ENΩΣH ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN OINΩN & ΠOTΩN

E Δ EOΠ
Α Θ Η Ν Ω Ν

KEMΠΑΘ
5278

ETOΣ 27ο
AP. ΦYΛΛOY 330
ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
ΚΩΔΙΚOΣ: 011505

Z. Παπαντωνίου 54-58 Aθήνα, T.K. 11145 Tηλ. 210 8318221

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

30 Ιουνίου η γιορτή της Πεντηκοστής

Η

καθιερωμένη - για τους πρατηριούχους της Αθήνας γιορτή της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί και φέτος την Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 στην ταβέρνα «Ζυγός»
(20ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Πάρνηθος, τηλέφωνο
210-2464839).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα γίνει αρτοκλασία
στις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια θα παρατεθεί γεύμα
για τους πρατηριούχους, για τα μέλη των οικογενειών
τους, καθώς και για τα στελέχη των συνεργαζομένων
εταιρειών.

Όπως και τις άλλες χρονιές έτσι και φέτος, στο περιθώριο
της γιορτής οι πρατηριούχοι θα βρουν την ευκαιρία να συσφίξουν τις σχέσεις τους και να συζητήσουν τα προβλήματά
τους, ενώ παράλληλα θα ανταλλάξουν απόψεις και με τους
προσκεκλημένους τους: τους ανθρώπους των εταιρειών.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ
Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Διακινητών
Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών κάλεσε τα μέλη τον
Μάιο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να τα
ενημερώσει για τα τρέχοντα
προβλήματα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης τονίστηκε ότι η
εμπορική πολιτική της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ δυσκολεύει το πρατήριο και οι
πρατηριούχοι εξέφρασαν
την δυσαρέσκειά τους, καθώς τους δημιουργεί προβλήματα στην υλοποίησή
της.
Επίσης, οι πρατηριούχοι,
κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
εξεφράσθησαν δυσμενώς
για την COCA-COLA 3E, η
οποία ενώ είχε υποσχεθεί
ισορροπία μεταξύ των καναλιών, δημιούργησε πλήρη
ανισορροπία στην αγορά.
Με τις προωθητικές ενέργειες και τις μειωμένες τιμές, οι πρατηριούχοι έχουν
βρεθεί στη δίνη μιας άναρχης εμπορικής πολιτικής εκ
μέρους της εταιρείας, αφού
οι... γνωστοί άγνωστοι, οι...
συνήθεις ύποπτοι, πουλάνε
φθηνότερα απ’ ό,τι αγοράζει το πρατήριο...

Συνάδελφοι, προσοχή:
Πάρτε πληροφορίες
για να μην πάρετε... φέσια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους
πελάτες τους από την εταιρία TRUST,
τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και

Παράδειγμα
προς αποφυγή...

Α

ναβρασμός επικρατεί στις τάξεις του
Συνδέσμου Πρατηριούχων Σιγαρέτων,
καθώς από τον Ιούνιο η Παπαστράτος, θυγατρικής της Philip Morris που ελέγχει το
37% της αγοράς, αλλάζει το μοντέλο διανομής των προϊόντων της εισάγοντας το
σύστημα αποκλειστικής διανομής σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πλέον θα συνεργάζεται με πέντε χονδρεμπόρους στα παραπάνω αστικά κέντρα, έναντι
περίπου 110 σήμερα.
Το μοντέλο αυτό θα συμβάλει, σύμφωνα με την εταιρεία, στην αποτελεσματικότερη διανομή των προϊόντων της και θα

Νέα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

Μ

210-8929700, προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη
αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την
TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

ε συνταγή της οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ, το γνωστό IRS, αλλά και
άλλων προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα νέα
μέτρα κατά της φοροδιαφυγής που θα θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και
θα περιληφθούν στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ώστε να είναι σε
όλους γνωστά και να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα.
Στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο
στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα εισοδήματα, τα δάνεια και την
περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες – λογαριασμοί, εισιτήρια, αποδείξεις σουπερμάρκετ- και μόλις κριθεί αναγκαίο θα καλούνται για έλεγχο.
Στο στόχαστρο θα βρεθούν με ειδικές διατάξεις οι offshore εταιρείες όπου
καθίστανται υπόλογοι οι διαχειριστές, ενώ για πρώτη φορά θα ελεγχθούν τα
εισοδήματα που αναφέρονται στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης,
δηλαδή τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή
με ειδικό τρόπο και έχει εξαντλεί η φορολογική υποχρέωση. Τα εισοδήματα
αυτά πλέον δηλώνονται υποχρεωτικά και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

προσφέρει καλύτερα περιθώρια κέρδους
στα σημεία πώλησης. Εκτιμάται μάλιστα
ότι και οι άλλες καπνοβιομηχανίες αλλά
και οι πολυεθνικές που εισάγουν τα προϊόντα τους θα ακολουθήσουν, αργά ή γρήγορα, αυτό το μοντέλο.
Η πρακτική όμως αυτή απαιτεί πληρωμές τοις μετρητοίς σε έναν κλάδο όπου ως
σήμερα οι χονδρέμποροι αγόραζαν με πίστωση από τις βιομηχανίες και πωλούσαν
με πίστωση στη λιανική, δηλαδή στα περίπτερα και στα ψιλικατζίδικα. Η έλλειψη
ρευστότητας θα οδηγήσει στην επιβίωση
των ισχυρών, γι’ αυτό και εκτιμάται ότι θα
υπάρξει κύμα «λουκέτων» που θα εκδηλωθεί πρώτα στα πρατήρια. Με τη σειρά τους
οι ιδιοκτήτες των περιπτέρων φοβούνται
ότι μετά το κλείσιμο των πρατηρίων θα
υποχρεωθούν από τις καπνοβιομηχανίες
να αγοράζουν τα τσιγάρα τους τοις μετρητοίς και να προεξοφλούν μέρες πριν την
παραγγελία τους.
Σε ό,τι αφορά τη λιανική, οι περιπτεράδες εκτός από τις αλλαγές στο σύστημα
διανομής, έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον και ανταγωνισμό από τρίτους, αφού η
αλυσίδα σουπερμάρκετ Μαρινόπουλος
κάνει χρήση της νομοθεσίας και διαθέτει
σε ειδική προθήκη στα καταστήματά της
καπνικά προϊόντα. Σημειώνεται ότι τα καπνικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 60%
του τζίρου των περιπτέρων.
Στην Αττική σήμερα έχουν απομείνει
6.440 σημεία πώλησης καπνοβιομηχανικών
προϊόντων, από 10.550 που ήταν το 2009.

Προωθείστε
το νερό το
«δικό» μας...

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι
έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία
IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση του νερού «Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοιμέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν
να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους
πρατηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η
διακίνησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση
με τα άλλα.

Η ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τ

ο νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Ενέχυρο - ποινική συνδιαλλαγή
σε εγκλήματα εις βάρος του Δημοσίου, σύσταση ειδικού προανακριτικού σώματος, θέματα αστικής ευθύνης του Τύπου και άλλες διατάξεις», αποτελείται από ένα και μόνον άρθρο και αλλάζει
ριζικά το θέμα της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων για εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εις βάρος του Δημοσίου.
Το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη συμπλήρωση και ενίσχυση του
θεσμού της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, ο οποίος προβλέπεται από πληθώρα διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και
εφαρμόζεται στην πράξη με διαρκώς αυξανόμενη ταχύτητα. Με τα
ισχύοντα ως σήμερα, οι δεσμευμένοι λογαριασμοί παγώνουν, τα
δε κατατεθειμένα σε αυτούς χρηματικά ποσά παραμένουν αδρανή έως ότου τελεσιδικήσει η υπόθεση, γεγονός που τελεί, όπως
σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σε πλήρη
αντίθεση προς την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τις ανάγκες ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.
Με το νομοσχέδιο που έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με το
υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται η σύσταση ενεχύρου υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου ή των νομικών προσώπων που ανήκουν
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και έτσι επιλύεται το ζήτημα της
αδυναμίας αξιοποίησης των δεσμευθέντων χρηματικών ποσών.
Τα ποσά που έχουν δεσμευθεί σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων ή
βουλευμάτων παραμένουν αδρανή επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο όμως αυτό θα μπορεί εφεξής η Πολιτεία να
χρησιμοποιεί τα χρηματικά ποσά που εντοπίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δεσμευθεί. Κατά έναν τρόπο η Πολιτεία θα έχει τον ρόλο του θεματοφύλακα. Τι σημαίνει αυτό;
Η Πολιτεία (δηλαδή το υπουργείο Οικονομικών) θα αξιοποιεί τα
ποσά αυτά, όπου κρίνει για τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, θα τα διασφαλίζει επαρκώς ώστε αν και όταν υπάρξει αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για τον κατηγορούμενο να αρχίσει αμέσως η διαδικασία απόδοσης των ενεχυριασθέντων ποσών.

EΔEOΠ
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
Πανελλήνια Oμοσπονδία
Μήτσιος Ευάγγελος
Mπέκας Θεμιστοκλής
Τσίχλας Τίτος
Κωσταντόπουλος Θεόδωρος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γαλανάκης Αντώνης
Θανασούλας Bασίλειος
Mελισσανίδης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Mπακαλάρος Kων/νος

Πρόεδρος
A’ Aντιπρόεδρος
B’ Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος Δημ. Σχέσεων
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος

210-8048357
2310-793587
2810-312247
2610-640491
210-4621077
28210-74554
26410-50333
23840-22286
26610-52888
23730-31381
2610-643777

EΔEOΠ Aθηνών
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Δανιήλ Παγώνα
Zαμπούρας Κωνσταντίνος
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

EΔEOΠ Bόλου
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

EΔEOΠ Hρακλείου
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

EΔEOΠ Kορίνθου
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23840-22286
23810-23312
23840-22810
23810-81050
23810-88894

EΔEOΠ Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

25210-81093
25210-45348
25210-81591
25210-22513
6977-454671

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Mπουτιώνης Γεώργιος
Mαργαρίτης Iωάννης
Γκινάτης Δημήτριος
Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23710-61166
23740-81555
23990-22833
23730-61432
23710-31381

EΔEOΠ Kέρκυρας
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

EΔEOΠ Xανίων
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

2

Βάζει σε «μνημόνιο»
τις τράπεζες η τρόικα
Σ

φιχτές προθεσμίες για την ολοκλήρωση του τρέχοντος κύκλου
ανασυγκρότησης του τραπεζικού
κλάδου και για τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
και εποπτείας του ορίζει το αναθεωρημένο μνημόνιο που συμφώνησε η
ελληνική κυβέρνηση με τους δανειστές. Στην τρόικα θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε
νέα καθυστέρηση στη διαδικασία αναδόμησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η οποία βρίσκεται ήδη έναν
χρόνο πίσω από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, λόγω της κωλυσιεργίας των
ελληνικών αρχών και της αναβολής Οι εκπρόσωποι της τρόικας Ματίας Μορς (αριγια αρκετούς μήνες της ανακεφαλαι- στερά), Κλάους Μαζούχ (κέντρο) και Πόουλ
οποίησής του, ως αποτέλεσμα της Τόμσεν θέλουν να αποφύγουν με κάθε τρόπο
περυσινής διπλής εκλογικής αναμέ- νέα καθυστέρηση στη διαδικασία αναδόμησης
τρησης.
του χρηματοπιστωτικού συστήματος
Το υπουργείο Οικονομικών και η
Με βάση το πρόγραμμα οικονομικής πολιΤράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με το
τικής που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα,
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
το αμέσως επόμενο διάστημα οι ελληνικές
(ΤΧΣ), έχουν δεσμευτεί να έχουν έτοιμο ως
αρχές έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν τις
τις 15 Ιουλίου το σχέδιο για τον νέο «χάρτη»
ακόλουθες πολιτικές:
της αγοράς. Όπως έχει δηλώσει κατ’ επανά1. Πλάνα χρηματοδότησης: Μετά την
ληψη ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής
δος Γιώργος Προβόπουλος, σε λίγους μήτους, οι διοικήσεις όλων των τραπεζών θα
νες στον κλάδο θα δραστηριοποιούνται
πρέπει να συντάξουν πλάνα χρηματοδότητέσσερις συστημικές και μερικές μικρές
σής τους, τα οποία θα επικαιροποιούνται σε
τράπεζες, αριθμός που διασφαλίζει τον
τριμηνιαία βάση. ΣΕ αυτά θα αποτυπώνεται
υγιή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, προη στρατηγική τους για τη διεύρυνση των πηέχει η λήψη των οριστικών αποφάσεων για
γών χρηματοδότησής τους και η ταυτόχροτο μέλλον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
νη μείωση της εξάρτησής τους από τους μηκαι της νέας Proton Bank, που ανήκουν καχανισμούς παροχής ρευστότητας του ευρωτά 100% στο ΤΧΣ και οι οποίες πρέπει να
συστήματος.
έχουν πουληθεί το αργότερο ως τα μέσα
2. Παρακολούθηση εξυγιασμένων τρατου επόμενου μήνα.
πεζών: Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται
Εξάλλου, ως το τέλος Ιουνίου θα έχουν
να εποπτεύει τις τράπεζες που τέθηκαν σε
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τις αυξήσεις
εκκαθάριση και τα πιστωτικά ιδρύματα που
των Attica Bank και Probank, από το αποτέπέρασαν υπό δημόσιο έλεγχο ώστε να διαλεσμα των οποίων θα εξαρτηθεί το αν θα
σφαλίσει ότι οι διοικήσεις τους εφαρμόζουν
συνεχίσουν αυτόνομη πορεία ή αν θα απροστρατηγικές που αποκλείουν τη δημιουργία
ροφηθούν από μεγαλύτερους ομίλους. Σε
νέων κεφαλαιακών αναγκών.
κάθε περίπτωση, το μνημόνιο αναφέρει ρη3. Νέα στρες τεστ: Η κεντρική τράπεζα
τά ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι του κλάδου
πρέπει να κάνει την κατάλληλη προετοιμαθα λειτουργήσουν ως υποδοχείς των μισία, ώστε ως το τέλος του 2013 να έχει ολοκρών τραπεζών που δεν θα τα καταφέρουν
κληρώσει
έναν νέο γύρο ασκήσεων προσονα ενισχυθούν κεφαλαιακά αποκλειστικά
μοίωσης για την εκτίμηση των αντοχών του
από τον ιδιωτικό τομέα. Αμέσως μετά τη
συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ως το τέλος
σχεδίαση της συνολικής στρατηγικής για το
Ιουλίου θα πρέπει να έχει οριστικοποιήσει
σύστημα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συγτη μεθοδολογία αυτών των ασκήσεων, σε
χωνεύσεων μεταξύ των τεσσάρων συστημισυνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της
κών πιστωτικών ιδρυμάτων.
τρόικας.
4. Εταιρική διακυβέρνηση: Οι Αρχές θα
• Βασικοί άξονες
πρέπει να ενισχύσουν το πλαίσιο που αφορά την εταιρική διακυβέρνηση στον κλάδο,
Eφημερίδα
για την προστασία των συμφερόντων των
φορολογουμένων που πλήρωσαν την ανακεφαλαιοποίηση. Παράλληλα, θα πρέπει να
στηριχθούν οι προσπάθειες του ΤΧΣ για τη
Mηνιαίο
μείωση
του λειτουργικού κόστους των τραδημοσιογραφικό
πεζών,
με
στόχο την όσο το δυνατόν γρηγοόργανο της
ρότερη επιστροφή τους σε κερδοφορία.
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
Στο πλαίσιο αυτό, θα υιοθετηθεί ένα παEMΠOPΩN
κέτο
αναδιοργάνωσης του ΤΧΣ, το οποίο
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
προβλέπει μεταξύ άλλων την προσθήκη
Iδιοκτήτης
δύο ανεξάρτητων μελών στο διοικητικό του
EΔEOΠ AΘHNΩN
συμβούλιο. Επιπλέον, το ΤΧΣ καλείται να
Oδός Z. Παπαντωνίου
βελτιώσει τον εσωτερικό του κανονισμό,
54-58, 11145 Aθήνα
ώστε να είναι διακριτές και ξεκάθαρες οι αρTηλ. 210-8318221,
μοδιότητες του γενικού και του διοικητικού
210-8312351
του συμβουλίου. Από την πλευρά της η κυwww.edeopath.gr
βέρνηση δεσμεύεται για την τροποποίηση
e-mail: edeopath@gmail.gr
της νομοθεσίας ώστε να διασφαλιστεί ο μη
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
δημόσιος χαρακτήρας του Ταμείου.
Τέλος, οι τράπεζες οφείλουν να υιοθετήΕκδότης
σουν πλήρως ως το τέλος Δεκεμβρίου τα
Eυάγγελος Μήτσιος
πλάνα που θα σχεδιάσουν και θα εγκρίνει η
Z. Παπαντωνίου
Τράπεζα της Ελλάδος, σε σχέση με τη βελ54-58 Aθήνα,
τίωση των δομών της διοίκησής τους.
Tηλ. 210 8318221
5. Διασφάλιση επισφαλειών: Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη νομοθεσία προς την
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
X. MOΡΦΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.
κατεύθυνση αποτελεσματικότερης αντιμεΤαύρου 11-13
τώπισης του προβλήματος των «κόκκινων»
Ταύρος
δανείων.
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Παράγοντες αποτυχίας για ένα δίκτυο
Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μεγάλα δίκτυα καταστημάτων
κατέρρευσαν δημιουργώντας χρέη και προβλήματα τόσο
στους franchisees όσο και στους franchisors
Υπάρχει περίπτωση να αποτύχει ένα δίκτυο franchise;
Σαφώς και υπάρχει και είναι
πολλές οι περιπτώσεις που
μεγάλα δίκτυα καταστημάτων
κατέρρευσαν δημιουργώντας
χρέη και προβλήματα τόσο
στους franchisees όσο και
στους franchisors.
Βασικοί παράγοντες αποτυχίας
είναι οι ακόλουθοι:
Η επιχειρηματική ιδέα να
μην είναι σαφής, βιώσιμη
ή απλά να μην μπορεί να εξελιχθεί. Να είναι εύκολα αντιγράψιμη και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της να μην είναι
ισχυρά. Οι ευρύτερες συνθήκες – το εξωτερικό περιβάλλον
– να δημιουργήσουν παράγοντες που ακυρώνουν την
ίδια την ιδέα με αποτέλεσμα
το δίκτυο να χάσει το αντικείμενό του.

Η εκπαίδευση των μελών
του δικτύου να είναι ελλιπής. Αυτό μεταφράζεται σε
έλλειψη πίστης για το προϊόν
του δικτύου και σε σταδιακή
απαξίωσή του. Μέσα από την
εκπαίδευση συντηρείται η πίστη στο δίκτυο και αναπτύσσονται ισχυροί συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών. Η
διαρκής εκπαίδευση δημιουργεί ανταγωνιστικούς franchisees, ικανούς να διεκδικήσουν το μερίδιο που τους αντιστοιχεί.

2

5

1

Η στρατηγική ανάπτυξης
να έχει προβλήματα. Αυτό
σημαίνει η επιλογή των franchisees να μην έχει γίνει τηρώντας τα προβλεπόμενα κριτήρια ή τα σημεία ανάπτυξης
του δικτύου να είναι άναρχα
τοποθετημένα δημιουργώντας

επικαλύψεις και αλλού σημαντικές ελλείψεις.

3

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από τα
μέλη του δικτύου να μην είναι
η προβλεπόμενη σύμφωνα με
τα εγχειρίδια λειτουργίας.

4

Ελλειψη διαφήμισης και
επικοινωνίας του brand
name. Ενα δίκτυο πρέπει να
διαφημίζεται διαρκώς προκειμένου να επικοινωνεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του
στην αγορά. Με αυτόν τον
τρόπο καθιερώνεται στη συ-

νείδηση του αγοραστικού κοινού και ταυτίζεται με την ιδέα
και το concept που προτείνει
καθιστώντας πιο δύσκολη την
αντιγραφή του. Επίσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση των
μελών του δικτύου και δημιουργεί υπεραξία στο brand
name που μεταφράζεται σε
περισσότερους και πιο ικανοποιημένους franchisees. Επίσης αποπνέει έναν αέρα επιτυχίας και ανάπτυξης που φέρνει περισσότερους πελάτες
στα σημεία πώλησης.

6

Το επίπεδο των entry fees
και των royalties δεν συμβαδίζει με το επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών στα μέλη
του δικτύου. Φανταστείτε έναν
franchisee ο οποίος έχει πληρώσει υψηλό entry fee και
καταβάλλει ένα μεγάλο ποσοστό σε royalties, ενώ την
ίδια στιγμή η εκπαίδευσή του
είναι ελλιπής, οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί προβληματικοί,
τα εγχειρίδια δεν ανανεώνονται και οι στόχοι δεν επιτυγχάνονται. Είναι βέβαιο πως
πρόκειται για σενάριο καταστροφής του δικτύου το οποίο

δυστυχώς έχει συμβεί αρκετές
φορές στο παρελθόν δυσφημίζοντας όχι μόνο τη μητρική
εταιρεία αλλά και τον θεσμό
του franchise συνολικά.

7

Το δίκτυο να αποτελεί
δεύτερη προτεραιότητα
για τον franchisor. Σε αυτή
την περίπτωση ο θάνατος του
δικτύου θα είναι αργός αλλά

βέβαιος. Η επιτυχημένη ανάπτυξη απαιτεί πολλή δουλειά
από τον franchisor και συμπληρωματικά την επιλογή μιας
εξειδικευμένης εταιρείας
ανάπτυξης δικτύων η οποία
μπορεί να συνδράμει αποφασιστικά και να κάνει τη
διαφορά ανάμεσα σε ένα πετυχημένο και σε ένα αποτυχημένο δίκτυο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Σε αδιέξοδο βρίσκεται ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, με τα ελλείμματα συνεχώς να αυξάνονται, τα έσοδα
μέσω εισφορών, λόγω οικονομικής κρίσης, να
βρίσκονται στο ναδίρ και τα περιθώρια λήψης
νέων μέτρων από την κυβέρνηση να περιορίζονται στο ελάχιστο. Το σκηνικό του αδιεξό-

δου συμπληρώνει η ασφυκτική πίεση της
τρόικας προς την κυβέρνηση να λάβει άμεσα
μέτρα για να περιορίσει τα ελλείμματα του Ταμείου, πίεση η οποία αναμένεται να επανέλθει τις επόμενες ημέρες στη συνάντηση των
εκπροσώπων των δανειστών με τον υπουργό
Εργασίας κ. Ι. Βρούτση.

Τα ελλείμματα αυξάνονται και η τρόικα πιέζει για τη λήψη μέτρων

Στον αέρα
οι συντάξεις
του ΟΑΕΕ
Ρεπορτάζ

Η

«οικονομική εικόνα» του ΟΑΕΕ περιγράφεται από τα
εξής στοιχεία. Κάθε μήνα ο Οργανισμός εισπράττει
γύρω στα 120 εκατ. ευρώ από εισφορές, ενώ καταβάλλει 260 εκατ. ευρώ σε παροχές (συντάξεις κτλ.). Εντός
του πρώτου πενταμήνου του έτους έχει εισπράξει 480
εκατ. ευρώ από το 1,1 δισ. ευρώ της κρατικής επιχορήγησης για το 2013, ενώ το έλλειμμα του τρέχοντος
έτους αναμένεται να διαμορφωθεί στα 340 εκατ. ευρώ.
Τα οικονομικά αυτά στοιχεία ενδέχεται τελικώς να
αποδειχθούν υποτιμημένα καθώς η κρίση συνεχώς βαθαίνει στην αγορά και έχει πλήξει με ιδιαίτερη σφοδρό-

τητα τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είτε κλείνουν είτε «φυτοζωούν»
και αδυνατούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές.
Το υπουργείο Εργασίας, το οποίο καλείται να διαμορφώσει μέτρα στήριξης του Ταμείου, βρίσκεται μεταξύ
σφύρας και άκμονος.
Η διάταξη του νόμου 3986/2011 που προέβλεπε την
επιβολή από 1.1.2013 εισφοράς στους ελεύθερους
επαγγελματίες (προτάθηκε το ύψος του 0,2%) για τη
χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ δεν μπορεί να εφαρμοστεί
υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς. Κάτι τέτοιο θα
δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα βιωσιμότητας

στους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε την ειδική εισφορά
καθώς πρόκειται για αντιαναπτυξιακό μέτρο» δηλώνει
στο «Βήμα της Κυριακής» ο υπουργός Εργασίας κ. Ι.
Βρούτσης. Ο υπουργός αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά
του σημειώνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μείωσης των συντάξεων του ΟΑΕΕ, που είναι το άλλο προτεινόμενο μέτρο.
«Οι συντάξεις είναι εγγυημένες από το κράτος και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό» δηλώνει και προσθέτει ότι περιμένει τη συνάντηση με την τρόικα για να
αναζητήσει στη συνέχεια λύσεις για τον ΟΑΕΕ.
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Οι καταναλωτές
επιμένουν
ελληνικά
ορτ ά
Ρεπ

ζ

Το 95% θέλει να υπάρχει επίσημο σήμα προϊόντων
εγχώριας παραγωγής διότι πιστεύει ότι αρκετά
προϊόντα είναι εισαγόμενα και «βαφτίζονται» ελληνικά

Σ

τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η κυριαρχία
των πολυεθνικών ομίλων καταναλωτικών προϊόντων και των αντίστοιχων εμπορικών σημάτων στην ελληνική αγορά ήταν καταθλιπτική. Ο χώρος που είχε
απομείνει για τη διάθεση και διακίνηση των αντίστοιχων ελληνικών προϊόντων ήταν ελάχιστος. Η συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής είχε φτάσει σε εντυπωσιακά επίπεδα.
Στη διάρκεια όμως των τριών τελευταίων χρόνων τα
πράγματα άλλαξαν. Ένας ιδιότυπος «οικονομικός εθνικισμός» άρχισε να αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία που έβρισκε την αντανάκλασή του στα ράφια και
στα ψυγεία των σουπερμάρκετ. Σιγά-σιγά, βέβαια, αλλά σταθερά ανοδικά. Ο κλάδος των τροφίμων είναι ο
πιο ευνοημένος, ενώ σε όλες σχεδόν τις αλυσίδες των
σουπερμάρκετ η παρουσία ελληνικών προϊόντων είναι
πολύ μεγάλη.
Μάλιστα η τάση είναι τόσο ισχυρή που το υπουργείο
Ανάπτυξης επεξεργάζεται την πιστοποίηση του ελληνικού σήματος και τα κριτήρια απονομής του. Δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι επιχειρήσεις, είτε εμπορικές είτε
παραγωγικές, προσπαθούν επιμόνως να επικοινωνήσουν την εθνικότητά τους στους καταναλωτές, την
οποία θεωρούν στην παρούσα φάση συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των πιθανών πολυεθνικών ανταγωνιστών τους. Η διαχείριση της ελληνικής εθνικότητας είναι πλέον στοιχείο του μάρκετινγκ. Πόσω μάλλον που
οι επτά στους 10 καταναλωτές προτιμούν τα ελληνικά
προϊόντα και το 97% των καταναλωτών θέλει να βλέπει
περισσότερα εγχώρια προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων.
Η πλέον πρόσφατη έρευνα που διαπιστώνει την ισχυρή δημοφιλία των ελληνικών προϊόντων είναι αυτή την
οποία πραγματοποίησαν οι καθηγητές κ.κ. Γιώργος
Μπάλτας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
Προκόπης Θεοδωρίδης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας στο διάστημα Απριλίου - Μαΐου του τρέχοντος
έτους σε πανελλήνιο δείγμα 1.860 καταναλωτών. Το
45,8% των καταναλωτών που προτιμούν την αγορά ελληνικών προϊόντων τα αγοράζει από την αρχή της κρίσης, τον τελευταίο χρόνο τα αγοράζει το 38,2%, τους
τελευταίους μήνες το 8,9% και τους τελευταίους 2-3
μήνες το 8,1%.
Οι καταναλωτές έχουν διαχωρίσει πλέον τα είδη που
προτιμούν - ίσως γιατί δεν γίνεται διαφορετικά - να είναι εισαγόμενα από αυτά που θέλουν να είναι εγχώριας
παραγωγής. Έτσι αγοράζουν εισαγόμενα προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, αξεσουάρ,
κοσμήματα και γραφική ύλη και εγχώρια οπωροκηπευτικά, γαλακτοκομικά, αρτοσκευάσματα, κρασί, αναψυκτικά, χυμούς και εμφιαλωμένο νερό.
Ουσιώδες κριτήριο για την επιλογή των ελληνικών
προϊόντων είναι το τρομακτικό μέγεθος της ανεργίας
και η στήριξη της ελληνικής οικονομίας.
Μάλιστα το 61% των καταναλωτών θεωρεί ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ποιότητα, ενώ πέρυσι ήταν 50% το ποσοστό που είχε αυτή την εκτίμηση.
Επίσης το 57% πιστεύει ότι προσφέρουν μεγαλύτερη
ασφάλεια ενώ πέρυσι αυτό το πίστευε το 49%. Αλλά το
86% των καταναλωτών όταν βρίσκει ελληνικά προϊόντα
τα προτιμά από τα εισαγόμενα.
Ωστόσο το 95% των καταναλωτών θέλει να υπάρχει
επίσημο σήμα προϊόντων ελληνικής παραγωγής διότι
πιστεύει ότι αρκετά προϊόντα είναι εισαγόμενα και «βαφτίζονται» ελληνικά. Εφέτος όμως, τα πράγματα είναι

ακόμη πιο δύσκολα για
τους Έλληνες καταναλωτές, αν και τόσο τον Απρίλιο όσο και τον Μάιο του
2013 βελτιώθηκε η κατανάλωση, σύμφωνα με τις εταιρείες ερευνών. Σύμφωνα με την έρευνα των δύο καθηγητών, το 73% των καταναλωτών θα κάνει λιγότερες
αγορές αυτή τη χρονιά, το 84% δήλωσε ότι θα συγκρίνει

περισσότερο και θα προσέχει τις τιμές προτού αποφασίσει, το 84% ότι θα αναζητεί πιο συχνά τις προσφορές
και το 45% ότι θα μειώσει και τις δαπάνες του για τρόφιμα.
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Μονιμοποιείται με εντολή τρόικας το «καπέλο» 1%-4% στη φορολογία των εισοδημάτων

Μένει η έκτακτη εισφορά ως το 2016
Έρχεται ο ενιαίος φόρος των ακινήτων και η στρεμματική ταρίφα στα αγροτεμάχια - Εξαιρούνται οι αγρότες

Π

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

αγιώνονται οι έκτακτοι φόροι στα εισοδήματα και στην
περιουσία. Εκεί που όλοι περίμεναν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από το 2014, αυτή
θα συνεχίσει να εφαρμόζεται
για άλλα δύο χρόνια, έως το
2016. Οι επιβαρύνσεις για τους
φορολογούμενους είναι μεγάλες, καθώς η έκτακτη εισφορά
που επιβλήθηκε για πρώτη φορά
το 2009, κυμαίνεται από 1%
έως 4% στο σύνολο των εισοδημάτων, στο άθροισμα από μισθούς ή συντάξεις, ενοίκια, τόκους, μερίσματα.
Παράλληλα, η κυβέρνηση,
παρά τις δημόσιες «αψιμαχίες»
των κομμάτων, φαίνεται να
καταλήγει στον κορμό της νέας
φορολογίας περιουσίας που κατ’
ουσίαν μονιμοποιεί και το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα
ακίνητα.
Από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας όλων των Ελλήνων που επεκτείνεται και στα
αγροτεμάχια, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά έσοδα
ύψους 3,1 δισ. ευρώ, παρ’ ότι
αποφασίστηκε να εξαιρεθούν
από τον φόρο τα κτήματα των
κατ' επάγγελμα αγροτών.
Όπως σημειώνουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, «περιθώρια κινήσεων για

μειώσεις των φορολογικών συντελεστών κυρίως στα εισοδήματα δεν υπάρχουν, καθώς η
πίτα της οικονομίας συρρικνώνεται λόγω της βαθιάς ύφεσης
και της υψηλής ανεργίας».
Ως εκ τουτου οι ελπίδες για
την επιτυχή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την παρουσίαση πρωτογενών πλεονασμάτων, στηρίζονται στους υφιστάμενους φόρους και στη σύλληψη
της φοροδιαφυγής μέσω της ηλεκτρονικής καταγραφής όλων των
εισοδημάτων, που επιχειρείται
για πρώτη φορά εφέτος.
Από την απόδοση του νέου
φόρου στην περιουσία θα εξαρτηθεί αν και κατά πόσον θα
αποκλιμακωθούν οι έμμεσοι φόροι, με βασικότερο τον ΦΠΑ
στην εστίαση (από 23% στο
13%) και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο από
τον χειμώνα.
Ο στόχος που έθεσε ο πρωθυπουργός κ. Αντ. Σαμαράς για
σταδιακή μείωση στο 15% (από
20% σήμερα) της φορολογίας
των νομικών προσώπων παραμένει προς το παρόν «ευχή» καθώς τα περιθώρια για αποκλίσεις
από το πρόγραμμα σταθεροποίησης είναι μηδαμινά.

Η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης θα
αποτελέσει τη βάση ελέγχου εισοδημάτων και περιουσίας.
Το υπουργείο Οικονομικών,
λογικών δηλώσεων από το σύπου βλέπει την αποτυχία απόνολο των πολιτών και των επιδοσης των ως τώρα μέτρων,
χειρήεων, ουσιαστικά περιορίμελετά άλλες αποφάσεις, όπως
ζεται στο ελάχιστο η δυνατόείναι η υποχρεωτική χρήση
τητα απόκρυψης των εισοδη«πλαστικού» χρήματος για συμάτων. Αυτό διότι με το πάτημα
ναλλαγές πάνω από ένα χαμηλό
του κουμπιού για την αποστολή
χρηματικό όριο (π.χ. 200-300
της φορολογικής δήλωσης στη
ευρώ), η υποχρεωτική έκδοση
Γενική Γραμματεία Πληροφοριηλεκτρονικών τιμολογίων και η
κών Συστημάτων γίνεται διααπόδοση αμέσως του ΦΠΑ.
σταύρωση των στοιχείων που
Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό
έχουν δηλώσει μισθωτοί, συνπου απασχολεί την κυβέρνηση
ταξιούχοι, επαγγελματίες, αγρόείναι το κύμα αντιδράσεων που
τες κτλ. με αντίστοιχα στοιχεία
θα προκληθεί με την ολοκλήεπιχειρήσεων-εργοδοτών και
ρωση υποβολής των φορολοασφαλιστικών ταμείων.
γικών δηλώσεων, καθώς εφέτος
Η ηλεκτρονική υποβολή όμως
είναι σχεδόν βέβαιο ότι χιλιάδες
από μόνης της δεν είναι ικανή
φορολογούμενοι λόγω της μείνα
περιορίσει
τη
φοροδιαφυγή
• Κλείνουν τα «παράθυρα»
ωσης των εισοδημάτων τους
από
την
παραοικονομία,
με
βαΌπως αναφέρουν οι ίδιες πηθα πιαστούν στην τσιμπίδα των
σικότερη
αιτία
τη
μη
έκδοση
γές, με την υποχρεωτική ηλετεκμηρίων.
αποδείξεων.
κτρονική υποβολή των φοροΒέβαια, τα τεκμήρια είναι μαχητά, αλλά για να απαλλαγεί
από τον πρόσθετο φόρο κάποιος φορολογούμενος, θα πρέ- Άγαμος με μηδενικό εισόδημα
- Φόρος με βάση την κλίμακα:
πει να περάσει από έλεγχο, να
- Διαθέτει Ι.Χ. 1.400 κ.εκ.
600 ευρώ
αποδείξει τα πραγματικά του
- Έχει κληρονομήσει α’ κατοικία 70 τ.μ.
- Υποχρεωτικές αποδείξεις;
εισοδήματα και να δικαιολογήΘα φορολογηθεί με ελάχιστο τεκμαρτό
11.000 ευρώ χ 25%=2.750 ευρώ
σει το κόστος διαβίωσής του.
εισόδημα:
- Αν δεν δηλώσει αποδείξεις:
3.000 ευρώ (άγαμου)
επιπλέον φόρος 275 ευρώ
• Το στοίχημα
+ 2.800 ευρώ (τεκμήριο σπιτιού)
των 3,1 δισ. ευρώ
+ 5.200 ευρώ (τεκμήριο ΙΧ)
- Συνολική φορολογική επιβάρυνση:
Πάντως, το μεγάλο στοίχημα
Σύνολο τεκμαρτού εισοδήματος: 11.000 ευρώ
875 ευρώ
για το υπουργείο Οικονομικών

«Φόροι» λόγω τεκμηρίων ακόμη και σε ανέργους!

είναι η φορολογία της ακίνητης
περιουσίας μέσω του Ενιαίου
Φόρου Ακινήτων που θα αντικαταστήσει την έκτακτη φορολογία μέσω της ΔΕΗ. Αύριο αναμένεται να καταταθεί η πρόταση
του υπουργού Οικονομικών κ.
Ι. Στουρνάρα με εναλλακτικά
σενάρια για τη φορολογία όχι
μόνο των αγροτεμαχίων, αλλά
και του συνόλου της ακίνητης
περιουσίας. Τα μέλη της τρικομματικής επιτροπής συνεδριάζουν
εκ νέου την ερχόμενη Τρίτη για
να λάβουν τις τελικές αποφάσεις
που θα τεθούν προς έγκριση
από την τρόικα, που φθάνει στην
Αθήνα την ίδια ημέρα για τον
τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο.
Η πρόταση των εκπροσώπων
της τρικομματικής να μη φορολογηθούν οι καλλιεργήσιμες
εκτάσεις των κατ’ επάγγελμα
αγροτών οδηγεί σε δημοσιονομικό κενό 200-300 εκατ.
ευρώ, που όπως προτείνουν οι
ίδιοι μπορεί να καλυφθεί από
τη φορολόγηση αυθαιρέτων
που δεν έχουν δηλωθεί, την
υψηλότερη φορολόγηση ακινήτων επιχειρήσεων, τη μεγαλύτερη
φορολόγηση σε αδήλωτα αγροτεμάχια και όσα βρίσκονται σε
τουριστικές περιοχές.
Τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που
ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα
που ασκούν άλλο επάγγελμα
ή ζουν στις πόλεις και τα νοικιάζουν ή τα έχουν εγκαταλελειμμένα, θα φορολογηθούν
με το στρέμμα και ανάλογα με
τη θέση τους (αν είναι χέρσα,
αν είναι αρδευόμενα, αν βρίσκονται κοντά στη θάλασσα ή
σε εθνικές οδούς).
Για τα εντός σχεδίου ακίνητα,
η πρόταση είναι να φορολογηθούν με προοδευτικούς φορολογικούς συντελεστές (από
0,1% ως 2%) και αφορολόγητο
όριο τις 50.000 ευρώ.
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Έσοδα €2,664 δισ. ετησίως από το διευρυμένο «χαράτσι» προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών

Από €1,8 ως
και €29 ανά τ.μ.
ο «λογαριασμός»
για τα ακίνητα
Ρεπορτάζ

Σ

ε 30 ζώνες θα χωρίσει την Ελλάδα το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να επιβάλει από το 2014 το
νέο φόρο ακινήτων, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα
νέο διευρυμένο «χαράτσι». Ο νέος φόρος θα επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο ξεχωριστά και όχι αθροιστικά στην
περιουσία του κάθε φορολογουμένου, ενώ θα συνοδεύει το ακίνητο όσα χρόνια υφίσταται, είτε αυτό μεταβιβαστεί είτε όχι.
Ο υπολογισμός του φόρου σε εντός σχεδίου ακίνητα
(διαμερίσματα, μονοκατοικίες, γραφεία, καταστήματα)
θα γίνει βάσει ενός συντελεστή, από τους 33 που θα
υπάρχουν συνολικά, ο οποίος θα προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όπως είναι για παράδειγμα η τιμή ζώνης, η παλαιότητα, ο όροφος, ο
συντελεστής εμπορικότητας, αν είναι μονοκατοικία,
διαμέρισμα κτλ.), αν έχει πρόσοψη σε έναν ή περισσότερους δρόμους, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά
προσδιορισμού της αξίας του.
Στο σχέδιο του νέου φόρου ακινήτων που πρόκειται η

Παραδείγματα
Επιβάρυνση αγροτών
- Κατ’ επάγγελμα αγρότης με 30 στρέμματα γης
- Είδος καλλιέργειας: Πεδινή
- Ελάχιστος φόρος: 4,5€ το στρέμμα
- Ετήσια φορολογική επιβάρυνση:
30 στρέμματα χ 4,5%=135€
Παγίδα φόρων σε ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινήτων:
- Όσοι έχουν ακίνητο σε εκτός σχεδίου οικόπεδα θα
πληρώσουν και για το κτίσμα και για το οικόπεδο
- Ιδιοκτήτης διαθέτει μονοκατοικία στο χωριό 100
τετραγωνικά
- Η μονοκατοικία βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας
3 στρεμμάτων
- Θα πληρώσει για τη μονοκατοικία:
100 τετραγωνικά χ 3€=300€
- Θα πληρώσει φόρο για το οικόπεδο:
3 στρέμματα χ 15€=45€
Σύνολο επιβάρυνσης: 345€

πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών να δώσει στους εκπροσώπους των κομμάτων που συμμετέχουν
στην κυβέρνηση δεν θα
υπάρχει κανένα αφορολόγητο ούτε για τα εντός σχεδίου ακίνητα
ούτε για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και αγροτεμάχια.
Ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής
ανά τετραγωνικό μέτρο
ακινήτου θα είναι 1,8
ευρώ για το πρώτο κλιμάκιο και θα αυξάνεται
κατά 0,85 ευρώ για κάθε επόμενο κλιμάκιο,
για να φθάσει στα 29
ευρώ στο 33ο κλιμάκιο
φορολογίας του ακινήτου. Για παράδειγμα,
έστω ένα ακίνητο κατατάσσεται στο 1ο κλιμάκιο και είναι 100 τ.μ. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης του φόρο 180 ευρώ
τον χρόνο. Αν όμως το ίδιο ακίνητο βρίσκεται στην πιο
ακριβή περιοχή της Ελλάδας, τότε ο ιδιοκτήτης του θα
πληρώσει 2.900 ευρώ (100 τ.μ. Χ 29 ευρώ).
Όπως εξηγεί ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης
Στουρνάρας, όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αξία ως
120.000 ευρώ θα δουν ελάφρυνση. Αυτό αφορά το
70% των ιδιοκτητών. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες με ακίνητα
αξίας άνω των 120.000 ευρώ θα έχουν επιβαρύνσεις.
Με διαφορετικό τρόπο θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου ακίνητα, καθώς εκεί ο φόρος
θα επιβληθεί ανά στρέμμα και θα υπάρχει σημαντική
διαφοροποίηση αν είναι χωράφι που καλλιεργείται από
κατ’ επάγγελμα αγρότη ή από ιδιώτη ή αν είναι για παράδειγμα ακίνητο σε τουριστική περιοχή.
Στο νέο «διευρυμένο» χαράτσι θα ενταχθούν και οι
τακτοποιημένοι ημιυπαίθριοι χώροι και τα αυθαίρετα

που θα κληθούν να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τους στο
Ε9.
Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να βεβαιώνει
κάθε χρόνο περίπου 3,1 δισ. ευρώ και να εισπράττει
2,664 δισ. ευρώ.
Οι όποιες απώλειες εσόδων από τη μείωση της φορολογίας των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων θα καλυφθούν από τη φορολογία των οικοπέδων, τα οποία σήμερα δεν επιβαρύνονται με ΕΕΤΗΔΕ, αλλά και των
αγροτεμαχίων, τα οποία και αυτά ουσιαστικά θα φορολογηθούν για πρώτη φορά, και μάλιστα σε ορισμένες
περιπτώσεις πολύ βαριά.
Πάντως η τρόικα απαιτεί το 2014 τα έσοδα από τον
ενιαίο φόρο ακινήτων να είναι 3,1 δισ. ευρώ, από τα
οποία τα 1,7 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τη φορολογία των αστικών ακινήτων, τα 800 εκατ. ευρώ από τη
φορολόγηση των αγροτεμαχίων και τα υπόλοιπα 600
εκατ. ευρώ από τη φορολόγηση ακινήτων νομικών
προσώπων.

Με τρεις συντελεστές ο φόρος στα αγροτεμάχια
€1,5 ως €4,5 ανά στρέμμα θα πληρώσουν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες-Διπλασιάζονται για τους άλλους ιδιοκτήτες

Φ

όρος με το στρέμμα θα επιβληθεί
σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε ολόκληρη τη χώρα με την
υψηλότερη φορολογία να επιβάλλεται
στα παραθαλάσσια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Βήμα της Κυριακής, το υπουργείο Οικονομικών θα
χωρίσει σε 30 ζώνες τη χώρα προκειμένου να επιβάλλει τον ενιαίο φόρο ακινήτων.
Για τους κατ' επάγγελμα αγρότες θα
ισχύσουν τρεις διαφορετικοί συντελεστές που θα αντιστοιχούν σε ένα ποσό
φόρου σε ευρώ ανά στρέμμα χωρίς κανένα αφορολόγητο.

Ο κατώτατος φόρος αναμένεται να
διαμορφωθεί σε 1,5 ευρώ ανά στρέμμα
και θα ισχύσει στα λεγόμενα "μειονεκτικά" αγροτεμάχια που βρίσκεται σε ορεινές περιοχές χωρίς να προσφέρουν ουσιαστικό εισόδημα.
Από κει και πέρα, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καλλιεργήσιμης έκτασης και το σημείο του χωραφιού, ο φόρλος ανά στρέμμα θα διαμορφωθεί σσε 3 ευρώ αν βρίσκεται
σε ορεινή περιοχή (πχ. αμπέλια) και
4,5 ευρώ για τα πεδινά (ελιές, βαμβάκι κτλ.)
Σε περίπτωση καλλιεργήσιμων εκτά-

σεων που δεν ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες, οι παραπάνω συντελεστές - φόροι θα διπλασιάζονται (3,6 και
9 αντίστοιχα).
Μάλιστα, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να ισχύσει συντελεστής απομείωσης για εκείνους που έχουν πάνω
από 50 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης
για να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες
υπέρμετρα.
Ξεχωριστή φορολογία θα ισχύσει στα
οικόπεδα και στα κτίσματα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου οικόπεδα.
Μάλιστα εκεί οι συντελεστές φορολογίας θα είναι υψηλότεροι σε σύγκριση

με αυτή των αγροτών και κυμαίνονται
από 15 ευρώ, 20 ευρώ και 30 ευρώ ανά
στρέμμα για τα ακίνητα φίλέτα κυρίως
εκείνα που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες περιοχές και σε κοσμοπολίτικα νησιά όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη,
η Κέρκυρα, η Κεφαλλονιά κτλ.
Σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια, στο
σύνολό τους τα εκτός σχεδίου ακίνητα
είναι περίπου 66,5 εκατ. στρέμματα,
ενώ καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι
37 εκατ. στρέμματα. Από αυτές σε
κατ' επάγγελμα αγρότες ανήκουν 14
εκατ. στρέμματα ή 37% επί του συνόλου.

