
Υστερα από εξαετή ύφεση, τη μεγαλύτερη  εν και-

ρώ ειρήνης, ξεπερνώντας μάλιστα σε διάρκεια

ακόμη και τη Μεγάλη Ύφεση στις ΗΠΑ το 1929, η ελ-

ληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα «γυρίσει» σε ανά-

πτυξη το 2014. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδια-

σμό, η υλοποίηση μιας σειράς επενδυτικών σχεδίων

που δείχνουν να ωριμάζουν, παράλληλα με την ενί-

σχυση των εξωστρεφών τομέων της οικονομίας (επί

μέρους μεταποιητικοί κλάδοι, αγροτικά προϊόντα και,

κυρίως, τουρισμός), θα βελτιώσει το οικονομικό κλί-

μα, επιτρέποντας μάλιστα το επόμενο έτος μία ομάδα

ισχυρές ελληνικές εταιρείες να χρηματοδοτηθούν

από τις αγορές είτε μέσω αυξήσεων κεφαλαίων στο

Χρηματιστήριο είτε μέσω της έκδοσης εταιρικών ομο-

λόγων.

Ενώ η δημοσιονομική ασφάλεια, η ενίσχυση της

ρευστότητας, η περαιτέρω προώθηση των διαρθρωτι-

κών αλλαγών, το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις

επενδύσεις και οι καταλύτες (όπως αποκαλούνται)

ανάπτυξης (π.χ. αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας)

βρίσκονται στον κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης,

ώστε η οικονομία να βγει από τη στενωπό, ορισμένες

μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες δείχνουν ότι θα

μπορούσαν να αποτελέσουν τον καταλύτη για μια ου-

σιαστική μεταβολή του οικονομικού κλίματος.
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Κινδυνεύουν οι πρατηριούχοι
και οι πελάτες των πρατηριούχων
με εξοντωτικά πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ

Συνάδελφοι, προσοχή: 

Πάρτε πληροφορίες για 

να μην πάρετε... φέσια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά

στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οι-

κονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες

τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-

9659007 και 210-8929700, προκειμένου να γλιτώ-

σουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.

Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται

προς τους πρατηριούχους - μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

δωρεάν.

Προωθείστε το 

νερό το «δικό» μας...

Το 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 πρατηριούχοι-μέ-

λη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν να επι-

κοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ

BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κά-

θε λεπτομέρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους

πρατηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, κα-

θώς η διακίνησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος -

σε σχέση με τα άλλα.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθη-

νών είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τα στε-

λέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιΐας, τα οποία είχαν υπο-

γραμμίσει (τότε) ότι η εταιρεία θα προέβαινε σε αλ-

λαγές στην εμπορική πολιτική της για το χονδρεμπό-

ριο.

Όντως, περίπου ενάμιση μήνα μετά, η Αθηναϊκή Ζυ-

θοποιΐα γνωστοποίησε ότι, δεδομένης της οικονομι-

κής κρίσης και των αλλαγών στην αγορά, από τις 6

Νοεμβρίου 2013 μέχρι τις 28 Μαρτίου 2014, διαφο-

ροποιήθηκαν προς τα κάτω οι κλίμακες.

Ωστόσο, παρά τις σχετικές προτάσεις της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών κατά τη διάρκεια της συνάντησης της

26/9/2013, η Αθηναϊκή Ζυθοποιΐα δεν άλλαξε κάτι

όσον αφορά την παλετοποίηση και τα ποσοστά έκ-

πτωσης.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (ΦΕΚ 2718/Τ.Β./8-10-12) 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΔΕΟΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Ε.Υ.Ε. 

ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θα ενημερώσει με επιστολή 

τα μέλη της αναλυτικά για την 

εφαρμογή του νέου νόμου

Με το ΦΕΚ 2718/Τ.Β./8-10-12 υποχρεώθηκαν και

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τηρούν τις αρ-

χές του HACCP, ανάλογα με τον υγειονομικό κανονι-

σμό του ΕΦΕΤ που ανήκουν. Δηλαδή οι πελάτες μας.

Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες επιχειρήσεων

που χειρίζονται τρόφιμα. 

- Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και

διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

- Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και

προσφοράς πλήρους γεύματος κ.α.

Ουσιαστικά, περιλαμβάνονται οι πάντες, ακόμα και

τα περίπτερα. Όπως ακόμα τα μίνι μάρκετ, τα παραδο-

σιακά μπακάλικα κ.λπ., κ.λπ.

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό το ΦΕΚ

ουσιαστικά αναφέρονται στον αυτοέλεγχο των επι-

χειρήσεων, που απαιτεί την τήρηση διαφόρων φακέ-

λων.

Από το ΦΕΚ δεν εξαιρούνται ούτε οι κάβες και τα

πρατήρια αλλά εφαρμόζουν τον σχετικό κανονισμό

περιορισμένα.

Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 7.000.000 €€
για την ασφάλεια των τροφίμων επέβαλε ο ΕΦΕΤ τη

διετία 2011-2012 σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η

εφαρμογή της νέας υγειονομικής διάταξης Υ.Α.

Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β’, 8-10-

2012) στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέρον-

τος σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

για την υγιεινή των τροφίμων (Κανονισμός

852/2004), προβλέπει μια σειρά από νέα προαπαι-

τούμενα (εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχου

ΗΑCCP, πιστοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού, αρ-

χεία διαδικασιών όπως π.χ. καθαρισμών).

Η ΕΔΕΟΠ συνεργαζόμενη με την εξειδικευμένη

εταιρεία ΔΕΥΕ που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα,

προτείνει στους συναδέλφους να συνεργαστούν

ώστε να καταστούν σύμβουλοι των πελατών τους.

Αυτό θα προσθέσει ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα

των πρατηριούχων. Στα μέλη μας θα σταλεί σχετική

επιστολή.

Σε ανάπτυξη η Ελληνική Οικονομία



Οι δραματικές ανισότητες παραμέ-

νουν το κύριο χαρακτηριστικό στην

κατανομή του πλούτου αυτού του πλα-

νήτη, καθώς το 0,7% του παγκόσμιου

πληθυσμού (32 εκατ. πολυεκατομμυρι-

ούχοι) ελέγχει το 41% του παγκόσμιου

πλούτου, που σύμφωνα με στοιχεία

του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και

του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Cred-

it Suisse ανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των

241 τρισ. δολ. το 2013. Την ίδια ώρα

στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευ-

ταία έρευνα (2013) για τον πλούτο από

την Wealth-X, μια εταιρεία που συγκεν-

τρώνει πληροφορίες για τους πλούσι-

ους αυτού του κόσμου για λογαριασμό

και των τμημάτων αξιοποίησης περιου-

σίας των μεγαλύτερων επενδυτικών

τραπεζών του κόσμου, αλλά και στοι-

χείων της ελβετικής τράπεζας UBS, 505

Έλληνες πολυεκατομμυριούχοι, δηλα-

δή το 0,005% των μόνιμων κατοίκων

της χώρας, διαθέτουν σήμερα περιου-

σία 60 δισ. ευρώ, η οποία μάλιστα έχει

αυξηθεί 20% σε σχέση με το 2012 (50

δισ. ευρώ), χρονιά κατά την οποία η αν-

τίστοιχη λίστα περιελάμβανε 455 πο-

λυεκατομμυριούχους. Συνολικά στη

χώρα μας οι εκατομμυριούχοι με περι-

ουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ υπολογί-

ζονται από τα τμήματα Private Banking

των τραπεζών σε περίπου 8.000, καθώς

μόνο 2.687 άτομα στο Χρηματιστήριο

Αθηνών διαθέτουν μετοχές που ξεπερ-

νούν σε αξία το 1 εκατ. ευρώ. Από την

άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι περίφη-

μες καταθέσεις των Ελλήνων στο εξω-

τερικό για τις οποίες έχουν ακουστεί

διάφορα ποσά που έφθαναν ως και τα

600 δισ. ευρώ («Der Spiegel»), αν και

τραπεζικοί κύκλοι τις υπολογίζουν

στην περιοχή των 100 δισ. ευρώ. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία της Credit Suisse, ο

μέσος πλούτος στη χώρα μας ανά ενή-

λικο, βάσει της μέσης εκτίμησης για την

πορεία των περιουσιακών στοιχείων,

αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά

9,9% και βρίσκεται λίγο πάνω από τα

76.000 ευρώ (76.191,53), καθώς όπως

αναφέρθηκε, η εκτόξευση των χρημα-

τιστηριακών τιμών (+139% από τα χα-

μηλά του καλοκαιριού του 2012) και η

άνοδος του ευρώ αντιστάθμισαν την

εφετινή πτώση στην αξία των ακινήτων.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι

οι περίπου 900.000 επενδυτές του Χρη-

ματιστηρίου της Αθήνας είδαν τις τοπο-

θετήσεις από το τελευταίο υψηλό πριν

από την υπογραφή του μνημονίου και

ως το τελευταίο χαμηλό, να σημει-

ώνουν ζημιές 65 δισ. ευρώ την ώρα που

η αξία των αστικών ακινήτων υποχώρη-

σε σωρευτικά σχεδόν 40%, ενώ μετά το

«κούρεμα» των ομολόγων περίπου

11.000 Έλληνες μικροομολογιούχοι εί-

δαν τις τοποθετήσεις τους να εξατμί-

ζονται σε μια νύχτα. Η χώρα πάντως με

την υψηλότερη περιουσία ανά ενήλικο

είναι η Ελβετία, όπου ο προσωπικός

πλούτος φτάνει τα 380.000 ευρώ, ενώ

ακολουθούν η Αυστραλία και η Νορβη-

γία. Η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην

ευρωζώνη εκτιμάται λίγο πάνω από τα

150.000 ευρώ, με την αντίστοιχη στο

Λουξεμβούργο να εμφανίζεται η υψη-

λότερη στη ζώνη του ευρώ προσεγγί-

ζοντας σχεδόν τα 250.000 ευρώ. Το

2013 από την «πυραμίδα του πλούτου»

προκύπτει πως το 8,4% του παγκόσμιου

πληθυσμού ελέγχει το 83,3% του παγ-

κόσμιου πλούτου, ενώ συνολικά 3,2 δι-

σεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το

68,7% του παγκόσμιου πληθυσμού,

ελέγχουν μόλις το 3% (7,3 τρισ. δολ.)

του παγκόσμιου πλούτου. Ο παγκό-

σμιος πλούτος προβλέπεται ότι θα αυ-

ξηθεί κατά 40% τα επόμενα πέντε χρό-

νια, φθάνοντας τα 334 τρισ. δολ. ως το

2018. Πρωταγωνιστές θα είναι οι ανα-

δυόμενες οικονομίες και κυρίως η Κίνα,

όπου οι εισοδηματικές ανισότητες αμ-

βλύνονται, δημιουργώντας μια πιο

ισχυρή μεσαία τάξη, αν και συνολικά οι

πλούσιοι αυτού του κόσμου θα αυξή-

σουν την περιουσία τους.
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Ταύρος

 

          Μήτσιος Ευάγγελος                      Πρόεδρος                                          210-8048357
          Mπέκας Θεμιστοκλής                    A’ Aντιπρόεδρος                              2310-793587
          Τσίχλας Τίτος                                B’ Aντιπρόεδρος                              2810-312247
          Κωσταντόπουλος Θεόδωρος        Γ. Γραμματέας                                  2610-640491
          Μανδρέκας Νικόλαος                    Tαμίας                                               210-4621077
          Γαλανάκης Αντώνης                      Έφορος Δημ. Σχέσεων                    28210-74554
          Θανασούλας Bασίλειος                 Mέλος                                               26410-50333
          Mελισσανίδης Δημήτριος             Mέλος                                               23840-22286
          Μουζακίτης Γρηγόριος                  Mέλος                                               26610-52888
          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Mέλος                                               23730-31381
          Mπακαλάρος Kων/νος                   Mέλος                                               2610-643777

          Mήτσιος Eυάγγελος                      Πρόεδρος                                         210-8048357

          Μανδρέκας Νικόλαος                   Aντιπρόεδρος                                   210-4621077

          Δανιήλ Παγώνα                             Γεν. Γραμματέας                               210-4934757

          Zαμπούρας Κωνσταντίνος            Tαμίας                                               210-2465788

          Γουργιώτης Γεώργιος                    Μέλος                                               22940-97176

          Δερμιτζάκης Χαράλαμπος            Μέλος                                               210-5779896

          Γεραρής Κων/νος                          Μέλος                                               210-2281583

          

          Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος    Πρόεδρος                                       2610-640491

          Κυριαζής Παντελής                     Aντιπρόεδρος                                2610-520692

          Μπακαλάρος Δημήτριος             Γεν. Γραμματέας                            2610-643777

          Κoκκοτής Ιωάννης                       Tαμίας                                            2610-522706

          Σπαλιάρας Γεώργιος                   Δημ. Σχέσεων                                26930-23524

          

          Χουλιάρας Παναγιώτης                 Πρόεδρος                                         24210-49576

          Μπάρδης Σπύρος                          Aντιπρόεδρος                                   24210-90230

          Αντωνίου Γεώργιος                       Γεν. Γραμματέας                               24210-46749

          Στρίγκος Βασίλειος                       Tαμίας                                               24210-81919

          Παπαργύρης Κων/νος                   Δημ. Σχέσεων                                  6936-736686

         Tσίχλας Tίτος                                Πρόεδρος                                          2810-312247
          Kαρφής Mιχαήλ                             Aντιπρόεδρος                                   2810-256921
          Θωμάς Mιχαήλ                               Γ. Γραμματέας                                  2810-360701
          Tζαμπουράκης Δημήτριος            Tαμίας                                               2810-255003
          Kεφαλούκος Λάμπρος                   Mέλος                                               2810-346931
          Xατζηγεωργίου Eυάγγελος           Mέλος                                               2810-238385

          Kουτσογκίλας Aθανάσιος             Πρόεδρος                                          27410 26802

          Mέλλιος Φίλιππος                         Aντιπρόεδρος                                   27430 24944

          Γιάννου Θεοφάνης                        Γ. Γραμματέας                                  27410 21862

          Kαραγκούνης Tαξιάρχης              Tαμίας                                               6946 331161

          Πρωτόπαππας Σπυρίδων              Mέλος                                               27410 33082

         Mελισσανίδης Δημήτριος             Πρόεδρος                                         23840-22286

          Παππάς Βασίλειος                        Aντιπρόεδρος                                   23810-23312

          Ανδρόνικος Χρύσανθος                Γ. Γραμματέας                                  23840-22810

          Xατζηγεωργίου Aναστάσιος         Tαμίας                                               23810-81050

          Tσάπας Xρήστος                           Δημ. Σχέσεων                                  23810-88894

          Mιχαηλίδης Xρήστος                     Πρόεδρος                                          25210-81093
          Kομπόλιας Xρήστος                      Aντιπρόεδρος                                   25210-45348
          Mελισσανίδης Παναγιώτης           Γ. Γραμματέας                                  25210-81591
          Πρέπος Hλίας                                Tαμίας                                               25210-22513
          Xουσμεκιάρης Θεόδωρος             Mέλος                                               6977-454671

          

          Mπουτιώνης Γεώργιος                  Πρόεδρος                                         23710-61166

          Mαργαρίτης Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                   23740-81555

          Γκινάτης Δημήτριος                      Γεν. Γραμματέας                               23990-22833

          Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος           Tαμίας                                               23730-61432

          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Δημ. Σχέσεων                                  23710-31381

         Mουζακίτης Γρηγόριος                    Πρόεδρος                                           26610-52888

           Moυζακίτης Αλέκος                         Aντιπρόεδρος                                     26610-52681

           Mπασιάς Γεώργιος                           Γεν. Γραμματέας                                 26620-23700

           Mανιάτος Σπυρίδων                         Tαμίας                                                 26610-35086

           Tζορτζάτος Σπυρίδων                      Δημ. Σχέσεων                                    26630-81543

             

 
             
             Γαλανάκης Αντώνης                        Πρόεδρος                                             28210-74554
           Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ             Aντιπρόεδρος                                      28210-76460
           Mαρμαριτσάκης Iωάννης                Γ. Γραμματέας                                     28210-81035
           Mπουρμπάκης Στυλιανός                Tαμίας                                                  28210-87243
           Tσιριντάνης Mάρκος                       Mέλος                                                  28250-91110

           Θανασούλας Bασίλειος                   Πρόεδρος                                             26410-50333
           Πασιόπουλος Iωάννης                     Aντιπρόεδρος                                      26310-22247
           Kαραφασούλης Γεώργιος               Γ. Γραμματέας                                     26420-23783
           Προύτζος Aπόστολος                      Tαμίας                                                  26470-22344
           Γκανιάτσος Aνδρέας                       Mέλος                                                  26310-26818

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 
Πανελλήνια Oμοσπονδία 

EΔEOΠ Aθηνών

EΔEOΠ Πάτρας

EΔEOΠ Bόλου

EΔEOΠ Hρακλείου

EΔEOΠ Kορίνθου

EΔEOΠ Πέλλας

EΔEOΠ Δράμας

EΔEOΠ Xαλκιδικής

EΔEOΠ Kέρκυρας

EΔEOΠ Xανίων

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας

505 Έλληνες διαθέτουν 

περιουσία 60 δισ. ευρώ!

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ,

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ

ΣΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΟΠ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ούτε η διακοπή λειτουργίας της

κυβέρνησης - γνωστό και ως

shutdown - στις ΗΠΑ, ούτε η πολιτι-

κή αβεβαιότητα σε Ιταλία και Ισπα-

νία, ούτε καν η αναταραχή που δημι-

ουργήθηκε στο εσωτερικό λόγω των

εξελίξεων με την Χρυσή Αυγή στά-

θηκαν ικανά να ανατρέψουν την

ανοδικήπορεία του Χρηματιστηρίου

Αθηνών, το οποίο ενισχύθηκε επι-

πλέον κατά 3,6% φτάνοντας στα

υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων

4,5 μηνών.
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Πώς υπολογίζεται ο φόρος ακινήτων

Πολλοί και διαφορετικοί συντελεστές ανά είδος ιδιοκτησίας προβλέπονται στο σχέδιο νόμου

Βασικά κριτήρια θα είναι τα τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ζώνης, το έτος κατασκευής, ο όροφος και η θέση

Έφεση στα μαθηματικά και

τις εξισώσεις θα πρέπει να

έχει κάποιος προκειμένου να

υπολογίσει μόνος του τον ενι-

αίο φόρο ακινήτων ανεξάρτητα

από το αν αφορά διαμέρισμα,

γραφείο, κατάστημα, οικόπεδο

ή αγροτεμάχιο.

Οι πολλοί και διαφορετικοί -

ανάλογα με την περίπτωση -

συντελεστές που προβλέπον-

ται στο σχέδιο νόμου, έχουν

σκοπό σύμφωνα με το υπουρ-

γείο Οικονομικών, να διευρύ-

νουν τη φορολογική βάση και

να μη φορολογηθούν όλα τα

ακίνητα ενιαία αλλά να υπάρ-

χει διαφοροποίηση ανάλογα με

τα χαρακτηριστικά τους. Για πα-

ράδειγμα, διαφορετική φορο-

λογία θα έχει ένα ακίνητο που

είναι καινούργιο από ένα πα-

λαιότερο ή που βρίσκεται στον

πρώτο όροφο από ένα άλλο

που βρίσκεται στον 5ο.

Τα τετραγωνικά, η τιμή ζώνης

που βρίσκεται το ακίνητο, το

έτος κατασκευής, ο όροφος

που βρίσκεται, καθώς επίσης

αν «βλέπει» σε δρόμο ή όχι, εί-

ναι οι σημαντικότεροι παρά-

γοντες καθορισμού του νέου

Ενιαίου Φόρου.

Ρεπορτάζ

1. Κατοικία 80 τετραγωνικών σε περιοχή με τιμή ζώνης

1.300 ευρώ το τετραγωνικό, ηλικίας 9 ετών, 2ου ορόφου

με πρόσοψη σε έναν δρόμο.

- Βασικός φόρος κατοικίας: 80 τ.μ. Χ 3,7 €= 296 €
- Τελικός φόρος με προσαυξήσεις λόγω παλαιότητας,
ορόφου και πρόσοψης: 369 €
- Για παλαιότητα, όροφο και πρόσοψη ο ιδιοκτήτης θα κα-
ταβάλει πρόσθετο φόρο: 73,5 €

2. Αγροτεμάχιο 5 στρεμμάτων, με ελάχιστη ΑΒΑ 5 ευρώ,

μονοετούς καλλιέργειας, σε απόσταση 500 μέτρα από τη

θάλασσα, με πρόσβαση σε επαρχιακή οδό και ύπαρξη

κτίσματος εντός του αγροτεμαχίου που δεν είναι η μονα-

δική κατοικία για την οικογένεια.

Υπολογισμός φόρου:
- Επιφάνεια σε τετραγωνικά: 5.000 τ.μ.
- Βασικός Συντελεστής Φορολογίας: 0,0015 ευρώ ανά τ.μ.
- Συντελεστής Θέσης: 2,5
- Συντελεστής Χρήσης: 1
- Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα: 1,5
- Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας: 1
- Συντελεστής Πρόσβασης: 1,1
- Συντελεστής Κτίσματος: 5
- Φόρος: 5.000Χ0,0015Χ2,5Χ1Χ1,5Χ1Χ1,1Χ5 = 154 ευρώ
Στην περίπτωση που δεν υπήρχε κτίσμα τότε ο φόρος θα
ήταν στο 1/5, δηλαδή στα 30,8 ευρώ.

3. Χωράφι έκτασης 5 στρεμμάτων με ελιές

- Αντικειμενική αξία Γης (Αρχική Βασική Αξία): 3 ευρώ
- Απόσταση από θάλασσα: 500 μέτρα
- Πρόσβαση σε επαρχιακή οδό
Υπολογισμός φόρου:
- Βασικός φόρος αγροτεμαχίου: 5 στρέμματα Χ 1,5 €= 7,5
ευρώ
- Τελικός φόρος με προσαυξήσεις λόγω τοποθεσίας, καλ-
λιέργειας, απόστασης από θάλασσα και πρόσοψη σε
επαρχιακή οδό: 49,5 ευρώ
- Αν υπάρχει στο αγροτεμάχιο και κτίσμα, τότε ο φόρος θα
πενταπλασιαστεί και θα διαμορφωθεί σε 247,5 ευρώ.

Παραδείγματα
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Ποιες αποδείξεις θα «αναγνωρίζονται» το 2014
Θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής φόρου στους καταναλωτές που θα φθάνει το ένα τρίτο της δαπάνης

Σύμφωνα με τις προτάσεις που επεξεργάζεται η πολι-

τική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, πλέον οι

φορολογούμενοι δεν θα χρειάζεται να συγκεντρώνουν

αποδείξεις για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου

που μπορεί να φθάσει ως και 2.100 ευρώ σε ετήσια βά-

ση (αντιστοιχεί σε αφορολόγητο 9.000 ευρώ) αλλά από

τις αποδείξεις που θα ζητούν θα έχουν μια σημαντική

έκπτωση φόρου.

Ήδη οι βασικές κατηγορίες-κλάδοι της οικονομίας

που θα περιληφθούν στο καλάθι των αποδείξεων

έχουν αποφασιστεί. Μεταξύ αυτών ανήκουν τα εστια-

τόρια, τα μπαρ, τα κέντρα διασκέδασης, όλα τα επαγ-

γέλματα παροχής υπηρεσιών και οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες, τα κομμωτήρια, τα συνεργεία αυτοκινήτων,

τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, γιατροί δικηγό-

ροι, τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί,

υπηρεσίες στάθμευσης, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενοι-

κίαση αυτοκινήτων, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθή-

ματα, πρατήρια και διανομείς υγρών καυσίμων (βενζί-

νη, πετρέλαιο, γκάζι), λογιστές, συμβολαιογράφοι, μι-

κρά εμπορικά καταστήματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων

κτλ.

Για τις παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών οι φο-

ρολογούμενοι όταν συναλλάσσονται μαζί τους θα πρέ-

πει να ζητούν σε κάθε περίπτωση απόδειξη διότι στο

τέλος της χρονιάς μπορεί να δουν στην τσέπη τους να

επιστρέφεται το ένα τρίτο της δαπάνης που κατέβαλαν

σε αυτούς.

Το μυστικό της επιτυχίας του μέτρου κατά το υπουρ-

γείο Οικονομικών είναι ότι οι πολίτες δεν θα γνωρίζουν

εξαρχής για ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελ-

μάτων θα ισχύει το μπόνους της επιστροφής φόρου

του 20% ή 30% κατά περίπτωση. Και αυτό θα αλλάζει

κάθε χρόνο ή θα δίνονται κάθε φορά διαφορετικά κίνη-

τρα-εκπτώσεις, ανάλογα με την κατηγορία επαγγελμα-

τία ή εμπορικής επιχείρησης που φοροδιαφεύγει πε-

ρισσότερο.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να έχει συγκεντρώ-

σει μέσα σε μία χρονιά 10.000 ευρώ αποδείξεις από

διάφορες συναλλαγές με επιχειρήσεις και επιτηδευμα-

τίες και στο τέλος να του ανακοινώσει το υπουργείο ότι

για τις 3.000 ευρώ αποδείξεις που αφορούν συγκεκρι-

μένους κλάδους της οικονομίας θα έχει επιστροφή φό-

ρου 30%, δηλαδή 900 ευρώ.

Με την απόφαση του υπουργού θα προσδιοριστούν

σε πρώτη φάση οι κατηγορίες των αποδείξεων που θα

δέχεται η Εφορία το 2014 και προς το τέλος του έτους

ή στις αρχές του επομένου θα ανακοινώνεται για ποιες

αποδείξεις θα ισχύσουν οι σημαντικές επιστροφές φό-

ρου.

Επίσης, στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν να δί-

νονται κριτήρια με τη μορφή εκπτώσεων φόρων σε

όσους χρησιμοποιούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες,

ενώ αναμένεται να δοθούν κίνητρα για όσους χρησιμο-

ποιούν την κάρτα αποδείξεων που έχει γίνει αποδεκτή

μόνο από μικρή μερίδα καταναλωτών.

Εξάλλου με το νέο καθεστώς οι πολίτες δεν θα χρει-

άζεται πλέον να μαζεύουν αποδείξεις από τα σουπερ-

μάρκετ ή από εμπορικές επιχειρήσεις όπως είναι τα κα-

ταστήματα λιανικής πώλησης ρούχων και υποδημάτων

καθώς τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται ότι η φορο-

διαφυγή στους συγκεκριμένους κλάδους έχει περιορι-

στεί.

ΟΤΖΙΜ ΝΤΑΝΜΠΑΡ, ένας 57χρονος Σκωτσέζος που αν-

τιμετωπίζει συστηματικά πρόβλημα μη έγκαιρης άφι-

ξης στα ραντεβού του και στην εργασία του, κατέφυγε

στο Νοσοκομείο Νάινγουελς της Νταντί για να μπορέσει

να βοηθηθεί. Είχε ήδη χάσει δουλειές και είχε αντιμετω-

πίσει αποδοκιμαστικά έως και οργισμένα σχόλια από συν-

τρόφους και φίλους. Κανένας δεν μπορούσε να καταλά-

βει ότι η αργοπορία του ήταν πάνω από τις δυνάμεις του.

Ο Ντάνμπαρ πήγε καθυστερημένος και σε αυτό το ραντε-

βού και εξήγησε στους γιατρούς πως δεν έχει καταφέρει

ποτέ, μα ποτέ, στη ζωή του να φτάσει στην ώρα του σε

εργασία, γεύμα, θέατρο, ερωτικό ραντεβού, ακόμη και

σε κηδεία. Ο «ασθενής» διαγνώστηκε με σύνδρομο χρό-

νιας αργοπορίας.

Οι γιατροί του πιστεύουν ότι το σύνδρομό του πηγά-

ζει από το ίδιο τμήμα του εγκεφάλου το οποίο προσβάλ-

λεται στους πάσχοντες από σύνδρομο ελλειμματικής

προσοχής - υπερκινητικότητας, πολλοί εκ των οποίων

πασχίζουν να είναι ακριβείς στις υποχρεώσεις τους. Η

προσβολή αυτού του τμήματος σημαίνει ότι δεν μπο-

ρούν να υπολογίσουν με ακρίβεια πόσος χρόνος χρειάζε-

ται για να κάνουν το οτιδήποτε. Είναι η πρώτη φορά που

η αργοπορία διαγιγνώσκεται ως σύνδρομο, ωστόσο πολ-

λοί γιατροί εξέφρασαν αμφιβολίες για τη διάγνωση των

επιστημόνων του Νάινγουελς, από τη στιγμή, μάλιστα,

που αυτή δεν έχει ενταχθεί στον Οδηγό Ψυχικών Νόσων

της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Μέχρι τώρα ψυχίατροι και ψυχολόγοι θεωρούν ότι η

αργοπορία είναι ένα σύμπτωμα κάποιου προβλήματος

ψυχικής υγείας, όπως είναι η κατάθλιψη. Πρόσφατη με-

λέτη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσί-

σκο, στην οποία έλαβαν μέρος περισσότεροι από 200

εθελοντές, έδειξε ότι το 17% μονίμως καθυστερούσε. Οι

άνθρωποι αυτοί παρουσίαζαν παρόμοια στοιχεία στη

συμπεριφορά τους, όπως αγχώδεις τάσεις και δυσκολίες

με τον αυτοέλεγχο.

Μερικές φορές, μάλιστα, η επαναλαμβανόμενη αργο-

πορία είναι απλώς συνήθεια και όχι ιατρικό πρόβλημα. Σε

κάθε περίπτωση, οι ερευνητές πιστεύουν πως η αργοπο-

ρία - είτε αποτελεί σύνδρομο είτε όχι - μπορεί να αντιμε-

τωπιστεί. Συνιστούν, λοιπόν, στους ενδιαφερομένους να

θέτουν αυστηρά πλαίσια στον εαυτό τους και να κατα-

γράφουν πόση ώρα χρειάζονται για να διεκπεραιώσουν

κάτι, ούτως ώστε να προγραμματίζουν σωστά τον χρόνο

τους.

Όποιοι αργούν στα ραντεβού, έχουν οργανική βλάβη!
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Στήριγμα στα νοικοκυ-

ριά που θέλουν να

προμηθευθούν πετρέλαιο

θέρμανσης προσφέρουν

και εφέτος οι τράπεζες

μέσω των πιστωτικών καρ-

τών. Η διατήρηση του ει-

δικού φόρου κατανάλω-

σης σε υψηλά επίπεδα

για δεύτερη συνεχή χρο-

νιά ανεβάζει την τιμή του

καυσίμου στα επίπεδα

των 1,25-1,30 ευρώ το

λίτρο. Ωστόσο είναι θετικό

το γεγονός ότι σε σχέση

με πέρυσι, το ύψος του

επιδόματος έχει αυξηθεί

από 0,28 ευρώ σε 0,35

ευρώ ανά λίτρο και θα

δοθεί σε περισσότερους

πολίτες μετά τη διεύρυν-

ση των κριτηρίων χορή-

γησής του. Με τον τρόπο

αυτόν η τιμή του πετρε-

λαίου για όσους δικαιούν-

ται το σχετικό βοήθημα

θα πέσει κάτω από το 1

ευρώ.

Όπως έχει ανακοινωθεί

από το υπουργείο Οικο-

νομικών, μεταξύ της αγο-

ράς του πετρελαίου και

της καταβολής του επι-

δόματος, μεσολαβούν

τουλάχιστον 20 ημέρες.

Ως εκ τούτου η πληρωμή

με την κάρτα μπορεί να

προσφέρει σημαντική

«ανάσα» στα νοικοκυριά.

Δεν είναι μόνον οι άτοκες

δόσεις, που μπορεί να

φθάσουν και τις 6, που

διασφαλίζουν άνετη εξό-

φληση του κόστους προ-

μήθειας, αλλά και ο τρό-

πος λειτουργίας του «πλα-

στικού» χρήματος που κα-

θιστά συμφέρουσα τη

χρήση του στην προκει-

μένη περίπτωση. Ειδικά

για όσους δικαιούνται το

επίδομα θέρμανσης, η δι-

ευκόλυνση είναι σημαν-

τική, καθώς χωρίς να βγά-

λουν από την τσέπη τους

ούτε ένα ευρώ μπορούν

να ρίξουν την τιμή του

πετρελαίου στα προ της

αύξησης του φόρου επί-

πεδα.

Αυτό είναι δυνατό με

την αξιοποίηση της άτο-

κης περιόδου χάριτος, η

οποία μπορεί να φθάσει

ως και τον ενάμιση μήνα,

ή και με την αξιοποίηση

της υπηρεσίας άτοκων δό-

σεων, μέσω της οποίας ο

χρόνος εξόφλησης μπορεί

να επιμηκυνθεί ως και

κατά έξι μήνες. Η ανοιχτή

πίστωση λειτουργεί ως

εξής: Κάθε αγορά με την

κάρτα, εξοφλείται περί-

που 15 ημέρες μετά την

έκδοση του μηνιαίου λο-

γαριασμού. Άρα μια κίνη-

ση που θα πραγματοποι-

ηθεί την αμέσως επομένη

από την έκδοσή του, θα

πληρωθεί από την τσέπη

του κατόχου της κάρτας

45 ημέρες αργότερα. Με

δεδομένο ότι με την υπο-

βολή της αίτησης για το

επίδομα το νοικοκυριό

λαμβάνει προκαταβολή

ίση με το 25% του επιδό-

ματος που δικαιούται και

το υπόλοιπο εξοφλείται

εντός 20 ημερών μετά

την αγορά του καυσίμου,

υπάρχει χρόνος για την

είσπραξή του ως την ημε-

ρομηνία πληρωμής της

κάρτας. Για τη μεγιστο-

ποίηση του διαστήματος

που μεσολαβεί μεταξύ

έκδοσης και πληρωμής

της κάρτας, θα πρέπει η

προμήθεια του πετρελαί-

ου να γίνει αμέσως μετά

την έκδοση του τελευ-

ταίου λογαριασμού.

Πέραν από την παρα-

πάνω λειτουργία, που

μπορεί να αποδειχθεί σω-

τήρια για πολλές οικογέ-

νειες, οι τράπεζες, σε συ-

νεργασία με εταιρείες εμ-

πορίας καυσίμων, δίνουν

τη δυνατότητα στους πε-

λάτες τους να χρησιμο-

ποιήσουν την πιστωτική

τους κάρτα και να «ζε-

σταθούν» κερδίζοντας εκ-

πτώσεις, επιστροφή με-

τρητών και άτοκες δόσεις.

Μοναδική προϋπόθεση

για την εξασφάλιση των

παραπάνω πλεονεκτημά-

των αποτελεί η επάρκεια

του διαθέσιμου πιστωτι-

κού ορίου. Όπως επιση-

μαίνουν τραπεζικά στε-

λέχη, με τις συγκεκριμέ-

νες διευκολύνσεις οι πε-

λάτες των πιστωτικών

ιδρυμάτων, είτε δικαιούν-

ται επίδομα θέρμανσης

είτε όχι, μπορούν να πε-

τύχουν σημαντικό όφελος

για τον οικογενειακό προ-

ϋπολογισμό τους.

Πιο προσιτό το πετρέλαιο με κάρτα

Διέξοδος με επιμήκυνση της πληρωμής, εκπτώσεις, επιστροφή μετρητών και άτοκες δόσεις

Ρεπορτάζ

Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης η τιμή αγοράς πέφτει ακόμη και κάτω από 1 ευρώ το λίτρο

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013.

Το Δεκαράκι, το πρώτο μονο-

ποικιλιακό τσίπουρο που απο-

τελεί προϊόν απόσταξης απο-

κλειστικά της ποικιλίας Μο-

σχάτο Τυρνάβου, είναι πλέον

εδώ για όλους τους λάτρεις

των παραδοσιακών ελληνικών

αποσταγμάτων και της γνήσιας

απόλαυσης που αυτά προ-

σφέρουν!

Το Δεκαράκι «γεννήθηκε»

στον Τύρναβο και έχει όλη

την αυθεντικότητα και την πα-

ράδοση του τόπου κλεισμένη

μέσα στο μπουκάλι του. Τύρ-

ναβος και τσίπουρο δεν θεω-

ρούνται τυχαία έννοιες ταυ-

τόσημες: Χάρη στη μακραίωνη

παράδοση η οποία διατηρείται

αναλλοίωτη στους αιώνες και

περνά από γενιά σε γενιά, ο

Τύρναβος αποτελεί την ιδιαί-

τερη πατρίδα του εκλεκτού

τσίπουρου και το «Τσίπουρο Τυρνάβου» αποτελεί Γεω-

γραφική Ένδειξη αναγνωρισμένη και προστατευόμενη

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικό «μυστικό» της φήμης του τσίπουρου Τυρνάβου,

το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη μοναδική ταυ-

τότητα και ανώτερη ποιότητά του, αποτελεί η ποικιλία

Μοσχάτο: Η συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία ευδοκιμεί

στην περιοχή, αποτελεί την εκλεκτότερη ποικιλία στα-

φυλιού, καθώς υπερέχει τόσο σε πλήθος όσο και σε

συγκέντρωση αρωματικών συ-

στατικών. Το Μοσχάτο προ-

στίθεται σε τσίπουρα που προ-

έρχονται από ποικιλίες άλλων

ουδέτερων σταφυλιών κατά

την συναπόσταξη, προκειμέ-

νου να βελτιώσει και να ανα-

βαθμίσει τον αρωματικό χα-

ρακτήρα του τελικού αποστάγ-

ματος. Το Δεκαράκι είναι το

πρώτο μονοποικιλιακό τσίπου-

ρο που αποτελεί προϊόν από-

σταξης μόνο από Μοσχάτο

Τυρνάβου. Στον μονοποικιλιακό

του χαρακτήρα οφείλει το Δε-

καράκι τις μοναδικές του ιδιό-

τητες, που γίνονται αντιληπτές

ήδη από το άνοιγμα της κάθε

φιάλης: Έχοντας λάβει στο

μέγιστο τα ποιοτικά και αρω-

ματικά χαρακτηριστικά του Μο-

σχάτου Τυρνάβου, το Δεκαράκι

ξεχωρίζει για το έντονο και

καθαρό άρωμά του, την πλού-

σια και ζεστή γεύση του και την κρυστάλλινη όψη του.

Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το Δεκαράκι τόσο ξε-

χωριστό είναι η παραδοσιακή διαδικασία της απόσταξής

του, με την τεχνογνωσία και το μεράκι και της οικογέ-

νειας Βασδαβάνου, που μετρά πάνω από 50 χρόνια

ιστορίας στη δημιουργία οίνων και αποσταγμάτων.

Αργά και καρτερικά, σε χειροποίητους, παραδοσιακούς

χάλκινους άμβυκες, τα στέμφυλα του Μοσχάτου υπο-

γράφουν με το εξαιρετικό άρωμά τους το απόσταγμα,

ενώ η πολλαπλή επαναπόσταξη τελειοποιεί το τελικό

προϊόν, χαρίζοντάς του άριστη ποιότητα. Το αποτέλεσμα;

Ένα απόσταγμα-διαμάντι, χωρίς γλυκάνισο, με αλκοολικό

βαθμό 40% Vol, του οποίου η ιδιαίτερη ταυτότητα

αναδεικνύεται σε κάθε γουλιά. Ένα πραγματικό «Δε-

καράκι»!

Απολαύστε κι εσείς το Δεκαράκι δροσερό, στους

10°C, σύντροφος σε όλες τις στιγμές σας, Το Δεκαράκι

θα ενώσει την παρέα, με κάθε τσούγκρισμα των ποτη-

ριών να γίνεται και ένα ζεστό καλωσόρισμα. Δοκιμάστε

το και βάλτε εσείς τον βαθμό – στην υγειά σας!

-ΤΕΛΟΣ-

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Θεοδωροπούλου,

MTheodoropoulou@hkstrategies.com, 

H + K Strategies, ( 210 62 81 807.

ΤΟ ΔΕΚΑΡΑΚΙ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Εναλλακτικές μορφές επένδυ-

σης για τη διασφάλιση μιας ικα-

νοποιητικής απόδοσης θα πρέπει

να αναζητήσουν οι καταθέτες μετά

την αποκλιμάκωση των επιτοκίων

στους λογαριασμούς προθεσμίας,

τα οποία επιστρέφουν σταδιακά σε

βιώσιμα για τον κλάδο επίπεδα.

Όπως επισημαίνει μιλώντας στο ο

κ. Στέλιος Πιρπινιάς, επικεφαλής

Λιανικής Τραπεζικής και Marketing

της HSBC Ελλάδος, το Ταμείο Χρη-

ματοπιστωτικής Σταθερότητας και

η τρόικα έχουν απαιτήσει από τα πι-

στωτικά ιδρύματα να αποκλιμακώ-

σουν το κόστος δανεισμού από

τους πελάτες τους και αυτό γίνεται

πια επιτακτική ανάγκη μετά από

την ανακεφαλαιοποίησή τους.

«Η συνετή επιχειρηματική πρα-

κτική ορίζει ότι δεν είναι δυνατόν

μεσομακροπρόθεσμα οι τράπεζες

επιδοτούν με ζημία τα επιτόκια των

καταθέσεων εις βάρος των μετό-

χων τους» σημειώνει ο ίδιος. Σύμ-

φωνα με τον κ. Πιρπινιά, η αλήθεια

είναι πως, παρ’ ότι οι τράπεζες αντι-

μετωπίζουν πιέσεις ρευστότητας

στους ισολογισμούς τους, έχουν

ήδη ανταποκριθεί και αρχίσει να

αποκλιμακώνουν σταδιακά τις απο-

δόσεις των εξάμηνων και τρίμηνων

προθεσμιακών καταθέσεών τους.

«Θεωρώ ότι με τις κατάλληλες προ-

ϋποθέσεις το προσεχές διάστημα

τα επιτόκια θα αποκλιμακωθούν πε-

ραιτέρω, αντικατοπτρίζοντας στα-

διακά το πραγματικό κόστος χρή-

ματος» υπογραμμίζει ο ίδιος.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να

στρέψει τους Έλληνες αποταμιευ-

τές σε εναλλακτικά επενδυτικά

προϊόντα, προς αναζήτηση ενός

υψηλότερου επιτοκίου. «Οι έννοιες

κίνδυνος και απόδοση είναι άρρη-

κτα συνδεδεμένες μεταξύ τους»

υποστηρίζει ο κ. Πιρπινιάς, προσθέ-

τει ωστόσο πως υπάρχουν προϊόν-

τα τα οποία προστατεύουν το κε-

φάλαιο στη λήξη και ταυτόχρονα

δίνουν τη δυνατότητα στον επεν-

δυτή να τοποθετηθεί στις αγορές

για μια πιθανή υψηλότερη απόδο-

ση.

Εξατομικευμένες λύσεις

Όπως σημειώνει το στέλεχος της

HSBC, όλοι οι επενδυτές θα πρέπει

να διαθέτουν διάφορα επενδυτικά

εργαλεία και να μην περιορίζονται

στην επιλογή ενός ή δύο προϊόν-

των. «Αυτό που είναι σημαντικό εί-

ναι οι συντηρητικοί επενδυτές να

έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε

επενδύσεις με χαμηλότερη μετα-

βλητότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει

ότι θα πρέπει να αποκλείσουν επεν-

δύσεις με υψηλή μεταβλητότητα»

εξηγεί σχετικά. Σύμφωνα με τον

ίδιο, «δεν υπάρχει μια λύση που ται-

ριάζει σε όλους τους επενδυτές, εί-

τε συντηρητικούς είτε όχι». Όπως

επισημαίνει σχετικά, τα χρηματοπι-

στωτικά ιδρύματα προσανατολί-

ζονται πλέον σε εξατομικευμένες

λύσεις για κάθε ιδιώτη επενδυτή,

καθώς κάθε άνθρωπος έχει τις δι-

κές του μοναδικές ανάγκες.

Παραδείγματα προϊόντων με χα-

μηλή μεταβλητότητα αποτελούν

οι Καταθέσεις Εγγυημένου Κεφα-

λαίου της HSBC, όπου ο πελάτης

συμμετέχει στις διεθνείς αγορές

έχοντας προστατευμένο το κεφά-

λαιό του στη λήξη. Ωστόσο οι πε-

λάτες στην HSBC έχουν τη δυνατό-

τητα να μιλήσουν με εξειδικευμέ-

νους προσωπικούς συνεργάτες,

δημιουργώντας μια εξατομικευμέ-

νη επενδυτική πρόταση, ανάλογα

με τις ανάγκες και το ρίσκο του κα-

θενός, μέσα από τη διαδικασία του

Financial Planning.

Για παράδειγμα, η HSBC διαθέτει

τα World Selection Portfolios, μια

σειρά από πέντε διαφορετικά χαρ-

τοφυλάκια, η σύνθεση των οποίων

ταιριάζει σε πέντε διαφορετικά

επενδυτικά προφίλ. Επενδύοντας

κάποιος σε αυτά, έχει επιλέξει για

το χαρτοφυλάκιό του τους καλύτε-

ρους διαχειριστές στον κόσμο, οι

οποίοι το παρακολουθούν σε

24ωρη βάση, με γνώμονα την

ενεργή διαχείριση και τις προσαρ-

μογές που αυτή επιτάσσει.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα επεν-

δύουν τόσο σε κλασικά επενδυτικά

προϊόντα (όπως ομόλογα και μετο-

χές) όσο και σε πιο σύνθετα (όπως

δείκτες εμπορευμάτων). Έτσι πε-

ριέχουν μια διαφοροποιημένη γκά-

μα επενδύσεων, οι οποίες συνδυά-

ζονται με τον βέλτιστο τρόπο, ώστε

να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή

απόδοση για κάθε επενδυτικό προ-

φίλ.

Εναλλακτικές επενδύσεις 
για υψηλές αποδόσεις

Μετά την υποχώρηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές οι καταθέτες στρέφονται σε άλλα προϊόντα

Ρεπορτάζ

Σε εξατομικευμένες λύσεις για κάθε ιδιώτη προσανατολίζονται οι τράπεζες

Ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς, επικε-

φαλής Λιανικής Τραπεζικής

και Marketing της HSBC Ελλά-

δος, προτείνει εναλλακτικές

μορφές επένδυσης

Οι αγορές 

μετοχών
• Αναφορικά με την πορεία

των μετοχικών αγορών παγ-

κοσμίως, ο κ. Στέλιος Πιρπινιάς

υποστηρίζει ότι παρά τα συ-

νεχιζόμενα δημοσιονομικά

προβλήματα τα πρώτα θετικά

σημάδια εξόδου από τη βαθιά

παγκόσμια οικονομική κρίση

οδήγησαν τις αναπτυγμένες

αγορές σε ράλι μέσα στο

2013. «Η πλεονάζουσα ρευ-

στότητα στην αγορά λόγω

των τελευταίων πολιτικών νο-

μισματικής χαλάρωσης των

κεντρικών τραπεζών, με πιο

χαρακτηριστικά παραδείγματα

αυτά των κεντρικών τραπεζών

των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας,

ενίσχυσε σημαντικά τις παγ-

κόσμιες αγορές, ειδικότερα

αυτές των αναδυόμενων, στο

πρώτο εξάμηνο του 2013» το-

νίζει ο ίδιος.

• Σύμφωνα με τις αναλύσεις

των fund managers της HSBC

Global Asset Management,

τα δομικά προβλήματα στις

αναπτυγμένες αγορές (π.χ.

τελευταία το «Shutdown»

στην Αμερική) παραμένουν

και είναι πολύ πιθανό να

οδηγήσουν σε διορθώσεις

και κάποια μεταβλητότητα

το αμέσως επόμενο διάστη-

μα. Διόρθωση παρατηρήθηκε

και στις αναδυόμενες αγορές

κατά τη διάρκεια του καλο-

καιριού, λόγω κυρίως των

φημών για άμεση μείωση του

προγράμματος αγοράς ομο-

λόγων από τη Fed.

• «Παρ’ όλα αυτά οι διαρ-

θρωτικές αλλαγές στον δυτικό

κόσμο και η σταδιακή έξοδος

από τον “πάτο” της κρίσης,

καθώς και η υγιής μακροοι-

κονομική βάση των αναδυό-

μενων χωρών, δημιουργούν

τις προϋποθέσεις για θετικές

αποδόσεις στις μετοχικές αγο-

ρές μεσο-μακρο-πρόθεσμα»

καταλήγει ο κ. Πιρπινιάς.

Τη δυνατότητα εξόφλησης σε ως

και 12 άτοκες δόσεις των τεσ-

σάρων διαφορετικών φόρων που

πρέπει να αποπληρωθούν στους

επόμενους μήνες από τους ιδιο-

κτήτες ακινήτων προσφέρουν οι

τράπεζες μέσω των πιστωτικών

καρτών. Εκτός από το έκτακτο τέ-

λος, που περιλαμβάνεται στους

λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύ-

ματος, οι φορολογούμενοι με πε-

ριουσία αντικειμενικής αξίας άνω

των 200.000 ευρώ θα πρέπει τους

επόμενους μήνες να εξοφλήσουν

τις εναπομείνασες δόσεις του Φό-

ρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)

του 2011 και του 2012, καθώς και

την αντίστοιχη επιβάρυνση του

2013, τα εκκαθαριστικά για την

οποία εστάλησαν τις προηγούμενες

ημέρες.

Με την υπηρεσία άτοκων δόσεων

παρέχεται η ευχέρεια στους ιδιο-

κτήτες να επιμηκύνουν σημαντικά,

ως και κατά έναν χρόνο, την πε-

ρίοδο αποπληρωμής των φόρων

που τους αναλογούν. Από τη μία

πλευρά το έκτακτο τέλος μπορεί

να εξοφληθεί σε άτοκες δόσεις,

μαζί με την αξία του ηλεκτρικού

ρεύματος και τις λοιπές επιβαρύν-

σεις που περιλαμβάνονται στους

λογαριασμούς της ΔΕΗ, ενώ αντί-

στοιχη δυνατότητα παρέχεται και

για τον ΦΑΠ. Στην τελευταία περί-

πτωση ο κάτοχος της κάρτας μπορεί

να επιλέξει μεταξύ:

• Της εφάπαξ εξόφλησης του

φόρου προς το Δημόσιο και της

αποπληρωμής του σε δόσεις προς

την τράπεζα, λύση που εξασφαλίζει

την έκπτωση που προβλέπεται.

• Της αποπληρωμής καθεμιάς

εκ των δόσεων του ΦΑΠ σε δό-

σεις.

Εκτός από την αύξηση του χρό-

νου καταβολής των φόρων, οι πε-

λάτες των τραπεζών μπορούν να

κερδίσουν και από τη χρονική με-

τάθεση των πληρωμών που εξα-

σφαλίζεται αυτόματα, λόγω του

τρόπου λειτουργίας των πιστωτικών

καρτών. Ειδικότερα, αντί να πλη-

ρωθεί άμεσα η πρώτη δόση ή ολό-

κληρο το ποσό προς το Δημόσιο,

καταβάλλεται μετά την έκδοση του

επόμενου λογαριασμού της κάρτας

στην καταληκτική ημερομηνία εξό-

φλησής της, η οποία μπορεί να

είναι ως και 50 ημέρες αργότερα.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία απο-

πληρωμής των φόρων με «πλαστι-

κό» χρήμα είναι εύκολη, καθώς

μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμη και

από την άνεση του σπιτιού του

κατόχου της κάρτας. Σε ορισμένα

πιστωτικά ιδρύματα η πληρωμή γί-

νεται μόνο μέσω του e-banking,

κάποιες τράπεζες λειτουργούν ει-

δικές ιστοσελίδες πληρωμών, σε

άλλες υπάρχει η δυνατότητα ολο-

κλήρωσης της πληρωμής από το

τηλέφωνο (phone-banking), ενώ

από όλες παρέχεται η ευχέρεια

διενέργειας της συναλλαγής στα

υποκαταστήματα. Σε κάθε περί-

πτωση, προτού οι καταναλωτές

προχωρήσουν στην εξόφληση του

φόρου θα πρέπει να ελέγξουν τη

διαθεσιμότητα του υπολοίπου τους,

για να εξακριβώσουν αν επαρκεί

για την πληρωμή μιας οφειλής.

Εξάλλου οι πολίτες θα πρέπει να

επικοινωνούν με την τράπεζα του-

λάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες

πριν από την ημερομηνία εκπνοής

της προθεσμίας, χρόνος που είναι

απαραίτητος για την αποστολή του

εμβάσματος προς την Εφορία.

Όλοι οι φόροι για τα ακίνητα σε δόσεις
Εξόφληση ως και σε 12 μήνες μέσω των πιστωτικών καρτών - Όλες οι προσφορές των τραπεζών
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Περισσότερα από 62.000 ακίνητα

πρώτης ή και δεύτερης κατοικίας

κινδυνεύουν να βγουν σε πλειστηρια-

σμό από τις πρώτες κιόλας ημέρες του

Ιανουαρίου του 2014, μόλις αρθεί το κα-

θεστώς προστασίας των δανειοληπτών.

Πρόκειται για περιπτώσεις στεγαστικών,

καταναλωτικών και επιχειρηματικών δα-

νείων, τα οποία από το 2009 προστα-

τεύονται από την ετησίως ανανεούμενη

ρύθμιση της απαγόρευσης των πλειστη-

ριασμών. Και τούτο χωρίς να συνυπολο-

γιστούν και όλα εκείνα τα ακίνητα, κυ-

ρίως πρώτης κατοικίας, τα οποία θα

«απελευθερωθούν» με βάση τα κριτήρια

που πρόκειται να θεσπίσει η κυβέρνηση

το αργότερο ως τις πρώτες ημέρες του

προσεχούς Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα για 62.000 ακίνητα που

ανήκουν στους τέσσερις συστημικούς

τραπεζικούς ομίλους έχουν ήδη εκδοθεί

από τα δικαστήρια διαταγές πληρωμής,

οι οποίες όμως δεν εκτελούνται, διότι

ισχύει η απαγόρευση των πλειστηρια-

σμών. Οπως είναι γνωστό, στη διάρκεια

των τελευταίων πέντε ετών με έκτακτη

νομοθετική ρύθμιση απαγορεύεται ο

πλειστηριασμός ακινήτων αντικειμενι-

κής αξίας ως 200.000 ευρώ, αλλά και η

κατάσχεση ακινήτου για χρέη ύψους ως

200.000 ευρώ. Ωστόσο τα νομικά τμή-

ματα των τραπεζών δεν σταμάτησαν τις

προσφυγές στα δικαστήρια και καθ' όλη

τη διάρκεια αυτής της πενταετίας κα-

τόρθωσαν να συγκεντρώσουν δεκάδες

χιλιάδες διαταγές πληρωμής.

Τα περισσότερα από αυτά είναι δάνεια

τα οποία «κοκκίνισαν» από το 2006 και

εντεύθεν, απλώς οι κάτοχοί τους ήταν

τυχεροί και η εκδίκαση των δανείων

τους έπεσε στην περίοδο της προστα-

σίας. Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας έχει

εκδώσει 6.300 διαταγές πληρωμής, από

τις οποίες οι 5.000 αφορούν στεγαστικά

δάνεια, η Alpha Bank έχει στην κατοχή

της 35.000 διαταγές πληρωμής προς

εκτέλεση, από τις οποίες οι 15.000 αφο-

ρούν στεγαστικά δάνεια - οι περισσότε-

ρες περιπτώσεις προέρχονται από την

απορροφηθείσα από την Alpha Bank Εμ-

πορική Τράπεζα -, η Τράπεζα Πειραιώς

έχει εκδώσει 14.000 διαταγές πληρω-

μής, από τις οποίες οι 3.000 αφορούν

στεγαστικά δάνεια, και η Eurobank έχει

εκδώσει 7.000 διαταγές πληρωμής συ-

νολικά.

Οι οφειλές επιχειρηματιών
Τα στεγαστικά δάνεια αφορούν περί-

που 26.000 περιπτώσεις δανειοληπτών

από τις συνολικά 62.000 διαταγές πλη-

ρωμής που έχουν εκδοθεί ως τώρα. Μά-

λιστα, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές,

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις επιχει-

ρηματικών δανείων - τα οποία καλύ-

πτονται από τη ρύθμιση σύμφωνα με

την οποία για οφειλές ως 200.000 ευρώ

δεν επιτρέπεται κατάσχεση ακινήτου -

όπου ο δανειολήπτης καλύπτεται από

το καθεστώς της απαγόρευσης, δεν

πληρώνει στην τράπεζα, ενώ η περιου-

σία που διαθέτει είναι πολλαπλάσια. Επί

της ουσίας, λένε, «καταχρώνται του κα-

θεστώτος προστασίας που υπάρχει».    

Το θέμα βεβαίως, ύστερα από τις προ

εβδομάδων ενδοκυβερνητικές αψιμα-

χίες, «το έχει πάρει επάνω του» ο πρωθυ-

πουργός κ. Αντώνης Σαμαράς και όπως

αναφέρεται από αρμόδιες κυβερνητικές

πηγές θα επανέλθει στο προσκήνιο επι-

σήμως στα τέλη του Νοεμβρίου.

«Αποκατάσταση της αδικίας»
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρι-

τήρια, και κυρίως τα εισοδηματικά και το

ανεξόφλητο ποσό του δανείου, θα λει-

τουργούν συνδυαστικά και όχι το καθέ-

να μόνο του κατά περίπτωση. Δηλαδή

θα πρέπει ο δανειολήπτης να διαθέτει

ένα ορισμένο εισόδημα και να καλύπτει

παράλληλα το ποσοστό του ανεξόφλη-

του δανείου που θα ορίζεται από τη νο-

μοθετική ρύθμιση. Αν καλύπτει μόνο το

ένα από τα δύο κριτήρια, δεν θα προ-

στατεύεται από  τον πλειστηριασμό.   

Ιδιαίτερα εισοδηματικά κριτήρια πρό-

κειται να τεθούν για τις πολύτεκνες οι-

κογένειες καθώς και για άτομα με ειδι-

κές ανάγκες.

Στην προκειμένη περίπτωση με τη θέ-

σπιση των κριτηρίων τραπεζίτες και κυ-

βέρνηση, όπως τονίζεται σχετικά από

τραπεζικούς κύκλους, αποσκοπούν

στην «αποκατάσταση της αδικίας» όσον

αφορά δανειολήπτες που ενώ έχουν οι-

κονομική επιφάνεια και φυσικά τη δυνα-

τότητα να αποπληρώσουν τα δάνειά

τους καλύπτονται από το προστατευτι-

κό πλαίσιο της νομοθεσίας και αποφεύ-

γουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις

τους προς τις τράπεζες. Ετσι θα ανοίξει ο

δρόμος για να βγουν σε πλειστηριασμό

εξοχικές κατοικίες, δεύτερες κατοικίες,

εμπορικά και επαγγελματικά ακίνητα.

Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι

παραμένει σε ισχύ άρθρο του Ν.

3714/2008 σύμφωνα με το οποίο απα-

γορεύονται οι πλειστηριασμοί της κύ-

ριας και μοναδικής κατοικίας για οφειλές

ως 20.000 ευρώ, που προέρχονται από

καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές

κάρτες. Πρόκειται για το άρθρο 5 του Ν.

3714/2008 το οποίο εξαιρεί από τους

πλειστηριασμούς την αποδεδειγμένη

κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέ-

τη εφόσον χρωστά ποσά ως 20.000 ευ-

ρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστω-

τικές κάρτες. Σύμφωνα με πηγές της

τραπεζικής αγοράς αυτές οι περιπτώ-

σεις δεν προκαλούν μεγάλη ζημιά στις

τράπεζες. Διατηρείται κατ' αυτόν τον

τρόπο ένα πλαίσιο προστασίας για περι-

πτώσεις χαμηλών καταναλωτικών δα-

νείων.
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62.000 ακίνητα 
κινδυνεύουν να βγουν 
σε πλειστηριασμό

Άρση του καθεστώτος προστασίας των δανειοληπτών από τον Ιανουάριο του 2014

Εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής από τα δικαστήρια για

στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια

Τα όρια που
ισχύουν σήμερα
• Σήμερα δεν μπορεί να κατασχεθεί

η κύρια κατοικία εφόσον η αντικει-

μενική αξία ισούται με το αφορολό-

γητο όριο για την απόκτηση πρώτης

κατοικίας (200.000 ευρώ) προσαυ-

ξημένο κατά 50%.

• Έτσι, αν ένας άγαμος είχε σπίτι με

αντικειμενική αξία ως 300.000 ευρώ,

η τράπεζα δεν μπορούσε να του το

εκπλειστηριάσει εφόσον το δάνειό

του είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο.

• Αυτά τα όρια προσαυξάνονται

στην περίπτωση του εγγάμου στις

375.000 ευρώ και για τις τετραμε-

λείς οικογένειες στα 450.000 ευρώ.

• Επίσης δυνατότητα προστασίας

υπάρχει με βάση τις διατάξεις του

τροποποιημένου «νόμου Κατσέλη».

• Όταν ένας οφειλέτης αποδεδειγ-

μένα δεν έχει τη δυνατότητα να

εξυπηρετήσει το δάνειό του μπορεί

κάνοντας αίτηση στο οικείο ειρηνο-

δικείο να επιτύχει την παύση κάθε

καταδιωκτικού μέτρου. Κατ' αυτόν

τον τρόπο αποφεύγει την κατάσχε-

ση της κύριας κατοικίας του ως την

εκδίκαση της αίτησής του.

• Επιπλέον, ακόμη κι αν το Δικαστή-

ριο απορρίψει την υπαγωγή του στον

νόμο των υπερχρεωμένων νοικοκυ-

ριών, μπορεί να προσφύγει εκ νέου

κατά της απόφασης και να αναστεί-

λει και πάλι οποιαδήποτε διαδικασία

σε βάρος της κατοικίας του.

Ποια κριτήρια θα ισχύουν
Ηδη προετοιμάζεται το σύστημα των κριτηρίων που θα τεθεί σε εφαρμογή με

την άρση του καθεστώτος απαγόρευσης των πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Βήματος», στη νομοθετική ρύθμιση

που ετοιμάζεται κατ' αρχήν θα καταργείται η προστασία από πλειστηριασμό των

ακινήτων που ανήκουν σε δανειολήπτες οι οποίοι οφείλουν ως 200.000 ευρώ -

οφειλή η οποία δεν προέρχεται από στεγαστικό δάνειο. Κατ' αυτόν τον τρόπο

τερματίζεται το πλαίσιο προστασίας της δευτερεύουσας και εξοχικής κατοικίας

καθώς και επαγγελματικών ή εμπορικών ακινήτων.

Θα προβλέπεται ότι δεν μπορεί να αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί για περισ-

σότερο από πέντε χρόνια. Επίσης θα μειώνεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου

που βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας κατά 10% ετησίως. Σημαντικό ρόλο θα

παίζει το ανεξόφλητο ποσό του δανείου - υπάρχουν περιπτώσεις δανειοληπτών

που δεν έχουν πληρώσει περισσότερες από δύο δόσεις και άλλες που έχουν πλη-

ρώσει ένα σημαντικό ποσό αλλά σταμάτησαν να πληρώνουν από κάποια στιγμή

και μετά λόγω οικονομικής αδυναμίας. Οι δύο περιπτώσεις, λένε, δεν μπορούν να

έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ύψος του ανεξόφλη-

του δανείου που θα προστατεύεται από τον πλειστηριασμό.

Και φυσικά πρόκειται να τεθούν εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή αν ο δανειολή-

πτης βρίσκεται εισοδηματικά από ένα επίπεδο και κάτω και αδυνατεί να πληρώσει

τις μηνιαίες καταβολές του δανείου του, θα προστατεύεται από τον κίνδυνο του

πλειστηριασμού στην πρώτη του κατοικία. Δεν έχει γίνει επίσης γνωστό το ύψος

του εισοδήματος που θα επιτρέπει στον δανειολήπτη να έχει την προστασία του

νόμου.

Ρεπορτάζ

Θα προστατεύονται από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού στην πρώτη κατοικία οι δανει-

ολήπτες που βρίσκονται εισοδηματικά από ένα επίπεδο και κάτω και αδυνατούν να πλη-

ρώσουν τις μηνιαίες καταβολές του δανείου τους
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Ηέλλειψη φορολογικών μέτρων και οι

σαφείς προθέσεις απεμπλοκής από

τον φαύλο αναπτυξιακό κύκλο των μέ-

τρων λιτότητας είναι τα δύο χαρακτηρι-

στικά των σχεδίων προϋπολογισμών για

την επόμενη χρονιά που ανακοίνωσαν

την περασμένη εβδομάδα οι άλλες -

εξαιρουμένης της Ελλάδος - δημοσιο-

νομικά προβληματικές και υπερχρεωμέ-

νες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου.

Τόσο οι κυβερνήσεις της Ιρλανδίας και

της Πορτογαλίας, που έχουν καταφύγει

σε διεθνή βοήθεια, όσο και οι κυβερνή-

σεις της Ισπανίας και της Ιταλίας, που

γλίτωσαν τη δανειοδότηση από την

τρόικα και την ατιμωτική επιτήρηση, αλ-

λά βρίσκονται υπό στενή παρακολούθη-

ση - αν όχι εποπτεία - από τις Βρυξέλλες,

κατήρτισαν αδιαμφισβήτητα προϋπολο-

γισμούς λιτούς, που στόχο έχουν τη δη-

μοσιονομική προσαρμογή και ευθυ-

γράμμιση με τις βορειοευρωπαϊκές νόρ-

μες. Και οι τέσσερις κυβερνήσεις όχι μό-

νο φρόντισαν ώστε να μην προσθέσουν

επιπλέον φορολογικά βάρη στα φυσικά

πρόσωπα και στις επιχειρήσεις, αλλά θέ-

σπισαν και φοροελαφρύνσεις.

Εθνικισμοί

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, που εί-

ναι η δεύτερη μετά την Ελλάδα χώρα

της ευρωζώνης που ζήτησε την αρωγή

των ευρωπαϊων εταίρων και του Διε-

θνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για

να μην καταρρεύσει, η κεντροδεξιά κυ-

βέρνηση το έριξε στα... εθνικοαπελευ-

θερωτικά υπονοούμενα ενώ παρουσία-

ζε τον προϋπολογισμό του 2014. Είναι,

άλλωστε, γνωστή και ήδη εκπεφρασμέ-

νη η πρόθεση της Ιρλανδίας να ξεφύγει

εφέτος από τα δεσμά της τρόικας έπειτα

από μια τριετία σκληρής λιτότητας - όχι

πάντως τόσο σκληρής όσο αυτής που

υπέφεραν οι Έλληνες. Εν πάση περι-

πτώσει, ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομι-

κών Μάικλ Νούναν παρουσιάζοντας τον

προϋπολογισμό, έκανε αναφορές στον

απελευθερωτικό αγώνα των συμπα-

τριωτών του εναντίον των εγγλέζων κα-

τακτητών, απαγγέλλοντας στίχους του

περίφημου ποιητή Γουίλιαμ Μπάτλερ

Γέιτς από το ποίημα «Πάσχα, 1916», που

αναφέρεται στην εξέγερση του Πάσχα

της χρονιάς εκείνης που έγινε στο Δου-

βλίνο και σηματοδότησε την απαρχή

του αγώνα για την ανεξαρτησία της χώ-

ρας.

«Οι υπερβολικές θυσίες κάνουν πέτρα

την καρδιά» είπε ο Νούναν προτού εξαγ-

γείλει μέτρα για την ενίσχυση του κρά-

τους πρόνοιας, όπως απολύτως δωρεάν

ιατρική φροντίδα όλων των παιδιών κά-

τω των 5 ετών, μείωση των εισοδηματι-

κών ορίων για τη δωρεάν περίθαλψη

των άνω των 70 ετών, μειώσεις στις

ασφαλιστικές εισφορές, πάγωμα του

φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και βεβαί-

ως του συντελεστή 12,5% για τη φορο-

λόγηση των επιχειρήσεων (πρόκειται

για έναν συντελεστή που η τρόικα έκανε

ό,τι μπορούσε για να τον αυξήσει, αλλά

η κυβέρνηση του Δουβλίνο τον κράτησε

με νύχια και με δόντια αμετάβλητο, κα-

θώς τον θεωρεί το μεγάλο συγκριτικό

πλεονέκτημα της χώρας για την προ-

σέλκυση ξένων επενδύσεων και δη από

τις ΗΠΑ).

«Αυτός είναι ο τελευταίος δύσκολος

προϋπολογισμός» διαβεβαίωσε τους Ιρ-

λανδούς ο πρωθυπουργός Έντα Κένι.

Φοροελαφρύνσεις

Μείωση του συντελεστή φορολόγη-

σης των επιχειρήσεων από το 25% στο

23% προβλέπει ο προϋπολογισμός της

κεντροδεξιάς κυβέρνησης Κοέλιο στην

Πορτογαλία. «Πρόκειται για μια θεμελιώ-

δη μεταρρύθμιση που έχει ως στόχο την

αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οι-

κονομίας μας και την αναθέρμανση της

ανάπτυξης» δήλωσε ο Πορτογάλος

υπουργός Οικονομικών Πάουλο Νούν-

τσιο. Σημειωτέον ότι στόχος της πορτο-

γαλικής κυβέρνησης είναι να μειώσει

περαιτέρω τον συντελεστή ώστε να

φθάσει σταδιακά στο 17% ως 19% το

2016.

Οι εταιρικοί φόροι είναι οι μόνοι που

μειώνει, πάντως, η κυβέρνηση της Λισα-

βόνας. Διότι προϋπολογίζει την αύξηση

των φορολογικών εσόδων κατά 2,1%

μέσω της αύξησης κυρίως των (κοινωνι-

κά άδικων) έμμεσων φόρων. Με στόχο

τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμ-

ματος κάτω από το 4% του ΑΕΠ την επό-

μενη χρονιά και στο πλαίσιο των υπο-

χρεώσεων που έχει αναλάβει έναντι των

δανειστών της για τη διευκόλυνση των

78 δισ. ευρώ που έχει λάβει, η κυβέρνη-

ση Κοέλιο προβλέπει επίσης μείωση των

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά

2,5% ως 12% (με κατώτατο όριο τα 600

ευρώ μηνιαίως), μείωση του αριθμού

των εργαζομένων στο Δημόσιο κατά 2%

και στις ΔΕΚΟ κατά 3% (εξαιρουμένων

πάντως των εργαζομένων στα νοσοκο-

μεία), αύξηση του ωραρίου στο Δημόσιο

από τις 35 στις 40 ώρες εβδομαδιαίως

και μείωση κατά 10% σε όλες τις συντά-

ξεις του Δημοσίου που υπερβαίνουν τα

600 ευρώ.

Κίνητρα

Στην Ιταλία, τέλος, ο πρωθυπουργός

Ενρίκο Λέτα παρουσιάζοντας τον πρώτο

προϋπολογισμό της κυβέρνησής του,

ανακοίνωσε μειώσεις φόρων 5 δισ. ευ-

ρώ συνολικά, κυρίως μέσω της μείωσης

των συντελεστών στις ασφαλιστικές ει-

σφορές εργοδοτών και εργαζομένων.

Ανακοίνωσε επίσης τη δαπάνη 3 δισ. ευ-

ρώ «για τη βελτίωση της αγοραστικής

δύναμης 15,9 εκατ. χαμηλόμισθων εργα-

ζομένων» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο ιταλός πρωθυπουργός εξήγγειλε

φορολογικά κίνητρα 15.000 ευρώ για

μια τριετία στις επιχειρήσεις που θα

προσλάβουν έναν εργαζόμενο με σύμ-

βαση αορίστου χρόνου - πρόκειται για

μέτρο με προϋπολογιζόμενη επιβάρυν-

ση 2 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό του

2014. Τέλος, ο επίσης κεντροδεξιός πο-

λιτικός επιβεβαίωσε την οριστική κατάρ-

γηση της φορολόγησης της πρώτης κα-

τοικίας.

Τέσσερις χώρες 
«σηκώνουν κεφάλι» 
από τη λιτότητα

Τα πρώτα μέτρα χαλάρωσης σε Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία

Στον ευρωπαϊκό Νότο - πλην Ελλάδος - μειώνουν

φόρους και δίνουν κίνητρα για ανάπτυξη - απασχόληση

Αγριεύει ο Ραχόι

Αναθαρρημένος από τις θετικές

εξελίξεις στο επίπεδο της ανά-

πτυξης - η οικονομία δείχνει σημά-

δια εξόδου από την ύφεση - ο

Ισπανός πρωθυπουργός Μαρίανο

Ραχόι και ο αρμόδιος για τον Προ-

ϋπολογισμό υπουργός του Κρι-

στομπάλ Μοντόρ απέκλεισαν κα-

τηγορηματικά την αύξηση της φο-

ρολόγησης το 2014. Οι στόχοι της

κυβέρνησης για μείωση της ανερ-

γίας στο 25,9% και βεβαίως για μεί-

ωση του ελλείμματος θα επιτευχ-

θούν με την αύξηση της αναπτυ-

ξιακής διαδικασίας κατά 0,7% και

των εξαγωγών κατά 5,5% που προ-

ϋπολογίζει η Μαδρίτη.

Ο Μοντόρο και ο υπουργός Οικο-

νομικών Λούς ντε Γκουίντος

έχουν στείλει το προσχέδιο του

προϋπολογισμού στις Βρυξέλλες.

Ωστόσο, τόσο η Ευρωπαϊκής Κεν-

τρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και το ΔΝΤ

αμφισβητούν ήδη την επίτευξη

των εφετινών στόχων της κυβέρ-

νησης Ραχόι και κυρίως τον στόχο

για μείωση του δημοσιονομικού

ελλείμματος στο 4,5%. Προβλέ-

πουν συγκεκριμένα έλλειμμα 7%.

Κάτι που καθιστά απολύτως αδύ-

νατο να πετύχει το 2014 η ισπανική

κυβέρνηση τον στόχο του 3% - γι’

αυτό και ο Ραχόι αιτείται ήδη από

τις Βρυξέλλες χρονική παράταση

δύο ετών ώστε να πετύχει τον στό-

χο του 3% το 2016.

Στη μέγγενη της τρόικας η Κύπρος

Περικοπές δαπανών κατά 10% συγκριτικά με το 2013 προβλέπει ο προϋπολο-

γισμός της κυπριακής κυβέρνησης για την επόμενη χρονιά. Ο υπουργός Οικο-

νομικών Χάρης Γεωργιάδης παραδέχθηκε, άλλωστε, ότι πρόκειται για έναν προ-

ϋπολογισμό που «αποτυπώνει τις δύσκολες οικονομικόες συγκυρίες που περνά η

Κύπρος». Ο Κύπριος υπουργός δικαιολόγησε τις μειώσεις των δημοσίων δαπανών

κατά 626 εκατ. ευρώ σημειώνοντας ότι «δεν θα μπορούσε σε μια εποχή όπου τα

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μειώνουν τις δαπάνες, να μην ισχύσει το ίδιο και για

το κράτος».

Βεβαίως, ζημιωμένοι από τη μείωση των δημοσίων δαπανών θα είναι επίσης τα

νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, αφού οι περικοπές αφορούν μειώσεις των μισθών

και συντάξεων του Δημοσίου, «εξορθολογισμό επιδομάτων» και άλλα μέτρα πε-

ριοριστικά του διαθέσιμου εισοδήματος των φορολογουμένων. Σημειωτέον ότι η

κυβέρνηση της Λευκωσίας ενέδωσε στις πιέσεις της τρόικας και αύξησε από τον

περασμένο Απρίλιο τον συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 10%

στο 12,5%, στο επίπεδο δηλαδή της Ιρλανδίας.

Ρεπορτάζ

Από αριστερά, οι πρωθυπουργοί της Ιρλανδίας Έντα Κένι, της Ιταλίας Ενρίκο 

Λέτα, της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι και της Πορτογαλίας Πέδρο Πάσος Κοέλιο, 

οι οποίοι θέσπισαν φοροελαφρύνσεις

Σε μέτρα που περιορί-

ζουν το εισόδημα των

Κυπρίων προχωρεί η κυ-

βέρνηση του κ. Νίκου

Αναστασιάδη (αριστερά)

καθώς ο νέος προϋπολο-

γισμός «αποτυπώνει τις

δύσκολες οικονομικές

συγκυρίες που περνά η

Κύπρος», όπως δήλωσε ο

υπουργός Οικονομικών

Χάρης Γεωργιάδης.
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Οριστικό τέλος στην πολύχρονη καθυ-

στέρηση της απονομής της σύνταξης

αλλά και στην πολυδαίδαλη γραφειοκρα-

τική διαδικασία ενημέρωσης των ασφαλι-

σμένων για τα δικαιώματά τους θέτει το

υπουργείο Εργασίας με την πλήρη εφαρ-

μογή του ηλεκτρονικού συστήματος «Άτ-

λας».

Ουσιαστικά πρόκειται για τη δημιουργία

του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού προφίλ,

για το σύνολο των κατοίκων της χώρας.

Άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων, ενεργών

και ανενεργών, όπως και των συνταξιούχων.

Και αφορά όλα τα ταμεία κύριας, επικου-

ρικής ασφάλισης και εφάπαξ βοηθήμα-

τος.

Κάθε πολίτης θα «παρακολουθείται»

μέσω του αριθμού ΑΜΚΑ (Αριθμός Μη-

τρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) για το σύ-

νολο του ασφαλιστικού βίου του και μέσω

του συστήματος «Άτλας» όλες οι σχετικές

πληροφορίες (ασφάλιση, μισθοί, παροχές)

θα καταχωρίζονται στον Ατομικό του Ψη-

φιακό Λογαριασμό Ασφάλισης.

Πρόσβαση
Ηλεκτρονική πρόσβαση στον λογαριασμό

του θα έχει οποιαδήποτε στιγμή ο κάθε

ασφαλισμένος, ενώ κάθε φορά που θα

διεκδικεί οποιαδήποτε παροχή από το Τα-

μείο του θα αναζητείται η πιστοποίηση

του δικαιώματος από τον ατομικό του λο-

γαριασμό.  

«Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο που δι-

καιολογεί απολύτως τον τίτλο του» σημει-

ώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εργασίας

και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γιάννης Βρού-

τσης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι το σύστημα

θα είναι σε πλήρη εφαρμογή εντός του

2015, όταν θα έχουν ενταχθεί στους λο-

γαριασμούς όλες οι χειρόγραφες ασφαλι-

στικές καταστάσεις.

Ήδη το 15% του έργου έχει υλοποιηθεί,

ενώ τα στοιχεία των ασφαλισμένων από

το 2001 και εντεύθεν μπορούν εύκολα να

ενταχθούν, καθώς είναι σε ψηφιακή μορφή.

Ωστόσο το επόμενο χρονικό διάστημα θα

πρέπει να ψηφιοποιηθούν 110 εκατομμύρια

καταστάσεις ασφάλισης και αποδεικτικά

πληρωμής από 17 ασφαλιστικά ταμεία, τα

οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά 18 δι-

σεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης!

«Ψυχή» αυτού του έργου είναι ο κ. Χρή-

στος Χάλαρης, διευθύνων σύμβουλος της

ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

«Με την πλήρη εφαρμογή του συστή-

ματος ο πολίτης αποκτά πρόσβαση σε αξιό-

πιστες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενώ τα

Ταμεία εξοικονομούν πόρους και προσωπικό

που θα στραφεί στην καταπολέμηση της

εισφοροδιαφυγής» σημειώνει χαρακτηρι-

στικά ο κ. Χάλαρης.

Σύμφωνα με τα ενημερωτικά στοιχεία

του υπουργείου Εργασίας, το «Άτλας» είναι

το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα-ομ-

πρέλα της κοινωνικής ασφάλισης το οποίο

συγκεντρώνει από όλα τα ασφαλιστικά

ταμεία την πληροφορία της ασφαλιστικής

ιστορίας και ικανότητας. Η πληροφορία

ομαδοποιείται ανά ασφαλισμένο, δημι-

ουργώντας έτσι τον Ατομικό Ψηφιακό Λο-

γαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ασφαλι-

στικού «βιογραφικού».

Ως το τέλος του 2013 καταργούνται οι

χειρόγραφες καταστάσεις (στα Ταμεία που

ακόμη υπάρχουν - ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΟ)

και κάθε ημέρα ασφάλισης ενός εκάστου

ασφαλισμένου θα καταχωρίζεται ψηφια-

κά.

Στον ίδιο λογαριασμό θα καταχωριστεί

και η ήδη ψηφιοποιημένη ασφαλιστική

ιστορία (προηγούμενα έτη ασφάλισης). 

Πρόκειται συνολικά για περίπου 18 δι-

σεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης, οι οποίες

καλύπτουν αναλυτικά την περίοδο από

τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Για μια

μεγάλη ομάδα μισθωτών περιλαμβάνει και

την περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας

του 1970 ως το τέλος της δεκαετίας του

1980.

Ψηφιοποίηση
Εκτός από τα ήδη ψηφιοποιημένα στοι-

χεία ασφαλιστικής ιστορίας, το «Άτλας» θα

καταγράψει επίσης και τις ημέρες ασφά-

λισης προηγούμενων ετών που υπάρχουν

μόνο σε χειρόγραφες καταστάσεις. Εκτι-

μάται ότι υπάρχουν πάνω από 110 εκα-

τομμύρια καταστάσεων ασφάλισης, απο-

δεικτικών πληρωμής και άλλων σχετικών

έγγράφων.

Σε έναν δεύτερο άξονα ανάπτυξης, το

«Άτλας» θα περιλάβει και όλα τα έμμεσα

μέλη κάθε ασφαλισμένου, δημιουργώντας

για πρώτη φορά ένα πλήρες εθνικό μητρώο

ασφαλισμένων και δικαιούχων παροχών

περίθαλψης. Ηδη μάλιστα 3,5 εκατομμύρια

έμμεσα μέλη έχουν εντοπιστεί.

Τέλος το «Άτλας» περιλαμβάνει μια σειρά

από ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα επι-

τρέπουν στον κάθε ασφαλισμένο να βλέπει

από τον υπολογιστή του όλο το ιστορικό

ασφάλισής του και να υπολογίζει προσεγ-

γιστικά τη σύνταξη που δικαιούται.

Εξοικονόμηση πόρων και e-υπηρεσίες στους πολίτες φέρνει το νέο σύστημα «Άτλας»

Έρχεται 
για όλους 
το ασφαλιστικό
βιογραφικό
Τέλος στην καθυστέρηση συνταξιοδότησης αλλά και

στην πολυδαίδαλη γραφειοκρατική διαδικασία

Ρεπορτάζ

Ηανάπτυξη του «Άτλας» θα γίνει σε

τέσσερις  χρονικές περιόδους:

1. Σεπτέμβριος 2013 - Δεκέμβριος

2013: Δημιουργία μητρώου ασφαλισμέ-

νων με κατάλληλο εμπλουτισμό του

μητρώου ΑΜΚΑ - ΕΜΑΕΣ. Εναρξη ψη-

φιακής καταχώρισης της ασφάλισης για

όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλι-

σης. Καταχώριση του δικαιώματος σε

περίθαλψη.

2. Ιανουάριος 2014 - Ιούνιος 2014:

Δημιουργία ατομικού ψηφιακού λογα-

ριασμού ασφάλισης. Ενεργοποίηση ηλε-

κτρονικής υπηρεσίας πρόσβασης στον

ατομικό ψηφιακό λογαριασμό ασφάλισης

για τους ασφαλισμένους.

3. Ιούλιος 2014 - Δεκέμβριος 2014:

Πλήρης ενημέρωση των ατομικών ψη-

φιακών λογαριασμών ασφάλισης με την

ήδη ψηφιοποιημένη ασφαλιστική ιστορία

(18 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης).

Εναρξη έργου ψηφιοποίησης χειρόγρα-

φων καταστάσεων ασφαλιστικής ιστορίας.

Απλοποίηση διαδικασίας απονομών συν-

τάξεων. Ανάπτυξη εργαλείου υπολογι-

σμού συντάξεων.

4. Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2015:

Ψηφιοποίηση χειρόγραφων καταστάσεων

ασφαλιστικής ιστορίας.

Ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις

Με την πλήρη λειτουργία του συστήματος «Άτλας» στο

τρίτο τρίμηνο του 2015 Πολιτεία και πολίτες απο-

κτούν - για πρώτη φορά - πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού

συστήματος. Επέρχεται ριζική αναδιοργάνωση, καθώς ο

κάθε ασφαλισμένος τίθεται για πρώτη φορά στο επίκεν-

τρο και αποτελεί μονάδα αναφοράς για το ασφαλιστικό

σύστημα (σε αντιδιαστολή με το ασφαλιστικό ταμείο που

αποτελούσε τη μονάδα αναφοράς ως σήμερα).

Αποτέλεσμα αυτού είναι ο πολίτης να αποκτά άμεση

πρόσβαση σε μια σειρά από αξιόπιστες ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες που εκμηδενίζουν τον χρόνο εξυπηρέτησής του.

Και τα Ταμεία να εξοικονομούν σημαντικούς πόρους και

προσωπικό.

Τα πέντε κυριότερα οφέλη του «Άτλας» κωδικοποιούν-

ται ως εξής:

1
Δημιουργείται πλήρες, επίκαιρο και έγκυρο μητρώο

άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων. Με την ολοκλήρω-

ση της πρώτης φάσης στις 31.12.2013 θα απεικονίζεται με

ακρίβεια ο αριθμός των ασφαλισμένων (ενεργών, ανενερ-

γών και συνταξιούχων), καθώς και ο αριθμός των έμμεσων

μελών.

2
Ο πολίτης αποκτά πρόσβαση από τον υπολογιστή του

στην «ασφαλιστική του ιστορία», ανεξάρτητα αν αυτή

αφορά ένα ή περισσότερα Ταμεία (διαδοχική ασφάλιση).

Επίσης θα μπορεί να εκτιμήσει το ύψος της σύνταξης που

δικαιούται, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παροχή.

3
Σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο του 2014, καθώς θα

συγκεντρώνονται και θα ψηφιοποιούνται τα απαραίτη-

τα στοιχεία, ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασφαλι-

σμένων θα βρίσκει μέσα στο «Άτλας» το σύνολο του

ασφαλιστικού βίου του. Για τους ασφαλισμένους αυτούς

εξαλείφεται οποιαδήποτε καθυστέρηση στην απονομή

της σύνταξης ακόμη και στις περιπτώσεις διαδοχικής

ασφάλισης, καθώς θα υπάρχουν συγκεντρωτικά όλα τα

στοιχεία του ασφαλιστικού βίου τους.

4
Συγκεντρώνεται ηλεκτρονικά σε ένα σημείο η πληρο-

φορία για την ασφαλιστική ικανότητα (δικαίωμα ιατρο-

φαρμακευτικής περίθαλψης) των κατοίκων της χώρας και

δημιουργείται ένα εθνικό μητρώο άμεσα και έμμεσα

ασφαλισμένων με τα δικαιώματά τους, σε παροχή περί-

θαλψης. Καταργείται έτσι η ανάγκη ετήσιας θεώρησης των

ασφαλιστικών βιβλιαρίων για τη συντριπτική πλειονότητα

των πολιτών και αποφεύγονται η ταλαιπωρία και οι ουρές

ασφαλισμένων στα γκισέ των Ταμείων.

5
Εξοικονομείται σημαντικό διοικητικό και οικονομικό

κόστος που σήμερα τα Ταμεία δαπανούν για τον έλεγ-

χο των ενσήμων αλλά και για τη θεώρηση των ασφαλιστι-

κών βιβλιαρίων. Όλα αυτά θα γίνονται με μηδενικό κό-

στος. Ταυτοχρόνως η ανάπτυξη του «Άτλας» δεν θα επιβα-

ρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά θα αξιοποιηθούν πό-

ροι του ΕΣΠΑ και θα χρησιμοποιηθεί η «ηλεκτρονική» εμ-

πειρία του προσωπικού της ΗΔΙΚΑ.

Τέλος στην οδύσσεια της σύνταξης από δύο Ταμεία
Σημαντικά οφέλη για τους πολίτες αλλά και για τους ασφαλιστικούς φορείς από την εφαρμογή του νέου συστήματος


