequently, in the way the market and the economy operate.T

 The theatre of the absurd we experienced recently regarding milk and its 
shelf life showed that not only we are not ready for reforms, but we do not 
even have a clear picture of what they should be in our minds. That is, what 
should change and how. This is what the Professional Chamber focuses 
on. 

To prepare properly and quickly for the post-crisis era, based on a 
production-oriented and extroverted operation of the economy. With a 
modern state on the side of citizens and professionals, acting not as their 
enemy but as their partner. 

With professionals trained in managing the new circumstances. Despite 
the difficulties, we do not ignore the new opportunities and even the small 
improvement in circumstances. 

The EETH will seize every new opportunity to render Thessaloniki more 
extrovert, its market more attractive, and colleagues more effective. 

We hope that the new administration of the city and the region will 
understand these changes and new needs. 

We support our colleagues who are competing in the electoral arena, 
regardless of their political affiliations, and fully believe that the presence 
of professionals in the new Administration and the European Parliament 
will help to streamline policies and increase their effectiveness. 
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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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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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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!
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Ψωνίζουµε ελληνικά!



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2014

50

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!



Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ.

300

4464

ΤΕΥΧΟΣ 209 (049) 

ΜΑΪΟΣ 2014

ΤΙΜΗ 0,003

ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ

ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

sel_52 sel_1

Τα πάνω κάτω 
στην αγορά µε 

50 αλλαγές-κλειδιά 

Πώς θα
φορολογηθούν  τα 

εισοδήµατα του 2013

Προσοχή 
στη ρύθµιση χρεών

69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης 




