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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
εύχεται προς τους συναδέλφους πρατηριούχους
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ,
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ

Συμφωνία για την
αποκλειστική διακίνηση
του νερού Ζαγοροχώρια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών
Αθηνών έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία
IQ BRANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική
διάθεση του νερού «Ζαγοροχώρια» από
τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή

της Αττικής.
Κατόπιν τούτου οι πρατηριούχοι-μέλη
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ένωσης Διακινητών Εμπόρων
Οίνων Ποτών Αθηνών θέλει να
υπογραμμίσει προς τους συναδέλφους πρατηριούχους ότι η ύφεση
της αγοράς -η οποία κάθε μέρα χειροτερεύει- οδηγεί τον κλάδο μας
σε πλήρη μαρασμό.

Επιστροφή στην Αποταμίευση

Ε

πίκαιρο καθιστά ξανά η
εξελισσόμενη οικονομική
κρίση τον θεσμό της αποταμίευσης. Πρόκειται για μια έννοια που κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης δεκαετίας ήταν
σχεδόν… απαγορευμένη, ως
αποτέλεσμα του κλίματος ευφορίας που δημιούργησε το διεθνές περιβάλλον υπερμόχλευσης, το οποίο επέδρασε καταλυτικά και στην εγχώρια αγορά
μέσω του τραπεζικού συστήματος. Μετά την εισαγωγή στο
ευρώ ο εύκολος και φθηνός δανεισμός προκάλεσε μια ραγδαία
αλλαγή της καταναλωτικής
κουλτούρας των Ελλήνων, μεγάλο ποσοστό των οποίων δαπανούσε όχι μόνο το σύνολο
του εισοδήματός του, αλλά προσέφευγε και στις τράπεζες για
να βελτιώσει το βιοτικό του επίπεδο.
Η χρεοκοπία του Δημοσίου
αποτέλεσε ένα μεγάλο σοκ για
την ελληνική κοινωνία, καθώς
εν μια νυκτί κατέρρευσαν όλες
οι βεβαιότητες που οικοδομήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περιόδου. Η κατανάλωση σε απόλυτους αριθμούς σημείωσε ραγδαία πτώση,
λόγω της μείωσης των εισοδημάτων, αλλά και της αρνητικής
ψυχολογίας που επηρέασε σχεδόν όλο το φάσμα των εισοδηματικών τάξεων. Από τη σπατάλη
και την ικανοποίηση αναγκών
με δανεικά που χαρακτήριζε τη
συμπεριφορά μεγάλης μερίδας
των καταναλωτών, το κλίμα άλ-

ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
λαξε άρδην. Η πλειονότητα των
νοικοκυριών, ανεξαρτήτως οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης, άρχισε να περικόπτει
δαπάνες και να συμμαζεύει τον
προϋπολογισμό του. Η αποταμίευση, έστω και μέσα από αυτή
τη δύσκολη συγκυρία, έγινε
ξαφνικά μόδα!
Η χρυσή εποχή του «κουμπαρά» ξεκινά στην Ελλάδα στις
αρχές της δεκαετίας του 1960.
Οπως επισημαίνεται στο βιβλίο
με τίτλο «Αποταμίευση και Διαχείριση Χρήματος στην Ελληνική
Ιστορία», που εκδόθηκε με τη
στήριξη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το 1962 οι ιδιωτικές
καταθέσεις φυσικών και νομικών
προσώπων αυξάνονται κατά
62,5% μέσα σε έναν χρόνο, με
τη συμβολή των πρώτων σε αυτήν την άνοδο να αγγίζει το
97%. Μέσα σε 17 χρόνια, από
το 1956 ως το 1973, ο όγκος
των αποταμιεύσεων του ιδιωτικού τομέα μεγαλώνει κατά 41
φορές σε τρέχουσες τιμές.
Η πορεία αυτή ανακόπτεται
τη δεκαετία του 1970, η οποία
χαρακτηρίζεται από τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, ενώ σε εθνικό
επίπεδο η περίοδος σημαδεύεται
από την πτώση της δικτατορίας
και την αλλαγή πλεύσης στην
οικονομική πολιτική. Η αβεβαι-

ότητα για το μέλλον και η άνοδος του πληθωρισμού οδηγούν
μεγάλο μέρος του πληθυσμού
στην τράπεζα για τη δημιουργία
μιας βοήθειας για το μέλλον.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ροπή
προς αποταμίευση από το επίπεδο γύρω στο 15% που κινήθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 φτάνει το 1973
στο 30%, που αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφεται ποτέ στη χώρα μας. Το
σχετικό μέγεθος θα παραμείνει
κοντά στα ιστορικά υψηλά του
ως το 1981, οπότε αρχίζει η ραγδαία πτώση του.
Εκείνη η περίοδος χαρακτηρίζεται από τη μία πλευρά από
τη σημαντική αύξηση των κατώτατων ημερομισθίων και από
την άλλη από τη μείωση των
επενδύσεων. Η ροπή προς αποταμίευση από το 28,90% το 1981
πέφτει από την επόμενη κιόλας
χρονιά γύρω στο 20%, ποσοστό
στο οποίο θα παραμείνει ως το
τέλος της συγκεκριμένης δεκαετίας.
Η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια από
το 1990 και ύστερα, με τη ροπή
προς αποταμίευση να σημειώνει
συνεχή πτώση, υποχωρώντας
ακόμη και κάτω από τα επίπεδα
του 10%. Η απελευθέρωση του
συστήματος και η άρση των περιορισμών στις αγορές κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών
ωθούν τους καταναλωτές να
μεγιστοποιήσουν τη χρησιμότητα
που αντλούν από αυτές.

Μπροστά, λοιπόν, σ' ένα αύριο
που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει,
μόνη ελπίδα σωτηρίας είναι η συσπείρωση: όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Μεμονωμένα, οι αντοχές
λιγοστεύουν και έτσι δεν θα υπάρξει βιωσιμότητα.

Ανοιχτό το θέμα της
εμπορικής πολιτικής
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Σ

το φύλλο Οκτωβρίου 2012
της εφημερίδας μας ΕΔΕΟΠ
είχαμε δημοσιεύσει ρεπορτάζ
για την συνάντηση που είχε
το ΔΣ της ΕΔΕΟΠ Αθηνών με
στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σχετικά με την εμπορική
πολιτική της εταιρείας για το
2012.

Η ηγεσία της ΕΔΕΟΠ Αθηνών θέλει να πληροφορήσει
τους συναδέλφους πρατηριούχους ότι το θέμα της εμπορικής πολιτικής της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας για το 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και όταν
οριστικοποιηθεί θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

Μαύρα σύννεφα πάνω από
την παγκόσμια οικονομία

«Μ

αύρα σύννεφα πλανώνται ακόμα πάνω
από την παγκόσμια οικονομία», όπως εκτίμησε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ, την ίδια ώρα που
οικονομολόγοι μεγάλων
τραπεζών και διεθνών οργανισμών διακρίνουν αρκετά «ανοιχτά μέτωπα», στο
επίκεντρο των οποίων παραμένουν η κρίση χρέους
στην ευρωζώνη, οι πολιτικές διεργασίες σε διάφορες
χώρες, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η αυξανόμενη κοινωνική αναταραχή, που θα
μπορούσαν να θέσουν σε
κίνδυνο την εύθραυστη
ανάπτυξη, εκτροχιάζοντας
την πορεία των οικονομιών
και των αγορών.
Καθώς το άλμα του κόστους δανεισμού της Ισπα-

νίας, της Ιταλίας, αλλά και
της Γαλλίας αναζωπύρωσε
τις ανησυχίες για την κρίση
χρέους στην ευρωζώνη, οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
ελπίζουν ότι η ενίσχυση των
κεφαλαιακών αποθεμάτων
του ΔΝΤ κατά περίπου 400
δισ. δολ. - που θα προστεθούν στο αυξημένο «τείχος
προστασίας» της ευρωζώνης
των 800 δισ. ευρώ - θα καθησυχάσει τις αγορές, οι
οποίες ωστόσο δείχνουν να
μην πείθονται από τις εξελίξεις. Η άποψη εξάλλου
του ΔΝΤ είναι ότι τα χρήματά του χρησιμοποιούνται
μόνο σε περίπτωση ανάγκης
και είναι δουλειά της Ευρώπης να προστατεύσει τον
εαυτό της, να ενισχύσει την
ανάπτυξη και να μειώσει το
χρέος.

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
Στάμου 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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

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

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

ι θωρακισμένες πόρτες παρέχουν
ασφάλεια σε μεγάλο βαθμό ενάντια
στις διαρρήξεις και η επιλογή τους πρέπει
να γίνεται με προσοχή. Ωστόσο, το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας θα προκύψει
αν γίνει συνδυασμός θωρακισμένης πόρτας και κατάλληλης κλειδαριάς ασφαλείας.
Υπάρχουν διάφορα είδη επώνυμων
κλειδαριών ασφαλείας (KESO, ISEO,
MAUER, DOMUS, ATRA, CISA, POTENT,
MOTTURA, SECUREMME, MUL-T-LOCK,
DIERRE, κ.λπ.). Οι τελευταίου τύπου διαθέτουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως μηχανισμό υψηλής ασφαλείας, αθόρυβη λειτουργία, κλειδαριά και
σχεδιάγραμμα κλειδιού πιστοποιημένα,
πτυσσόμενο κλειδί, ελεγχόμενη αναπαραγωγή κλειδιών, εύκολη αλλαγή συνδυασμών από τον ιδιοκτήτη και ίδιο τύπο
κλειδαριάς για δεξιές ή αριστερές πόρτες.
Οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν ειδικό σύστημα αυτόματου μπλοκαρίσματος σε περίπτωση που σπάσει ή αφαιρεθεί
ο κύλινδρος από την κλειδαριά.
Η εγκατάσταση μιας κλειδαριάς ασφαλείας επιβάλλεται, ειδικά στις ημέρες μας
που τα περιστατικά εγκληματικότητας
έχουν αυξηθεί. Η τοποθέτησή της είναι
απλή και δεν προορίζεται μόνο για πόρτες
κατοικιών, αλλά και για εισόδους επιχειρήσεων, εμπορικών κέντρων, νοσοκομείων και γενικά δημοσίων κτιρίων. Το
μέσο κόστος για μια κλειδαριά ασφαλείας
σε θωρακισμένη πόρτα είναι τα 350 ευρώ.
Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία του
συγκεκριμένου χώρου προχώρησε στην
κατασκευή κλειδαριών με κύλινδρο και
ατσάλινο προστατευτικό «defender», τύπος που δίνει μεγαλύτερες εγγυήσεις
ασφάλειας. Η κλειδαριά με τον κλασικό
τύπο κυλίνδρου παραβιάζεται πολύ εύκολα. Η συνηθέστερη μορφή διάρρηξης
είναι το τρυπάνισμα και το σπάσιμο του
κυλίνδρου. Αντιθέτως οι κύλινδροι ασφαλείας έχουν αυξημένη αντοχή στο σπάσιμο και στη διάτρηση, έχουν ελεγχόμενη
αντιγραφή κλειδιού (ο κλειδαράς οφείλει
να ζητήσει πληροφορίες για τα στοιχεία

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

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

Ο

Eφημερίδα

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

Πώς θα κρατήσετε τους
διαρρήκτες μακριά…

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

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

2

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

EΔEOΠ

Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
X. MOΡΦΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.
Ταύρου 11-13
Ταύρος

και την κάρτα ιδιοκτησίας από όσους ζητούν αντικλείδια), είναι πιο ανθεκτικοί στη
μακροχρόνια χρήση και στα βίαια χτυπήματα σε σχέση με τους απλούς κυλίνδρους και τα κλειδιά τους δεν σπάζουν
και δεν φθείρονται εύκολα.
Ομως όσο καλός και να είναι ο κύλινδρος, καλό είναι να ενισχύσετε την κλειδαριά και με ένα ατσάλινο προστατευτικό.
Βιδώνεται από την εσωτερική πλευρά της
πόρτας και ανάλογα με τον τύπο του μπορεί να καλύψει μόνο τον κύλινδρο ή ολόκληρη την κλειδαριά. Είναι πολύ ισχυρό
στη χρήση τρυπανιού, ενώ είναι αδύνατη
η αποκόλλησή του λόγω της ειδικής
εφαρμογής που γίνεται στην κλειδαριά.
Αν έχετε μια παλιά πόρτα ασφαλείας
με μεγάλο κλειδί τύπου χρηματοκιβωτίου,
προχωρήστε σε αντικατάσταση με κλειδαριά νέας γενιάς. Αν πάλι έχετε πόρτα
ασφαλείας με μικρό κλειδί, μπορείτε να
αλλάξετε μόνο τον κύλινδρο και όχι ολόκληρη την κλειδαριά.
Για την επιλογή μιας νέας κλειδαριάς
ή ενός ανταλλακτικού πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο επαγγελματία κλειδαρά. Αρκετοί ενδιαφερόμενοι παρασύρονται από τα χαρτάκια που
βλέπουν κολλημένα σε κολόνες και τηλεφωνούν σε ανθρώπους που είναι ερασιτέχνες. Επίσης πρέπει να ζητάτε επώνυμα προϊόντα και όχι αγνώστου
προελεύσεως και κατ’ επέκταση, άγνωστης ποιότητας και ασφαλείας. Τα κλειδιά
πρέπει να παραδίδονται σφραγισμένα, να
τα ελέγχει επί τόπου ο ιδιοκτήτης και ο
ειδικός να τα κωδικοποιεί μπροστά του.
Ανεξάρτητα από τον τύπο κλειδαριάς
που θα επιλέξετε, πρέπει να έχετε κατά
νου ότι όσο περισσότερα εμπόδια συναντήσει ένας επίδοξος διαρρήκτης τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εισβάλει
σε έναν χώρο. Αν χρειαστεί περισσότερα
από τρία λεπτά για να παραβιάσει μια
πόρτα και αν προκληθεί θόρυβος από
αυτή την προσπάθεια, το πιθανότερο είναι ότι θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει.
Συμβουλές ασφαλείας
- Κλειδώνετε την κύρια πόρτα της πολυκατοικίας, την πόρτα του διαμερίσματος, του γκαράζ, καθώς και των αποθηκευτικών χώρων με κλειδαριά ασφαλείας.
- Ασφαλίζετε τις συρόμενες πόρτες και
τα παράθυρα ιδιαίτερα στην περίπτωση
των ισόγειων διαμερισμάτων και των παραθύρων στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας.
- Εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού ασφαλείας που να είναι ορατό και
να εκπέμπει δυνατό θόρυβο σε περίπτωση ενεργοποίησης.
- Οταν μετακομίζετε σε καινούργιο
σπίτι, να τοποθετείτε νέες κλειδαριές,
γιατί δεν γνωρίζετε αν έχει διαρρηχθεί
στο παρελθόν.
- Οι είσοδοι της πολυκατοικίας θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μηχανισμό
αυτόματου κλειδώματος. Μην τις αφήνετε ποτέ ανοιχτές με στηρίγματα.
- Τα συστήματα ασφαλείας της κύριας
εισόδου θα πρέπει να σας επιτρέπουν να
αναγνωρίζετε τους επισκέπτες στην πολυκατοικία σας μέσω θυροτηλεφώνου και
να τους ανοίγετε με κουμπί από το διαμέρισμά σας.
- Κλειδώνετε πάντα τις προσβάσιμες
πόρτες και τα παράθυρα ακόμη και όταν
βγαίνετε έξω για μερικά λεπτά.
- Μη δίνετε εφεδρικά κλειδιά σε φίλους ή εργάτες.
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"Πράσινος" φωτισμός με την τεχνολογία Led's
Προσφέρει υψηλή ενεργεική απόδοση, είναι φιλική με το περιβάλλον και έχει χαμηλό λειτουργικό κόστος
Ρεπορτάζ

Ξέρετε ότι...

Σ

ε μια εποχή που η ανάγκη
για φωτισμό αλλά και για
εξοικονόμηση χρημάτων ολοένα και αυξάνεται, τα Led’s έχουν
φέρει επανάσταση στην παγκόσμια
αγορά φωτισμού. Η τεχνολογία
τους προσφέρει υψηλή ενεργειακή
απόδοση, είναι απόλυτα φιλική
με το περιβάλλον, βοηθά στη μείωση του λειτουργικού κόστους
και επομένως αποτελεί ιδανική
λύση για τον οικιακό φωτισμό,
αλλά πολύ περισσότερο για τον
φωτισμό σε δημόσιους χώρους
(π.χ. δρόμους, γέφυρες, πλατείες)
και σε επαγγελματικά κτίρια (ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, γραφεία, εκθεσιακούς χώρους κ.ά.).
Τα Led’s (Light Emitting Diode)
είναι μια ηλεκτρομαγνητική πηγή
φωτισμού. Με απλά λόγια είναι
ημιαγωγοί οι οποίοι εκπέμπουν
φως στενού φάσματος όταν τους
παρέχεται μια ηλεκτρική τάση κατά
τη φορά ορθής πόλωσης. Το πρώτο
Led’s εφευρέθηκε στη Ρωσία το
1920 από τον Oleg Vladimirovich
Losev, ο οποίος παρατήρησε ότι
οι δίοδοι, που χρησιμοποιούνταν
σε ραδιοφωνικούς δέκτες, φωτίζονταν όταν περνούσε τάση από
αυτούς.

Πολυάριθμα
πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία των Led’s προσφέρει τόσα πλεονεκτήματα που
τείνουν να αντικαταστήσουν κάθε

Η οδός Ερμού στο ύψος του Θησείου
φωταγωγημένη με την τεχνολογία Led’s

άλλη πηγή φωτός σε πολλούς
κλάδους, όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών (αεροπορία, ναυσιπλοΐα), της αρχιτεκτονικής και της σήμανσης του
οδικού δικτύου.
Το πιο σημαντικό πλεονέκτημά
τους είναι το γεγονός ότι είναι
πλήρως συνυφασμένα με την πράσινη ενέργεια. Δεν είναι μόνον
επειδή εξοικονομούν ενέργεια,
αλλά κυρίως διότι δεν περιέχουν
βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος στους λαμπτήρες φθορισμού, και εκπέμπουν μηδενική
ακτινοβολία. Αλλωστε δεν μολύνουν το περιβάλλον, καθώς ανακυκλώνονται πλήρως.
Στα συν είναι και το γεγονός

ότι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής,
αφού διαρκούν τουλάχιστον πέντε
φορές περισσότερο σε σχέση με
τους κοινούς λαμπτήρες. Εκτιμάται
ότι έχουν διάρκεια ζωής από
35.000 ως 50.000 ώρες ανάλογα
με τη χρήση, σε αντίθεση με τους
λαμπτήρες φθορισμού (10.000 15.000 ώρες) και πυρακτώσεως
(1.000 - 2.000 ώρες). Επιπλέον,
παρουσιάζουν μεγάλη ανθεκτικότητα, καθώς δεν καταστρέφονται
εύκολα όπως συμβαίνει με μια κανονική λάμπα πυρακτώσεως που
σπάει ή καίγεται.
Η κατανάλωση ρεύματος με τα
Led’s είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ωστόσο έχουν υψηλή απόδοση. Εκπέμπουν περισσότερο φως ανά

Σύμφωνα με το Αμερικανικό
Τμήμα Ενέργειας, εάν τα επόμενα
20 χρόνια οι υπάρχοντες λαμπτήρες αντικατασταθούν με λαμπτήρες Led’s θα επιτευχθούν τα ακόλουθα:
• Μείωση της ζήτησης για ηλεκτρισμό που προορίζεται για φωτισμό κατά 62%.
•Μείωση εκπομπών CO2 κατά
258 εκατ. μετρικούς τόνους, που
ισοδυναμεί με δενδροφύτευση
περισσότερων από 7 δισ. δένδρων.
•Αποφυγή κατασκευής 133 καινούργιων εργοστασίων παραγωγής ρεύματος.
•Οικονομικά οφέλη εξοικονόμησης που θα υπερβαίνουν τα 280
δισ. δολάρια.

watt από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και η αποτελεσματικότητά τους δεν επηρεάζεται από
το σχήμα και το μέγεθός τους,
αφού ως γνωστόν είναι μικρά και
ελαφρά.
Μηδενική είναι και η θερμότητα
που εκπέμπουν. Οι κοινοί λαμπτήρες πυρακτώσεως ζεσταίνονται
αρκετά με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται θερμότητα στον χώρο.
Η ποιότητα φωτισμού που προσφέρουν είναι πολύ καλή και δεν
αλλοιώνεται με την πάροδο του
χρόνου. Στα συν είναι και το γεγονός ότι ανάβουν και σβήνουν
στιγμιαία δίχως να τρεμοπαίζουν
και η λειτουργία τους είναι αθόρυβη. Μια λυχνία Led θα επιτύχει

την πλήρη φωτεινότητα σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα, ενώ
σε συσκευές επικοινωνίας μπορεί
να έχει και ταχύτερους χρόνους.

Αμεση απόσβεση
Με δεδομένο ότι το κόστος είναι συνυφασμένο με την απόσβεση μιας επένδυσης, τα Led’s αποτελούν ιδανική λύση για χώρους
όπου έχουμε πολύωρη χρήση φωτισμού. Αν πρόκειται για 24ωρη
χρήση η απόσβεση της επένδυσης
θα γίνει σε περίπου δύο χρόνια,
ενώ για 12ωρη χρήση σε τέσσερα
με πέντε χρόνια. Αν συνυπολογίσει
κάποιος ότι για τα περισσότερα
προϊόντα δίνεται εγγύηση 50.000
ωρών, που αντιστοιχεί σε εξίμισι
χρόνια ζωής για 24ωρη χρήση
φωτισμού, έχουμε απόσβεση
επένδυσης τα δύο πρώτα χρόνια
και για τα υπόλοιπα τεσσεράμισι
θα έχουμε εξοικονόμηση της τάξεως του 45%-55%.
Πάντως, προτού πάρετε οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να λάβετε υπόψη σας και το κόστος
αντικατάστασης των λαμπτήρων.
Στις 50.000 ώρες χρήσης των Led’s
θα χρειαστεί να αντικαταστήσουμε
τουλάχιστον τέσσερις φορές τους
λαμπτήρες φθορίου και 30 φορές
τους λαμπτήρες πυρακτώσεως.
Το κόστος είναι πολύ σημαντικό
αν σκεφτεί κάποιος ότι οι μονάδες
παραγωγής ή οι ξενοδοχειακές
μονάδες ξοδεύουν αρκετά σε συνεργεία προκειμένου να κάνουν
αυτές τις αντικαταστάσεις.
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Κοντέινερ για λύσεις έκτακτης στέγασης
Εκτός από τη μεταφορά εμπορευμάτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε είδους κατασκευές
Ρεπορτάζ

Η

ευρεία χρήση των εμπορευματοκιβωτίων – ή αλλιώς
κοντέινερ – ξεκίνησε από τη
βιομηχανία των μεταφορών τη δεκαετία του ‘60. Σήμερα υπολογίζεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό
εμπορευμάτων διακινείται σε κοντέινερ από το ένα λιμάνι του κόσμου στο άλλο. Η αντοχή και το
χαμηλό κόστος αγοράς είναι οι βασικοί λόγοι που τα κοντέινερ έχουν
αρχίσει να αντιμετωπίζονται ως
λύση έκτακτης στέγασης και όχι
μόνο.
Η άκαμπτη δομή του χάλυβα,
οι άψογα συγκολλημένες ραφές
και η εξωτερική βαφή καθιστούν
τα κοντέινερ πολύ ανθεκτικά. Αλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει
κι αλλιώς αφού πρέπει να αντέχουν
στις αντίξοες καιρικές συνθήκες
και να προστατεύουν το εμπόρευμα
από αλλοίωση ή ολοκληρωτική καταστροφή κατά τη διάρκεια της
θαλάσσιας μεταφοράς. Η τιμή τους
ποικίλλει ανάλογα με το είδος, τις
διαστάσεις και την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται (αν είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα). Ενα καινούργιο εμπορευματοκιβώτιο με
μήκος 6 μέτρα κοστίζει περίπου
2.500 ευρώ και ένα μεταχειρισμένο
περίπου 1.350 ευρώ. Οι τιμές αυτές
είναι ασυναγώνιστες αν συγκριθούν
με το κόστος ανέγερσης μιας συμβατικής κατασκευής.
Με τη βοήθεια ειδικευμένου συνεργείου η μετατροπή τους σε κατοικία δεν είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Αρχικά αγοράζετε δύο ή

στην πόρτα (lockbox).
περισσότερα κοντέινερ
Ανάλογα με το είδος
στις διαστάσεις που επιεμπορεύματος που μποθυμείτε, τα οποία παραρούν να μεταφέρουν, τα
δίδονται στον χώρο σας.
κοντέινερ διακρίνονται
Κατόπιν αποφασίζετε ποιστους εξής τύπους:
ος θα είναι ο τρόπος σύν• Εμπορευματοκιβώδεσής τους (κατά μήκος,
τια γενικής χρήσης για
κατά πλάτος, σε σχήμα Γ
φόρτωση εμπορευμάτων
ή το ένα πάνω στο άλλο)
συσκευασμένων σε χαρκαι τα τοποθετείτε πάνω
τοκιβώτια, κιβώτια, σακιά,
σε βάσεις από μπετόν. Βάδέματα και παλέτες.
ζετε μόνωση από πετρο• Εμπορευματοκιβώβάμβακα ώστε να διατητια μεγάλου ύψους.
ρείται σταθερή η θερμο• Εμπορευματοκιβώκρασία στο εσωτερικό
τια ελεγχόμενης θερμοτους και στη συνέχεια επικρασίας για τη μεταφορά
λέγετε σε ποια σημεία θα
τροφίμων.
τοποθετηθούν οι πόρτες,
Τα κοντέινερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε εί• Εμπορευματοκιτα παράθυρα, η ηλεκτροδους κατασκευές. Με τη βοήθεια ειδικευμένου συνερβώτια με ανοιγόμενη
λογική και υδραυλική εγγείου η μετατροπή τους σε κατοικία δεν είναι δύσκολη
οροφή για φόρτωση
κατάσταση, η κουζίνα και
χύμα φορτίων.
τα είδη υγιεινής. Με τον
ηλεκτρολογικούς κλωβούς ή να
• Πτυσσόμενα εμπορευματοκιτρόπο αυτόν σε σύντομο χρονικό
λειτουργήσουν ως διαβάσεις σε
βώτια.
διάστημα και με ιδιαίτερα χαμηλό
σημεία όπου εκτελούνται έργα. Τα
• Πλατφόρμες για προϊόντα που
κόστος μπορούν να κατασκευακοντέινερ μικρότερης διάστασης
εξέχουν (π.χ., ξυλεία).
στούν ακόμη και ολόκληρα συγμπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
• Εμπορευματοκιβώτια - δεξακροτήματα ώστε να φιλοξενήσουν
τουαλέτες, αποδυτήρια, καμπίνες
μενές για μεταφορά και αποθήδιάφορες ομάδες πληθυσμού (π.χ.,
καπνίσματος ή ως κάδοι ανακύκευση υγρών τροφίμων ή επικίνάστεγους, σεισμοπαθείς, φοιτητές
κλωσης.
δυνων φορτίων.
κ.ά.).
Επίσης υπάρχουν ειδικά κοντέιΔιεθνείς μεταφορές
νερ για την τοποθέτηση μηχανώνΑλλες εφαρμογές
Η χρήση των κοντέινερ εξασφαμηχανημάτων που παράγουν ισχυΤα κοντέινερ μπορούν να χρηλίζει την ασφαλή και μαζική μεταρούς
θορύβους. Τα εμπορευματοσιμοποιηθούν για κάθε είδους καφορά εμπορευμάτων με πλοία,
κιβώτια
αυτού του τύπου διαθέτουν
τασκευές. Με την κατάλληλη διατρένα ή εμπορικά αεροσκάφη, καενισχυμένη μόνωση για να απορμόρφωση μετατρέπονται σε εκδοθώς και με φορτηγά οχήματα, όταν
ροφούν τους θορύβους.
τήρια-ταμεία, γραφειακούς, εκθεπρόκειται για μεμονωμένα φορτία.
σιακούς ή αποθηκευτικούς χώρους,
Οι στάνταρντ τύποι κοντέινερ έχουν
Ενοικίαση κοντέινερ
γκαράζ, ιατρικές μονάδες, εργαμήκος 6 ή 12 μέτρα, πλάτος 2,4
Στην περίπτωση που χρειαστείτε
στήρια ή σε καντίνες. Ακόμη μπομέτρα, ύψος 2,6-2,9 μέτρα και διακοντέινερ για λίγες ημέρες στο
ρούν να μετατραπούν σε στάβλους,
θέτουν ειδικό κουτί ασφαλείας

πλαίσιο μιας συγκεκριμένης εργασίας μπορείτε να ενοικιάσετε από
εταιρείες που ασχολούνται με την
εμπορία κοντέινερ. Η τοποθέτησή
του μπορεί να γίνει είτε σε δικό
σας οικόπεδο είτε σε χώρο της
εταιρείας. Ανάλογα με το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε,
οι εταιρείες αυτές σας παρέχουν
το ανάλογο κιβώτιο. Ο αποθέτης
έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει
τους αποθηκευτικούς χώρους ώστε
να διαπιστώσει αν τα κοντέινερ
φυλάσσονται σε σύγχρονες και περιφραγμένες εγκαταστάσεις με
υψηλά συστήματα ασφαλείας.
Οι τιμές ενοικίασης ποικίλλουν
ανάλογα με το είδος και τη χωρητικότητα των κοντέινερ, καθώς και
με την περίοδο της μίσθωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα κοντέινερ αποθήκευσης 20 ποδών για
διάστημα ως 30 ημέρες ενοικιάζεται
5 ευρώ/ημέρα, ενώ αν ζητηθεί για
περισσότερο από τρεις μήνες το
ποσό μειώνεται στα 3 ευρώ/ημέρα.
Για κοντέινερ αποθήκευσης 40 ποδών το ποσό της μίσθωσης για διάστημα ως 30 ημέρες ορίζεται στα
8 ευρώ/ημέρα, αλλά για περίοδο
άνω των τριών μηνών το ποσό μειώνεται στα 6 ευρώ/ημέρα. Πιο υψηλό μίσθωμα έχουν τα κοντέινερ
ψυγεία, στα οποία η μέση τιμή κυμαίνεται στα 12-19 ευρώ, ανάλογα
με την περίοδο μίσθωσης. Εκτός
από το ποσό της μίσθωσης, θα
πρέπει να υπολογίσετε και τα έξοδα
για τη μεταφορά και την τοποθέτηση των εμπορευματοκιβωτίων
στον χώρο σας.
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Νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος για μεγάλες επιχειρήσεις

Με… τηλεδιάσκεψη η επίλυση
των διαφορών με την εφορία
ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ
18 επιτροπές στις 13
περιφέρειες της χώρας με
αντικείμενο τη
διοικητική επίλυση των
έπειτα από έλεγχο
φορολογικών διαφορών

Τ

Ρεπορτάζ

ην επίλυση των διαφορών
των επιχειρήσεων με την
εφορία ακόμη και μέσω…τηλεδιάσκεψης προβλέπει ο
νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που προωθεί η πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Οικονομικών. Η διαδικασία της διοικητικής επίλυσης
των φορολογικών διαφορών αλλάζει
ριζικά με το νέο φορολογικό σύστημα που θα εφαρμόζεται από το
επόμενο έτος. Οι επιτροπές των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων
και η πενταμελής επιτροπή του «άρθρου 70Α», στις οποίες σήμερα ανατίθεται η επίλυση των φορολογικών
διαφορών των μεγάλων επιχειρήσεων, καταργούνται. Επίσης, καταργείται το σύστημα επίλυσης των φορολογικών διαφορών από επιτροπές
των κατά τόπούς ΔΟΥ, το οποίο
ισχύει σήμερα για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που θα κατατεθεί εντός
των προσεχών εβδομάδων στη Βουλή προβλέπει, για όλες ανεξαιρέτως
τις επιχειρήσεις, τις εξής ενιαίες
ρυθμίσεις για τη διοικητική επίλυση
των φορολογικών διαφορών:
Θα συσταθούν 18 επιτροπές στις
13 περιφέρειες της χώρας. Κάθε
επιτροπή θα έχει ως έργο τη διοικη-
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τική επίλυση των έπειτα από έλεγχο
φορολογικών διαφορών. Ειδικότερα,
θα συσταθούν:
• Τρεις επιτροπές με έδρα την
Αθήνα και μία επιτροπή με έδρα
τον Πειραιά, στην Περιφέρεια Αττικής.
• Δύο επιτροπές με έδρα τη Θεσσαλονίκη, την περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας.
• Μια επιτροπή με έδρα την Ερμούπολη και μια επιτροπή με έδρα
τη Ρόδο, στην Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου.
• Μία επιτροπή με έδρα το Ηράκλειο και μία επιτροπή με έδρα τα
Χανιά, στην Περιφέρεια Κρήτης.
• Από μία επιτροπή σε κάθε μία
από τις περιφέρειες: Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας,
Ιονίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς

Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου
Αιγαίου.
Οι Επιτροπές Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΕΕΦΔ) θα είναι
τριμελείς και θα αποτελούνται:
• Από έναν πρώην δικαστικό λειτουργό ή πρώην λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή
νομικό με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο, ως πρόεδρο.
•Από ένα στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών και από έναν εκπρόσωπο Επιμελητηρίου (Οικονομικού, Εμπορικού- Βιομηχανικού, Επαγγελματικού, Βιοτεχνικού), ως μέλη.
Ο φορολογούμενος επιτηδευματίας σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη καταλογισμού φόρου
ή πράξη επιβολής οποιασδήποτε
κυρώσεως για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί, αν αμφισβητεί την ορθότητα της, να ζη-
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τήσει -με αίτησή του απευθυνόμενη
στην αρμόδια Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών (ΕΕΦΔ) της
περιοχής του- τη διοικητική επίλυση
της διαφοράς. Η πρόταση πρέπει να
υποβάλλεται με το δικόγραφο της
προσφυγής ή με ιδιαίτερη αίτηση,
μέσα στη νόμιμη προθεσμία για την
άσκηση της προσφυγής. Η επιτροπή
θα επιλαμβάνεται της διοικητικής
επίλυσης του συνόλου των διάφορων των καταλογιστικών πράξεων
που αφορούν τον ίδιο έλεγχο.
Κάθε επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες εφόσον υφίστανται αιτήσεις διοικητικής
επίλυσης. Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη.
Η επιτροπή, αφού λάβει υπόψη
όλα τα στοιχεία του φακέλου
της υπόθεσης, τα στοιχεία που προσκομίζονται από τον φορολογούμενο
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και όσα αναπτύσσονται από αυτόν
εγγράφως ή προφορικώς, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο, μπορεί , εφόσον
κρίνει το αίτημα βάσιμο, να αποδεχθεί την ακύρωση του φύλλου
ελέγχου ή τη διαγραφή των εισοδημάτων μερικών μόνο πηγών ή
τον περιορισμό του συνόλου της
φορολογητέας ύλης που αναφέρεται
στο φύλο ελέγχου ή μερικών μόνο
πηγών ή της ίδιας πηγής ή του
φόρου ή άλλου δικαιώματος. Η εξέταση του αιτήματος για τη διοικητική
επίλυση της διαφοράς δεν θα κωλύεται αν απουσιάζει κατά τη συζήτηση ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής. Κατά τη συζήτηση της πρότασης για διοικητική επίλυση της
διαφοράς, θα πρέπει να παρίσταται
ο φορολογούμενος αυτοπροσώπως
ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του. Αν δεν παραστεί ο φορολογούμενος ή εκπρόσωπός του κατά
τη συνεδρίαση που έχει ορισθεί για
την εξέταση της πρότασης του, η
διοικητική επίλυση της διαφοράς θα
ματαιώνεται.
Εφόσον συμπίπτουν οι απόψεις
του υπόχρεου και της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής, θα
συντάσσεται και θα υπογράφεται,
από όλα τα μέρη που μετείχαν στη
διαδικασία, πράξη επίλυσης της διαφοράς, με την αναγραφή της γνώσης
τυχόν μειοψηφήσαντος μέλους της
επιτροπής. Με την πράξη αυτή, που
θα είναι αμετάκλητη, η διαφορά θα
θεωρείται ότι επιλύθηκε ολικά ή μερικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με
το αποτέλεσμα που επήλθε από τη
σύμπτωση των απόψεων των μερών.
Στην περίπτωση αυτή, η προσφυγή
που τυχόν ασκήθηκε δεν θα παράγει
κανένα αποτέλεσμα ή θα ισχύει
μόνο για το μέρος που δεν επιλύθηκε η διαφορά.
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Τον δρόμο της ξενιτιάς παίρνουν οι μικρομεσαίοι
Ανοίγει το δρόμο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας με ειδική υπηρεσία

Τ

ΟΝ ΔΡΟΜΟ της μετανάστευσης επιλέγουν όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι
επαγγελματίες, αναζητώντας διέξοδο για την επιβίωσή
τους, καθώς στην ελληνική αγορά δεν φαίνεται προς
το παρόν κανένα περιθώριο ανάπτυξης και διαβλέπουν πώς
οδηγούνται σε «λουκέτο»
Περισσότερα από 750 επίσημα ερωτήματα υποψήφιων
«μεταναστών» έχει δεχθεί το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας
σε 10 μήνες, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
από τα μέλη του να βρουν προοπτική σε άλλη χώρα. Σημαντικός αριθμός εξ αυτών, περίπου 200 περιπτώσεις, έχουν
ήδη δρομολογήσει κάποια επαφή με ομόλογη επιχείρηση,
με εμπορικούς ακόλουθους ή με επιμελητήρια της χώρας
που βρήκαν ενδιαφέρον να επεκταθούν, ενώ άλλες περίπου
100 περιπτώσεις έχουν προχωρήσει ακόμα περισσότερο.
Πρέπει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα και με στοιχεία από την
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, περισσότερες
από 1.500 επιχειρήσεις μετεγκαταστάθηκαν την περασμένη
διετία σε γειτονικές χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο και για το
επόμενο κύμα, που όπως φαίνεται θα είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Παύλο Ραβάνη,
είναι σαφής η τάση που υπάρχει για εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και το ΒΕΑ έχει ήδη βοηθήσει ήδη βοηθήσει πολλούς να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα ή συνεργασία σε κάποια άλλη χώρα. Όπως εξηγεί, «η θλιβερή κατάσταση που
επικρατεί στην ελληνική αγορά, με περίπου το 70% των επιχειρήσεων να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές
τους υποχρεώσεις, είναι καταλυτικός παράγοντας για να αναζητήσει ο κάθε επιχειρηματίας αλλού επαγγελματική στέγη».
Στο πλαίσιο του αυξημένου ενδιαφέροντος των ελληνικών

επιχειρήσεων να αναπτυχθούν στο εξωτερικό, το Επιμελητήριο έχει ενεργοποιήσει ειδική ηλεκτρονική πύλη, που την
ονομάζει «Ευρωθυρίδα». Αυτή συνδέεται (online) με περίπου
600 φορείς του εξωτερικού, επιμελητήρια, υπουργεία και
άλλους οργανισμούς σχετικούς με την επιχειρηματικότητα,
ενώ συνεχώς εμπλουτίζεται και με νέους συνδέσμους.
Το ερώτημα κάθε Έλληνα επιχειρηματία ή επαγγελματία
τοποθετείται στην Ευρωθυρίδα, οπότε και φθάνει ακαριαία
στους αποδέκτες των άλλων χωρών, στους οποίους υπάρχουν καταχωρημένα αντίστοιχα αιτήματα των εκεί επιχειρηματιών. Έτσι επιτυγχάνεται η προσέγγιση και συνήθως συνήθως συνάπτεται κάποια συνεργασία», αναφέρουν οι
αρμόδιοι του επιμελητηρίου που καταχωρούν τα αιτήματα
στην Ευρωθυρίδα. Επίσης το ΒΕΑ, προκειμένου να βοηθήσει
τα μέλη του να «ανοίξουν φτερά» στο εξωτερικό, προχώρησε
στη σύσταση Επιτροπής Εξωστρέφειας. Αυτή ασχολείται αποκλειστικά με την αναζήτηση διεξόδων για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε χώρες του εξωτερικού. Σε αυτήν ηγείται ο Α'
αντιπρόεδρος του ΒΕΑ Δημ. Τσάτσος και συμμετέχουν στελέχη του Επιμελητηρίου, τεχνογνώστες και επιχειρηματίες.
Παράλληλα, πραγματοποιούνται και συναντήσεις με πρέσβεις, εμπορικούς ακολούθους και γενικά με ανθρώπους που
μπορούν να ανοίξουν δρόμο για τη δραστηριοποίηση ελληνικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές. Προσφάτως, μάλιστα,
αποφασίστηκε από τους αρμοδίους του Επιμελητηρίου να
ανοίξει και ο δρόμος προς την Αφρική, που θεωρείται περιοχή
που παρέχει αυξημένες ευκαιρίες για τους Έλληνες μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έγινε συνάντηση στα γραφεία του
ΒΕΑ με τον πρέσβη της Νιγηρίας, ενώ θα ακολουθήσουν και

άλλες με εκπροσώπους χωρών της Αφρικής. Όπως δηλώνει
ο κ. Ραβάνης στον «Ε», «περίπου 5.000 (επί συνόλου 45.000)
από τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα
του ΒΕΑ έχουν δυνατότητα να εξαγάγουν υπηρεσίες ή προϊόντα. Αυτές θα τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν στο εξωτερικό. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε τομείς όπως υφάσματα,
ναυτικά είδη, κατασκευές, συσκευασίες, τυποποίηση, κλωστοϋφαντουργικά, καθώς και τεχνικά επαγγέλματα».
Η φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό έχει
ξεκινήσει εδώ και μια διετία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, τη διετία
(2010-2011) έφυγαν οι πρώτες επιχειρήσεις μεταποίησης και
υπηρεσιών και μετεγκαταστάθηκαν σε γειτονικές χώρες. Ο
αριθμός τους υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 1.500, ενώ εξίσου σημαντικός είναι και ο αριθμός των Ελλήνων καταναλωτών που ζουν στις παραμεθόριες περιοχές και για τις αγορές
τους μετέβησαν στις γειτονικές χώρες (υπολογίζεται ότι
έχουν ξεπεράσει τις 600.000). Όπως αναφέρει ο πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλης
Κορκίδης, ο λόγος που οι ελληνικές επιχειρήσεις «βιαίως»
αποφάσισαν να μετακινηθούν σε άλλες αγορές είναι το ότι
εκεί βρήκαν ένα καλύτερο οικονομικό κλίμα, φιλικό επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο, ευκολότερη πρόσβαση στην τραπεζική
χρηματοδότηση και λιγότερη γραφειοκρατία, ότι δηλαδή στερείται μία επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των εμπόρων, το 20% των επιχειρήσεων (1 στις 5) δεν αποκλείει να βάλει λουκέτο μέσα στο
έτος.
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Υαλοπίνακες για μόνωση του ακινήτου
Το χειμώνα διατηρούν τη θερμότητα στο εσωτερικό και το καλοκαίρι αντανακλούν ένα μεγάλο ποσοστό της

Η

Ρεπορτάζ

προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους κατασκευών, οι πολλαπλές εφαρμογές σε όλους
τους χώρους, τα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά
που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας
και κατά συνέπεια χρημάτων καθώς και η εύκολη συντήρηση και αντικατάσταση κάνουν ιδιαίτερα ελκυστική τη
χρήση των υαλοπινάκων στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Στην εποχή μας που η μείωση των δαπανών για ψύξη
και θέρμανση αφορά όλα τα νοικοκυριά, η επιλογή
σωστών υαλοπινάκων πρέπει να γίνει με γνώμονα την
εξοικονόμηση ενέργειας. Στο εμπόριο κυκλοφορούν οι
ενεργειακοί υαλοπίνακες που διαθέτουν ειδικά θερμομονωτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ουσιαστικά ελέγχουν
την ηλιακή ακτινοβολία. Ετσι, τον χειμώνα διατηρούν τη
θερμότητα στο εσωτερικό των χώρων, ενώ το καλοκαίρι
αντανακλούν ένα μεγάλο ποσοστό της ηλιακής θερμότητας
και ο χώρος παραμένει δροσερός αλλά σε κάθε περίπτωση
φωτεινός.
Σύμφωνα με προγράμματα μετρήσεων εξοικονόμησης
ενέργειας, η τοποθέτησή τους σε κατοικίες με εμβαδόν
100 τ.μ. μειώνει την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως και 7.400 κιλοβατώρες, με τις θερμικές απώλειες
να περιορίζονται ως και 50%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι
ένα νοικοκυριό με ενεργειακούς υαλοπίνακες εξοικονομεί
περίπου 750 ευρώ ετησίως. Είναι σαφές λοιπόν ότι η αντικατάσταση των υαλοπινάκων με ενεργειακούς είναι η
αμεσότερη, απλούστερη και πιο αποδοτική παρέμβαση
που μπορεί να γίνει σε κτίρια που χρειάζονται ενεργειακή
αναβάθμιση με απόσβεση του κόστους αγοράς σε διάστημα
2-3 ετών.
Οι υαλοπίνακες βρίσκουν οικιακή και επαγγελματική
εφαρμογή. Στις κατοικίες εκτός από την τοποθέτησή τους
σε πόρτες και παράθυρα χρησιμοποιούνται και για εσωτερική διακόσμηση (διαχωριστικά χώρων, κάλυψη
τοίχων/ντουλαπών/ραφιών, ταβάνια, δάπεδα, ντουσιέρες,
επιφάνειες επίπλων, καθρέφτες κ.λπ.). Στα επαγγελματικά
κτίρια η χρήση υαλοπινάκων επιβάλλεται στις βιτρίνες

και στις πόρτες εισόδου, ενώ συνηθίζεται σε χώρους
γραφείων (γυάλινα δάπεδα - σκαλοπάτια) και φυσικά σε
αίθρια και οροφές. Υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται και για
την κατασκευή φωτοβολταϊκών και θερμοκηπίων. Προκειμένου να καλύπτουν κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση
στο εμπόριο κυκλοφορούν υαλοπίνακες χρωματιστοί (συ-

Οι υαλοπίνακες βρίσκουν οικιακή και επαγγελματική
εφαρμογή. Στο εμπόριο κυκλοφορούν οι ενεργειακοί υαλοπίνακες που διαθέτουν ειδικά θερμομονωτικά χαρακτηριστικά, τα οποία ελέγχουν την ηλιακή ακτινοβολία

νήθως σε πράσινο και μπρονζέ χρώμα), διάφανοι ή ματ,
με σχέδιο ή χωρίς, με επιφάνεια ανάγλυφη ή λεία.
Στην αγορά θα βρείτε διάφορα είδη υαλοπινάκων,
ανάλογα με τη λειτουργία για την οποία προορίζονται.
Εκτός από τους ενεργειακούς υπάρχουν υαλοπίνακες
που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μειώνουν την ηχορύπανση,
να παρέχουν ενισχυμένη προστασία σε διαρρήξεις και
βανδαλισμούς και να αντέχουν σε χώρους με υψηλές

θερμοκρασίες.
Οι υαλοπίνακες ασφαλείας προστατεύουν τα «ευαίσθητα»
κτίρια από πυροβολισμούς, κλοπές και βανδαλισμούς. Οι
υαλοπίνακες ασφαλείας συγκριτικά με τους κοινούς παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στα χτυπήματα και στις μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Παράλληλα, σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος
τραυματισμού, καθώς τα θραύσματα παραμένουν στη
θέση τους. Το πάχος τους διαφέρει ανάλογα με τις απαιτήσεις ασφαλείας. Χάρη στην ανθεκτικότητά τους βρίσκουν
εφαρμογή σε πρεσβείες, τράπεζες, μουσεία, ξενοδοχεία,
ενυδρεία, βιτρίνες καταστημάτων, στέγαστρα, αίθρια και
γενικότερα σε δημόσιους χώρους με αυξημένη κινητικότητα
προσώπων.
Οι ηχομονωτικοί υαλοπίνακες μειώνουν τον θόρυβο
στο εσωτερικό του κτιρίου σε αποδεκτά επίπεδα. Η χρήση
τους ενδείκνυται για κτίρια δίπλα σε δρόμους μεγάλης
κυκλοφορίας, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια. Οι υαλοπίνακες για την πυρασφάλεια έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν συγκεκριμένη χρονική
αντοχή στον καπνό και στη φωτιά (π.χ. για τα προστατευτικά
τζακιών ή τα πορτάκια στις σόμπες). Το γυαλί από το
οποίο κατασκευάζονται έχει χαμηλή ανάφλεξη και διάδοση
φωτιάς, ενώ παρουσιάζει ελάχιστη επιφανειακή διασπορά
φλόγας και ακτινοβολία ανάφλεξης. Κάποιοι υαλοπίνακες
έχουν ενσωματωμένο μεταλλικό πλέγμα (τύπου army),
το οποίο καθυστερεί τη διασπορά της φωτιάς και του καπνού. Εξάλλου, αυτού του τύπου υαλοπίνακες, λόγω της
μεγάλης μηχανικής αντοχής και της αυξημένης ελαστικότητας που διαθέτουν, χρησιμοποιούνται και για την ασφάλεια κτιρίων.
Ο καθαρισμός τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επιφάνειας των υαλοπινάκων πρέπει να γίνεται με
κατάλληλα απορρυπαντικά, τα οποία δεν θα φθείρουν
την επιφάνεια και τη βαφή τους. Πρέπει να αποφεύγονται
τα όξινα προϊόντα και τα απορρυπαντικά με διαλυτικά
(π.χ. βενζίνη), καθώς και η χρήση σκληρών μέσων καθαρισμού (π.χ. σύρματα, βούρτσες), που ενδέχεται να προκαλέσουν γρατσουνιές.
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Τεράστιες επιβαρύνσεις φέρνει το νέο σύστημα για τα φυσικά πρόσωπα

Οδηγός φορολογικής επιβίωσης
Οι ΝΕΕΣ ρυθμίσεις θα
περιλαμβάνονται στο
φορολογικό
νομοσχέδιο που θα
κατατεθεί σύντομα
στη Βουλή και θα προβλέπουν μεταξύ άλλων
αντικατάσταση του
αφορολογήτου των
5.000 ευρώ
με ετήσια έκπτωση
φόρου από 100 μέχρι
1.950 ευρώ,
που θα ισχύει για
μισθωτούς και
συνταξιούχους με
ετήσιες αποδοχές
μέχρι 42.000 ευρώ!!

Τ

Ρεπορτάζ

ην υπέρμετρη αύξηση των
φορολογικών
επιβαρύνσεων στα εισοδήματα των
περισσότερων
φυσικών
προσώπων αναμένεται να προκαλέσουν οι ριζικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα που προωθεί η
κυβέρνηση. Οι νέες ρυθμίσεις οι
οποίες θα περιλαμβάνονται σε φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των
προσεχών εβδομάδων θα προβλέπουν την κατάργηση του βασικού
αφορολόγητου ορίου των 5.000
ευρώ για όλους τους φορολογουμένους και την αντικατάσταση του
από έκπτωση φόρου μέχρι 1.950
ευρώ, η οποία θα ισχύει μόνο για
τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι
42.000 ευρώ. Θα προβλέπει επίσης
την κατάργηση των πρόσθετων
αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς και των
εκπτώσεων δαπανών από φόρο εισοδήματος.
Με το φορολογικό σύστημα, τα
φυσικά πρόσωπα θα πάψουν να
φορολογούνται για τα εισοδήματα
τους από όλες τις πηγές με βάση
μία ενιαία φορολογική κλίμακα.
Κάθε κατηγορία εισοδήματος θα
φορολογείται αυτοτελώς. Συγκεκριμένα, τα εισοδήματα από μισθούς
και
συντάξεις
θα
φορολογούνται με βάση μια νέα
απλούστερη φορολογική κλίμακα,
η οποία θα προβλέπει τρία μόνο
φορολογικά κλιμάκια και τρεις συντελεστές φόρου, 21%, 36% και 45%.
Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερα
επαγγέλματα θα φορολογούνται
κλιμακωτά με συντελεστές 26%
μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και
33% για το τυχών υπερβάλλον
ποσό. Τα γεωργικά εισοδήματα θα
φορολογούνται αυτοτελώς με
έναν «οριζόντιο» συντελεστή 13%,
ενώ τα ενοίκια θα φορολογούνται
επίσης ξεχωριστά από το πρώτο
ευρώ, με κλίμακα συντελεστών
από 10% έως 45%. Αναλυτικά, με
τις νέες ρυθμίσεις για την αλλαγή
της νομοθεσίας περί φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων,
στις οποίες κατέληξαν το υπουργείο Οικονομικών και η τρόικα, πρόβλεψαν τα εξής:
Εφαρμογή μιας νέας φορολογικής κλίμακας, αποκλειστικά
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για τα εισοδήματα από μισθωτές
υπηρεσίες, με τρία μόνο φορολογικά κλιμάκια στα οποία θα αντιστοιχούν συντελεστές φόρου από
21%, 36% και 45%. Το πρώτο φορολογικό κλιμάκιο προβλέπεται να
εκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ
και να έχει συντελεστή φόρου 21%,
το δεύτερο κλιμάκιο προβλέπεται
να ξεκινά από τις 25.001 ευρώ, να
φθάνει μέχρι τις 48.000 ευρώ και
να έχει συντελεστή φόρου 36% και
το τρίτο κλιμάκιο προβλέπεται να
είναι το υπερβάλλον των 48.000
ευρώ και να έχει συντελεστή 45%.
Από εκεί και πέρα:
•Για ετήσια ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ
18.000 ευρώ, όποιος φόρος προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα
μειώνεται κατά ένα ποσό σταθερής
έκπτωσης ύψους 1.950 ευρώ. Εάν
το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου
που προκύπτει με την κλίμακα, ο
φόρος απλώς θα μηδενίζεται, δηλαδή η επιπλέον διαφορά δεν θα
επιστρέφεται στον μισθωτό ή στον
συνταξιούχο. Λόγω της αφαίρεσης
της έκπτωσης αυτής από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος, όλα
τα ετήσια εισοδήματα μέχρι του
ποσού των 9.000 ευρώ θα είναι
πλέον αφορολόγητα. Κι αυτό διότι
για τα ετήσια εισοδήματα μέχρι τις
9.000 ευρώ ο φόρος που θα προκύπτει με βάση τη νέα κλίμακα θα
είναι μικρότερος σε ποσό από την
έκπτωση φόρου των 1.950 ευρώ,
οπότε με την έκπτωση του ποσού
αυτού θα μηδενίζεται.
•Για εισοδήματα πάνω από τις
18.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα
μειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το
επίπεδο των 29.000 ευρώ η έκπτωση φόρου θα μειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε
1.000 ευρώ εισοδήματος, μέχρι να
μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.
•Από τη εφαρμογή του νέου
αυτού συστήματος φορολόγησης
ευνοούνται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα
από 5.000 μέχρι 25.000 ευρώ, για
του οποίους προκύπτουν μειώσεις
έως 400 ευρώ στις ετήσιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αντιθέτως,
οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με
ετήσια εισοδήματα άνω των 25.000
ευρώ θα επιβαρυνθούν με αυξήσεις φόρων από 140 έως και 4.510
ευρώ ετησίως.
Επιβολή κλιμακωτού αυτοτελούς φόρου 26%-33% στα καθαρά
εισοδήματα
των
αυτοαπασχολουμένων. Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα
οποία προέρχονται από ατομικές
επιχειρήσεις ή από ελευθέρα επαγγέλματα θα φορολογούνται από το
πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο
50.000 ευρώ με συντελεστή 26%
και πάνω από το επίπεδο των
50.000 ευρώ με 33%. Εξαιτίας του
νέου αυτού συστήματος φορολόγησης, όσοι ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες ή
ελεύθερα επαγγέλματα και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα έως και
55.000 ευρώ θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις τους να αυξάνονται κατά ποσοστά έως και
1.460%!
Επιβολή κλιμακωτού αυτοτελούς φόρου 13% στα καθαρά
εισοδήματα των αγροτών. Οι κατά
κύριο επάγγελμα γεωργοί κτηνοτρόφοι και αλιείς θα φορολογούν-
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ται πλέον ως επιτηδευματίες βάσει
βιβλίων εσόδων-εξόδων, δηλαδή
δεν θα δικαιούνται κανενός αφορολόγητου ορίου. Τα καθαρά γεωργικά
εισοδήματα
τους
θα
προκύπτουν με αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών τους από τα
ακαθάριστα έσοδα τους και θα φορολογούνται με συντελεστή 13%
από το πρώτο ευρώ. Εξαιτίας του
νέου αυτού συστήματος φορολόγησης, οι επιβαρύνσεις των αγροτών με ετήσια εισοδήματα μέχρι
21.000 ευρώ θα αυξηθούν έως και
680%!
Κλιμακωτή αυτοτελής φορολόγηση για τα εισοδήματα από
ακίνητα. Τα ενοίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται με κλιμακωτούς
συντελεστές:
•10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ
•30% για τα επόμενα 48.000
ευρώ, δηλαδή για το τμήμα του
ετήσιου εισοδήματος από 12.001
έως 60.000 ευρώ.
•45% για το τμήμα του ετησίου
εισοδήματος πάνω από το επίπεδο
των 60.000 ευρώ.
Με το νέο αυτό σύστημα, θα
επιβαρυνθούν σημαντικά όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα προερχόμενα μόνο από
ενοίκιο ή και από άλλες πηγές,
πλήν μισθών και συντάξεων μέχρι
25.000 ευρώ. Οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι που εισπράττουν και
ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ ετησίως
και έχουν συνολικά ετήσια εισοδήματα μέχρι τα επίπεδα των 25.000
θα είναι οι μόνοι που θα ωφεληθούν σημαντικά.
Κατάργηση των αφορολόγητων
ορίων για τα προστατευόμενα
τέκνα. Τα αφορολόγητα όρια για τα
παιδιά ανέρχονται σε 2.000 ευρώ
για άθε ένα από τα δύο πρώτα
τέκνα του φορολογουμένου και σε
3.000 ευρώ για κάθε τέκνο από το
τρίτο και τα επόμενα. Εξαιτίας της
κατάργησης τους, θα προκύψει
ετήσια αύξηση φόρου έως και 200
ευρώ για κάθε φορολογούμενο με
1 παιδί, 400 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με 2 παιδιά, 700 ευρώ
για κάθε τρίτεκνο και 1.240 ευρώ
για κάθε πολύτεκνο με 4 παιδιά. Η
ρύθμιση αυτή ενδέχεται να ισχύσει
αναδρομικά από τα εισοδήματα
του 2012.
Κατάργηση των περισσότερων
διατάξεων που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών από τον φόρο εισοδήματος. Για τους μισθωτούς και
τους συνταξιούχους, θα πάψουν να
ισχύουν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν ότι από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της
φορολογικής κλίμακας αφαιρείται
το 10% των δαπανών του φορολογουμένου για τόκους στεγαστικών
δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια
κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών
που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστήριων, ασφάλιστρα ζωής και
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα
εξακολουθούν να εκπίπτουν μόνο
οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές
επισκέψεις και εξετάσεις, δωρεές,
χορηγίες και διατροφή προς την
πρώην ή τον πρώην σύζυγο. Για
τους αυτοαπασχολούμενους, τους
αγρότες και τους εισοδηματίες,
που δεν έχουν και εισοδήματα από
μισθούς και συντάξεις, καταργούνται όλες οι εκπτώσεις από τον
φόρο εισοδήματος.
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To 50% των ασθενών ζητά από τους γιατρούς το σκεύασμα για το οποίο δεν απαιτείται συμμετοχή

Ρισκάρουν τη ζωή τους
με τα φθηνά φάρμακα!

Α

Ρεπορτάζ

πό την 1η Οκτωβρίου, το υπουργείο Υγείας έθεσε σε εφαρμογή
ένα μέτρο που ήδη βρίσκεται
σε ισχύ στο εξωτερικό: σε κάθε
θεραπευτική κατηγορία μπήκε συγκεκριμένη τιμή αναφοράς (μέσο όρο), την
οποία θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Αν ο
γιατρός συνταγογραφήσει κάποιο φάρμακο με τιμή μεγαλύτερη από την τιμή
αναφοράς, τότε ο ασθενής θα πρέπει
να καταβάλει το κόστος από την τσέπη
του. Κατόπιν τούτου, δεν προξενεί καμία
εντύπωση η είδηση ότι, σύμφωνα με τα
απολογιστικά στοιχεία του Οκτωβρίου,
η φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ μειώθηκε κατά 24 εκατ. ευρώ! Τα δεδομένα
του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων της ΗΔΙ ΚΑ δείχνουν ακόμη ότι η μέση αξία της συνταγής μειώθηκε περίπου κατά 10% από 44
σε 39.5 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι
χάρη στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που πλέον καλύπτει το
8ο% της κατανάλωσης, το υπουργείο
Υγείας είναι σε θέση για πρώτη φορά να
ελέγξει την αποδοτικότητα ενός μέτρου
που λαμβάνει για τον εξορθολογισμό
της φαρμακευτικής δαπάνης. Μέχρι πρότινος, τα όποια μέτρα λαμβάνονταν «στα
τυφλά», καθώς τα στατιστικά στοιχεία
εκδίδονταν με καθυστέρηση μηνών...
Με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, το μέτρο του καθορισμού τιμής
αναφοράς έχει αποδειχθεί με διαφορά
το πιο αποτελεσματικό μέτρο μείωσης
της «υπέρογκης» δαπάνης. Σε ετήσια
βάση, είναι δυνατόν να αποφέρει εξοικονόμηση ύψους 250-300 εκατ. ευρώ!
Ουσιαστικά, το μέτρο αυτό θα ήταν αρκετό και δεν χρειάζεται η εφαρμογή της
συνταγογράφησης με βάση τη δραστική
ουσία, για την οποία επιμένει πεισματικά
η τρόικα...

Η υπουργική απόφαση
για τη νέα θετική
λίστα φαρμάκων

Αποφάσεις-κλειδιά
Παράλληλα, την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός, Μ. Σαλμάς, υπέγραψε
τρεις καίριες αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στα μέτρα που πρέπει να
εφαρμοστούν πριν από την εκταμίευση
της δόσης του δανείου. Η πιο σημαντική
από αυτές περιλαμβάνει τη νέα θετική
λίστα, που περιλαμβάνει τα σκευάσματα
τα οποία θα αποζημιώνει εφεξής ο
ΕΟΠΥΥ. Για μία ακόμη φορά, οι ασθενείς
θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην
τσέπη, καθώς περίπου 200 σκευάσματα
τέθηκαν εκτός της θετικής λίστας. Πρόκειται, πάντως, για σκευάσματα ήσσονος
θεραπευτικής σημασίας, τα οποία όμως
μέχρι πρότινος χορηγούνταν στους ασθενείς με συμμετοχή συνήθως 25%. Με
λίγα λόγια, στο εξής η συνταγογράφησή
τους από τον γιατρό θα σημαίνει ότι ο

ασθενής θα πρέπει να καταβάλλει το
σύνολο της αξίας τους.
Από την άλλη, για πρώτη φορά, η θετική λίστα ορίζει ποια είναι η τιμή αποζημίωσης σε κάθε θεραπευτική κατηγορία, η οποία υπολογίστηκε με βάση τον
μέσο όρο της τιμής των γενόσημων και
πρωτότυπων φαρμάκων. Η απόφαση
ορίζει ότι η συμμετοχή των ασθενών
για φάρμακα άνω των 50 ευρώ δεν δύναται να είναι άνω του 20% επιπλέον
της κανονικής συμμετοχής. Ωστόσο,
αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων, που το ποσοστό συμμετοχής είναι ήδη 25%, η πραγματική
συμμετοχή των ασθενών μπορεί να φθάσει έως και το 45%! Πηγές του υπουργείου Υγείας υποστήριζαν πως θα υπάρξει
στενή παρακολούθηση στην εφαρμογή
του μέτρου και, αν παρατηρηθούν στρε-

βλώσεις, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις.
Η απόφαση ορίζει ότι η θετική λίστα
θα αναθεωρείται περιοδικά έπειτα από
κάθε έκδοση Γενικού Δελτίου Τιμών και
του διορθωτικού αυτού, αλλά και εντός
60 ημερών από την έκδοση δελτίου τιμών με νέα προϊόντα. Ακόμη, η απόφαση
θα τίθεται σε ισχύ πέντε ημέρες μετά
την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών.
«Κρυφή» φιλοδοξία του υπουργείου Υγείας είναι με την εφαρμογή της λίστας να
υποχρεωθούν πολλές φαρμακοβιομηχανίες να ζητήσουν μείωση της τιμής
των φαρμάκων τους μέχρι την τιμής
αναφοράς. Διότι είναι φανερό πως, λόγω
της κρίσης, οι ασθενείς θα επιλέγουν
μόνο τα φάρμακα που αποζημιώνει πλήρως ο ΕΟΠΥΥ...

Ποια φάρμακα εξαιρούνται από τη συνταγογράφησή με δραστική ουσία
ΑΡΚΕΤΕΣ κατηγορίες φαρμάκων εξαιρούνται τελικά
από την υποχρεωτική συνταγογράφησή με βάση τη
δραστική ουσία, σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε το βράδυ της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός
Υγείας, Μ. Σαλμάς, ικανοποιώντας μία από τις βασικές
υποχρεώσεις της χώρας πριν από την εκταμίευση της
δόσης. Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις:
•Τα φάρμακα που εντάσσονται στην αρνητική
λίστα και τα φάρμακα αναφοράς που δεν κυκλοφορεί
γενόσημό τους.
•Δύναται να εξαιρούνται τα φάρμακα που προκαλούν αλλεργίες και αντιδράσεις, όσα χορηγούνται σε
μεταμοσχευμένους και ανοσοκατασταλμένους, παράγωγα αίματος, καθώς και οι ινσουλίνες, τα εμβόλια,
τα βιοτεχνολογικά και τα συνδυασμένα προϊόντα τα
οποία δεν είναι άμεσα υποκαθιστούμενα και ανταλλάξιμα.
•Δύναται να εξαιρούνται φάρμακα στενού θεραπευτικού εύρους (narrow therapeutic range), όπως
για παράδειγμα τα: acenocumarol, carbamazepine,
cyclosporine, digoxin, methyldigoxin, phenytoin,
tacrolimus, thephylline, warfarin, levothyroxine, ethosuximide, levothyroxine, procainamide, flecainide,

lithium, phenytoin, sirolimus, theophyllines.
•Επίσης, φάρμακα τα οποία απαιτούν ιατρική επίβλεψη ή ειδικά μέτρα προστασίας ή ειδική μεθοδολογία
κατά τη χορήγησή τους ή φάρμακα με υψηλή τοξικότητα (χημειοθεραπευτικά και παράγωγα), όπως τα
cabergoline, vigabatrin, stertindole, isotrtinoin, acitretin, acetohydroxan, thalidomide, clozapine, pergolide.
•Ειδικές περιπτώσεις φαρμάκων που επίσης εξαιρούνται αφορούν τα φάρμακα για την επιληψία, την
ψύχωση, τη σχιζοφρένεια, το άσθμα και τα χρόνια εκφυλιστικά και αυτοάνοσα νοσήματα.
•Επιπλέον, δύναται να εξαιρούνται φάρμακα των
οποίων η χορήγηση γίνεται με συσκευές που απαιτούν
εκπαίδευση των ασθενών.
Ο πλήρης κατάλογος με τις ακριβείς ονομασίες,
φαρμακοτεχνικές μορφές και περιεκτικότητες των
ανωτέρω φαρμάκων αναρτάται στην ιστοσελίδα του
ΕΟΦ. Η εμπορική ονομασία, παράλληλα με τη δραστική,
δύναται να αναφέρεται στις περιπτώσεις ασθενών
που πάσχουν από χρόνιες νόσους (π.χ. καρδιαγγειακές
παθήσεις) και οι οποίοι είναι επαρκώς και αποτελεσματικώς ρυθμισμένοι. Η πρώτη συνταγή νέων ασθενών

με χρόνια νόσο, καθώς και η πρώτη συνταγή σε ενδεχόμενες αλλαγές θεραπείας γίνεται πάντα με αναφορά στη δραστική ουσία.
Κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών
που αναγράφουν μόνο τη δραστική ουσία, οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να χορηγούν το φθηνότερο
διαθέσιμο στην ελληνική αγορά φάρμακο της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου φαρμάκου, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασφαλισμένο
για το ποιο είναι το φθηνότερο διαθέσιμο στην
ελληνική αγορά.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει να
πάρει ακριβότερο φάρμακο της ίδιας δραστικής ουσίας,
υποχρεούται να πληρώσει, πλέον της συμμετοχής
του (εφόσον υφίσταται), και τη διαφορά από την
ασφαλιστική τιμή της θεραπευτικής κατηγορίας στην
οποία ανήκει το φάρμακο. Ο φαρμακοποιός και ο
ασφαλισμένος δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί με φάρμακο άλλης
δραστικής ουσίας, φαρμακοτεχνικής μορφής, δοσολογίας ή περιεκτικότητας. Η υποκατάσταση γίνεται
μόνο από πτυχιούχο φαρμακοποιό.
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Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα

Ποντάρουν στον τζόγο οι Έλληνες
Οι Ροδίτες παθιάζονται με το Extra 5,
οι Κρητικές με το ΚΙΝΟ, στη Θεσσαλονική
πάνε στοίχημα ενώ στην Αθήνα
λατρεύουν τα άλογα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ

ο πρωί στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ
οι παίκτες που παίζουν Κίνο είναι
κυρίως γυναίκες. Το Κίνο είναι και
το παιχνίδι που προτιμούν στο
Ηράκλειο της Κρήτης σε σχέση με τα
άλλα παιχνίδια του οργανισμού. Αντιθέτως, στην Πάτρα παίζουν πολλές κυνοδρομίες. Οι Ροδίτες παθιάζονται με το
Extra 5, ενώ οι Θεσσαλονικείς και γενικότερα η Μακεδονία πραγματοποιούν
τον μεγαλύτερο τζίρο στο Πάμε Στοίχημα.
Το 90% των εσόδων του ιπποδρομιακού
στοιχήματος προέρχεται από την Αθήνα,
ενώ στο καζίνο του Λουτρακίου καταγράφονται τα περισσότερα πονταρίσματα
μεταξύ των καζίνων, αν και η Πάρνηθα
διατηρεί ακόμη την πρώτη θέση στον
αριθμό εισιτηρίων εισόδου.
Ο Ελληνας έχει ιδιαίτερη σχέση με τον
τζόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι ως πριν από
λίγα χρόνια το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ
σε απόλυτα νούμερα είχε τον μεγαλύτερο
τζίρο από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες,
ακόμη και από την Αγγλία.
Ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να έχει τα μεγαλύτερα έσοδα μεταξύ των φορέων που
διαχειρίζονται τον νόμιμο τζόγο στην Ελλάδα, όπως καζίνο, Διεύθυνση Κρατικών
Λαχείων και ΟΔΙΕ αλλά τα τρία τελευταία
χρόνια λόγω της μείωσης του διαθέσιμου
εισοδήματος των Ελλήνων καταγράφεται
πτώση στου τζίρου σε όλες τις παραπάνω
επιλογές των παικτών.
Το 2011 ο τζίρος του νόμιμου τζόγου
στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 7 δισ.
ευρώ (4,35 δισ. ευρώ στα παιχνίδια του
ΟΠΑΠ, 2,24 δισ. ευρώ τα στοιχήματα στα
καζίνα, 300 εκατ. ευρώ στα λαχεία και
124 εκατ. ευρώ στον Ιππόδρομο) έναντι
8,3 δισ. ευρώ το 2010 και 9,4 δισ. ευρώ
το 2009.
Στοιχεία για τον παράνομο τζόγο δεν
υπάρχουν και συνήθως οι εκτιμήσεις για
έναν τζίρο της τάξης των 5 δισ. ευρώ
ίσως είναι υπερβολικές. Από την άλλη
πλευρά, ο διαδικτυακός τζόγος ακολουθεί
αυξητική τάση, γι' αυτό όλο και περισσό-

Φθίνουσα
πορεία
για τα λαχεία

τερες κυβερνήσεις στην
Ευρώπη, μεταξύ αυτών
και η ελληνική, υποχρεώνονται να νομοθετήσουν
την ελεγχόμενη ανάπτυξη
των παιχνιδιών μέσω Ιnternet (στοίχημα, πόκερ,
καζίνο κ.ά.)
Σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα, μπορεί ο
ΟΠΑΠ να έρχεται σαφώς
πρώτος στις προτιμήσεις
των παικτών, όμως οι λιγότεροι που προσφεύγουν σε παιχνίδια εκτός
ΟΠΑΠ παίζουν συχνότερα
(δύο έως τέσσερις φορές),
με συνέπεια και η εβδομαδιαία δαπάνη να καταλήγει να είναι μεγαλύτερη
σε σχέση με την αντίστοιχη που γίνεται για παιχνίδια του οργανισμού.
Ειδικά στο διαδικτυακό
στοίχημα, το οποίο αποτελεί και το παιχνίδι
που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, η συχνότητα του παιχνιδιού είναι
ως τρεις φορές μεγαλύτερη και η εβδομαδιαία δαπάνη υπερδιπλάσια της μέσης
δαπάνης για το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ.
Περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη σε
σχέση με τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ είναι η
συχνότητα του παιχνιδιού στο διαδικτυακό
πόκερ και καζίνο, ενώ λίγο μικρότερη
είναι η συχνότητα προσφυγής στα ηλεκτρονικά μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών.
Ενα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι
ο διαδικτυακός τζόγος έχει μεγαλύτερη
διάδοση στην περιφέρεια από ό,τι στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Το 2011 ο ΟΠΑΠ από τα 11 παιχνίδια
που προσφέρει είχε έσοδα 4,35 δισ. ευρώ
έναντι 5,14 δισ. ευρώ το 2010. Το Κίνο
παρέμεινε στην πρώτη θέση των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ με 2,24 δισ. ευρώ (13,2%) και ακολούθησε το Πάμε Στοίχημα
με 1,56 δισ. ευρώ (-23,9%).Οι θαμώνες
των καζίνων ήταν αδύνατο να μην επηρεαστούν από την οικονομική κρίση και

περιόρισαν τις επισκέψεις τους αλλά κυρίως τα πονταρίσματά τους τα τελευταία
τρία χρόνια. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο η
οικονομική κρίση αλλά και τα παράνομα
καζίνα (αίθουσες και Διαδίκτυο) που ροκάνισαν τα μεγέθη στις εννέα αδειοδοτημένες επιχειρήσεις που λειτουργούν
στην Ελλάδα, πλην της Κέρκυρας που
για πρώτη φορά λειτούργησε το 2011
υπό ιδιωτικό έλεγχο. Επίσης, τα καζίνα
με έδρα τη Β. Ελλάδα έχουν έντονο ανταγωνισμό με τα καζίνα που λειτουργούν
σε Σκόπια και Βουλγαρία.
Τα σκήπτρα στα στοιχήματα και στα
εισιτήρια διατηρούν το Καζίνο Λουτρακίου
και η Πάρνηθα. Συνολικά το 2011 τα στοιχήματα στα εννέα καζίνα που λειτουργούν
στην επικράτεια μειώθηκαν κατά 13,4%
και διαμορφώθηκαν στα 2,24 δισ. ευρώ.
Ο συνολικός αριθμός των εισιτηρίων εισόδου κατήλθε στα 2.911.499 μειωμένος
κατά 5,2% σε σχέση με το 2010.
Στο Καζίνο Λουτρακίου το 2011 παίχτηκαν 700 εκατ. ευρώ (-15,7%) και κόπηκαν 757.749 εισιτήρια, μειωμένα κατά
13,8%.

•Καθίζηση υπέστησαν τα έσοδα
του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος το 2011, αφού
διαμορφώθηκαν στα 124 εκατ.
ευρώ έναντι 194 εκατ. ευρώ το
2010 και 261 εκατ. ευρώ το 2009.
•Το 90% των εσόδων προέρχονται από το δίκτυο πρακτορείων
(450 σε όλη την Ελλάδα) και μόλις
το 10% από το Ιπποδρόμιο στο
Μαρκόπουλο. Σήμερα η Φίλιππος
Ενωση αριθμεί περί τις 20.000
μέλη, εκ των οποίων μόνο μερικές
εκατοντάδες επισκέπτονται τον Ιππόδρομο την ημέρα των αγώνων,
ενώ όταν ο Ιππόδρομος ήταν στο
Φάληρο είχε περί τις 12.000 επισκέπτες σε κάθε ιπποδρομία.
•Ο τζίρος των κρατικών λαχείων
ακολουθεί φθίνουσα τροχιά. Το
2011 αγοράστηκαν λαχεία αξίας
κάτω από 300 εκατ. ευρώ, όταν το
2010 η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων είχε πραγματοποιήσει τζίρο
375 εκατ. ευρώ.

Το Καζίνο της Πάρνηθας συγκέντρωσε
στοιχήματα ύψους 663 εκατ. ευρώ (13,7%) και έκοψε 891.203 εισιτήρια (6,9%).
Στο καζίνο της Θεσσαλονίκης οι παίκτες
ποντάρισαν 571,5 εκατ. ευρώ (-10,5%)
αλλά κόπηκαν 777.253 εισιτήρια περισσότερα κατά 3,6% σε σχέση με το 2010.
Εν τω μεταξύ, και το πρώτο τετράμηνο
του 2012 η κατάσταση παραμένει η ίδια.
Συνολικά στα εννέα καζίνα παίχτηκαν
στοιχήματα αξίας 668 εκατ. ευρώ (-14%)
και κόπηκαν 953.584 εισιτήρια, μειωμένα
κατά 3,7% σε σχέση με το 2011.
Η συρρίκνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των καζίνων έχει επίπτωση
και στα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.
Και αυτό γιατί πέραν των εσόδων από τη
φορολόγηση των επιχειρήσεων, το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνει ποσοστό από
20% ως 33% επί του τζίρου των ελληνικών
καζίνων.

Αχάϊα Κλάους: Προσπάθειες
για να ξαναβρεθεί το νήμα
της συνέχειας…

Α

πό το 1852, που ο Βαυαρός Γουσταύος
Κλάους αγόρασε μια έκταση στην Πάτρα
και ξεκίνησε μια πρότυπη αμπελοοινική εκμετάλλευση, το 1873, που σημιουργήθηκε η βαθυπόρφυρη γλυκιά μαυροδάφνη, το 1887, που
εμφιαλώθηκε το πρώτο ελληνικό κρασί (το Δεμέστιχα) ώς σήμερα, έχει κυλήσει πολύ… κρασί
στο ποτήρι. Η εταιρεία, με αφορμή τη συνεργασία
της στη διανομή με την IMA Beverages, κυκλοφόρησε πρόσφατα μια εξαιρετική εμφιάλωση
Grande Reserve της μαυροδάφνης της. Χρησιμοποίησε κρασί παλαίωσης 30 ετών, τη σοδειά του
1979, που ήταν αφιερωμένη στην ενταξη της Ελ-

λάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ένα πολυσύνθετο γλυκό κρασί που αποτελεί εξέλιξη της
μαυροδάφνης 601 της αρχικής συνταγής, που κατέγραψε με τον κωδικό αυτό ο ίδιος ο ιδρυτής της
εταιρείας. Στα κελάρια της Achaia, υπάρχουν βαρέλια που καταγράφουν τη νεότερη ελληνική
ιστορία. H Achaia Clauss μοιάζει, λοιπόν, λίγο με
την Ελλάδα: Η ιστορία της είναι πολύ πλούσια και
ενδιαφέρουσα ώστε να αντιμάχεται τη σύγχρονη
εικόνα της. Όμως, και στις δύο περιπτώσεις, γίνονται φιλότιμες προσπάθειες να ξαναβρεθεί το
νήμα της ιστορικής συνέχειας.

