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Συνάντηση με την ΕΖΑ

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ
ΕΥΧΕΤΑΙ προς τους
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
- ΕΥΤΥΧΕΣ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Σ

τις 11 Δεκεμβρίου
2013, στα γραφεία
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,
πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του Δ.Σ. με
την Ελληνική Ζυθοποιΐα Αταλάντης (ΕΖΑ),
στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της εταιρείας Αθανάσιος Συριανός, το μέλος του Δ.Σ. της ΕΖΑ
και Εμπορικός Διευθυντής, Γιώργος Κυριακός και ο Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος Κωνσταντίνος Αντωνιάδης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις και αποφασίστηκε να γίνει και νέα συνάντηση για να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες θα ανακοινωθούν προς
τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών με επιστολή.
Τονίστηκε ότι η ΕΖΑ ζητεί την στήριξη του χονδρεμπορίου, υπογραμμίζοντας ότι και
η εταιρεία θα είναι σε κοινή πλεύση μαζί του.

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

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

Αυτοί είναι πελάτες!

Μ

Μήτσιος Ευάγγελος:
Σε βαθιά κρίση οι μικρές
επιχειρήσεις του κλάδου

Σ

ε δηλώσεις του προς το www.eea.gr ο πρόεδρος της
Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων και Ποτών και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας του κλάδου κ.
Μήτσιος Ευάγγελος ανέλυσε την τραγική κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο κλάδος τονίζοντας ότι στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου επιβάλλεται υψηλή φορολογία με φόρο
πάνω στο φόρο, οι πωλήσεις πέφτουν συνεχώς και το μέλλον είναι ζοφερό. Οι φόροι έχουν τετραπλασιαστεί, οι καταναλώσεις μειώνονται σε ρυθμούς ανεξέλεγκτους. Σήμερα
εκτιμάμε ότι οι πωλήσεις έπεσαν 45%. Ο κλάδος δεν μπορεί να αντέξει. Πολλά καταστήματα κλείνουν. Η μείωση των φόρων είναι η μόνη διέξοδος τόνισε. Ο ανταγωνισμός
εντείνεται και γίνεται εξοντωτικός για τις μικρές επιχειρήσεις. Επεσήμανε επίσης ότι
οι μικρές επιχειρήσεις φορολογούνται διαφορετικά από τις μεγάλες με αποτέλεσμα
να μη μπορούν να αντέξουν.
Ολόκληρη την συνέντευξη του κ. Ε. Μήτσιου θα την βρείτε στην ιστοσελίδα της
ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ www.edeopath.gr

Κινδυνεύουν οι πρατηριούχοι
και οι πελάτες των πρατηριούχων
με εξοντωτικά πρόστιμα από τον ΕΦΕΤ
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

Μ

χητο. Όσο για τους πρατηριούχους, αυτούς τους πελάτες θέλουν!

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

Τ

5278

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

www.edeopath.gr

εγάλη έρευνα ειδικών μελετητών του
Πανεπιστημίου της Μπολόνια, μεταξύ 10.000 Ιταλών, ηλικίας 30 έως 60
ετών, απέδειξε ότι τους
πότες είναι αδύνατο να
τους συγκρατήσεις όταν
αποφασίσουν να πιουν,
ακόμα και αν τους υπογραμμίσεις πως κινδυνεύει άμεσα η υγεία τους!
Η είδηση δημοσιεύτηκε
πρόσφατα στο ιταλικό περιοδικό «Αμίκα» (που σημαίνει «Φιλενάδα») με την
γελοιογραφία αυτή, όπου
το επιχείρημα του πότη είναι ακαταμά-

KEMΠΑΘ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους
πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 2108929700, προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους
- μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

ε το ΦΕΚ 2718/Τ.Β./8-10-12 υποχρεώθηκαν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να τηρούν τις αρχές του HACCP,
ανάλογα με τον υγειονομικό κανονισμό
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 παραδοσιακά μπακάλικα κ.λπ., κ.λπ.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτό το ΦΕΚ ουσιαστικά αναφέρονται
στον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων, που
απαιτεί την τήρηση διαφόρων φακέλων.
Από το ΦΕΚ δεν εξαιρούνται ούτε οι κάβες και τα πρατήρια αλλά εφαρμόζουν τον

Θα ενημερώσει με επιστολή
τα μέλη της αναλυτικά για την
εφαρμογή του νέου νόμου
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 ενδιαφέροντος σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για
την υγιεινή των τροφίμων (Κανονισμός
852/2004), προβλέπει μια σειρά από νέα
προαπαιτούμενα (εφαρμογή συστημάτων
αυτοελέγχου ΗΑCCP, πιστοποιημένη εκπαίδευση προσωπικού, αρχεία 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.

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

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Ποιες συσκευές
ανακυκλώνονται

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

Για τις εταιρείες και τους
οργανισμούς που επιθυμούν να αποσύρουν τον πάγιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
εξοπλισμό τους, η διαδικασία δεν απαιτεί παρά ένα τηλεφώνημα
στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Οι κατηγορίες των προϊόντων που ανακυκλώνονται είναι μεγάλες και
μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά
προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και
ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής. Επιγραμματικά, ανακυκλώνονται
όλες οι συσκευές που μπαίνουν στην
πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία.

Σήμερα το δίκτυο συλλογής της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ καλύπτει το 90%
του πληθυσμού και εξυπηρετεί μέσω καταστημάτων, αλλά και δημοτικών σημείων, όλες τις αστικές, καθώς και πολλές
ημιαστικές περιοχές της χώρας μας,
συμπεριλαμβανομένων αρκετών νησιών.Πολλοί δήμοι δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες τους να παραδίδουν
μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές στην
υπηρεσία ογκωδών, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημέρα και ώρα
αποκομιδής τους από το πεζοδρόμιο.
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφέρουν την παλιά συσκευή
τους σε κοντέινερ σε χώρο του δήμου,
που είναι δωρεάν τοποθετημένο από
την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Επίσης,
με την αγορά καινούργιας συσκευής τα
καταστήματα ηλεκτρικών ειδών παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή του πελάτη τους κατά την παράδοση της καινούργιας.
Οι μικροσυσκευές παραδίδονται στα
καταστήματα που πουλούν ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες σουπερμάρκετ, αλλά και σε συμβεβλημένα
δημοτικά σημεία, ενώ οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας εναποτίθενται σε ειδικούς κάδους μόνο για λάμπες σε καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
και επιλεγμένα σουπερμάρκετ.

Eφημερίδα

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

Οι συσκευές δεν πεθαίνουν!

Η ανακύκλωση
συκευών στην πράξη

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος
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EΔEOΠ
Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
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

Συλλογική δουλειά
Η συμβολή των συνεργατών της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι καθοριστική
για την επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων της εταιρείας. Χρόνο με τον χρόνο έχουμε δημιουργήσει και συνεχίζουμε να οικοδομούμε ένα δυναμικό δίκτυο
συνεργατών λιανικής, που συμμετέχουν
και συμβάλλουν ουσιαστικά στις δραστηριότητες του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν ανταποκριθεί
στο κάλεσμά μας, με αποτέλεσμα η
συλλογή Β2Β κατά το 2011 να παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι ποσότητες συσκευών που
συγκεντρώνονται από επιχειρήσεις και
οργανισμούς προέρχονται από την απόσυρση πάγιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επαγγελματικών μηχανημάτων, καθώς και οικιακών συσκευών
υπαλλήλων. Πολλές εταιρείες δίνουν τη
δυνατότητα στο προσωπικό τους να
ανακυκλώνουν τις άχρηστες μικροσυσκευές τους στους ειδικούς κάδους που
έχει παραχωρήσει η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στον χώρο εργασίας τους.Το
θεσμικό δίκτυο συλλογής παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών περιλαμβάνει μία ακόμη σημαντική, αλλά
μη ενεργοποιημένη πηγή συλλογής,
τους δήμους, που αν αφυπνιστούν μπορούν να αλλάξουν το τοπίο της ανακύκλωσης. Στόχος της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και με τη συνδρομή της πολιτείας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει
βασικός πυλώνας συλλογής ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Ο δρόμος για έναν
καινούργιο κύκλο ζωής
Η επεξεργασία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) γίνεται στις οκτώ συμβεβλημένες
μονάδες ανακύκλωσης που βρίσκονται
σε κομβικά σημεία της χώρας και ειδικά
για τους λαμπτήρες φθορισμού σε μονάδα στη Γερμανία. Σύντομα θα τεθεί σε
λειτουργία μονάδα απορρύπανσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού στην Κρήτη. Οι μονάδες
επεξεργασίας είναι αδειοδοτημένες και
με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Οταν
ένα φορτηγό φτάνει στον χώρο του εργοστασίου, το φορτίο ζυγίζεται, γίνεται η
εκφόρτωση και οι συσκευές ταξινομούνται ανάλογα με το είδος τους. Αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια
αποσυναρμολογούνται και απορρυπαίνονται με στόχο την απομάκρυνση των
βλαβερών ουσιών που περιέχουν. Ακολουθεί περαιτέρω μηχανική επεξεργασία των συσκευών, η ανάκτηση των κλασμάτων επεξεργασίας και η αποθήκευση
των επικίνδυνων υλικών για περαιτέρω
διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιμα υλικά τους επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως πρώτη ύλη.
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Πληρώστε ως και σε έξι άτοκες δόσεις

Ζεσταθείτε φθηνότερα με... κάρτα
Ρεπορτάζ

Ν

α ζεσταθούν φθηνότερα με την...
πιστωτική τους κάρτα μπορούν οι
πελάτες των τραπεζών κάνοντας χρήση
των προγραμμάτων επιβράβευσης και
της υπηρεσίας άτοκων δόσεων. Η απόφαση της κυβέρνησης να διατηρήσει
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ίδια
επίπεδα με πέρυσι έχει ανεβάσει την τιμή του καυσίμου στα 1,25-1,30 ευρώ το
λίτρο. Ως αντιστάθμισμα ωστόσο έχει
αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης από τα
0,28 στα 0,35 ευρώ το λίτρο, ενώ διευρύνθηκαν οι δικαιούχοι του με την ελαστικοποίηση των κριτηρίων χορήγησής
του.
Όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, η εξασφάλιση αυτού του βοηθήματος, που ρίχνει την τιμή του πετρελαίου
κάτω από το 1 ευρώ, σε συνδυασμό με
τις προσφορές των πιστωτικών καρτών,
μπορούν να συμβάλουν στη σημαντική
ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και αυτόν τον χειμώνα. Επιπλέον το νοικοκυριό μπορεί να διευκολυνθεί ταμειακά εκμεταλλευόμενο την
άτοκη περίοδο χάριτος που ούτως ή αλλιώς προσφέρουν σε όλες τις αγορές οι
κάρτες ώστε να καλυφθεί το 20ήμερο
κενό που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης
προς το υπουργείο Οικονομικών και της
είσπραξης της προκαταβολής ή του συνόλου του επιδόματος.
Αναλυτικότερα η ανοιχτή πίστωση
στον τομέα του πλαστικού χρήματος
λειτουργεί ως εξής:

• Κάθε αγορά με την κάρτα
εξοφλείται περίπου 15 ημέρες μετά την έκδοση του
μηνιαίου λογαριασμού. Άρα
μια κίνηση που θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επομένη από την έκδοσή του
θα πληρωθεί από την τσέπη
του κατόχου της κάρτας 45
ημέρες αργότερα. Με δεδομένο ότι με την υποβολή
της αίτησης για το επίδομα
το νοικοκυριό λαμβάνει
προκαταβολή ίση με το 25%
του επιδόματος που δικαιούται και το υπόλοιπο
εξοφλείται εντός 20 ημερών μετά την
αγορά του καυσίμου, υπάρχει χρόνος
για την είσπραξή του ως την ημερομηνία
πληρωμής της κάρτας.
Πέρα από την παραπάνω λειτουργία,
οι τράπεζες σε συνεργασία με εταιρείες
εμπορίας καυσίμων δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα και
να «ζεσταθούν» κερδίζοντας εκπτώσεις,
επιστροφή μετρητών και άτοκες δόσεις.
Μοναδική προϋπόθεση για την εξασφάλιση των παραπάνω πλεονεκτημάτων
αποτελεί η επάρκεια του διαθέσιμου πιστωτικού ορίου.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν οριστικοποιήσει όλες οι τράπεζες τα προγράμματα
άτοκων δόσεων και επιβράβευσης που
θα εφαρμόσουν την εφετινή περίοδο
διάθεσης του πετρελαίου. Ωστόσο στις
προσφορές που θα ανακοινωθούν το

αμέσως επόμενο διάστημα δεν αναμένονται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε
σχέση με την περυσινή περίοδο.
• Η Alpha Bank κατά την περυσινή χρονιά έδωσε στους κατόχους των πιστωτικών καρτών της τη δυνατότητα αγοράς
πετρελαίου θέρμανσης και εξόφλησής
του ως και σε έξι άτοκες δόσεις από επιλεγμένα πρατήρια της BP. Οι συγκεκριμένες αγορές συμμετείχαν κανονικά στο
πρόγραμμα επιβράβευσης bonus προσφέροντας πόντους προς εξαργύρωση
για επόμενες αγορές.
• Η Εθνική Τράπεζα έδινε τη δυνατότητα αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αξίας
άνω των 300 ευρώ και εξόφλησής του
ως και σε τρεις άτοκες δόσεις σε συνεργασία με πρατήρια της Shell. Επιπλέον
προσέφερε κέρδος 3% επί της αξίας του
καυσίμου, 2% αμέσως ως έκπτωση από
τον λογαριασμό και 1% για επόμενες

αγορές.
• Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε πέρυσι την ευχέρεια αποπληρωμής του πετρελαίου
θέρμανσης ή βιοκαυσίμων ως
και σε έξι άτοκες δόσεις. Μάλιστα η προσφορά ίσχυε για
όλα τα πρατήρια, ανεξάρτητα
από το σήμα, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή
να επιλέξει ο ίδιος τον προμηθευτή του.
• Η Eurobank έχει ανακοινώσει για εφέτος ότι σε συνεργασία με τα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ δίνει τη δυνατότητα
στους κατόχους των πιστωτικών της
καρτών να προμηθευτούν πετρέλαιο και
να το αποπληρώσουν ως και σε έξι άτοκες δόσεις. Επιπλέον η συγκεκριμένη
αγορά συμμετέχει στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Επιστροφή» της τράπεζας
μέσω του οποίου οι πελάτες της συγκεντρώνουν ευρώ τα οποία μπορούν να
εξαργυρώσουν σε επόμενες αγορές.
Στην προκειμένη περίπτωση η επιστροφή μετρητών φτάνει στο 3% επί της
αξίας των καυσίμων.
• Η Citibank μέσω του προγράμματος
άτοκων δόσεων παρέχει την ευχέρεια
εξόφλησης ως και σε έξι μήνες σε συνεργασία με επιλεγμένα πρατήρια της
Shell. Με την κάρτα Energy Citibank MasterCard υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής ως και σε έξι άτοκες δόσεις, ενώ με
όλες τις υπόλοιπες κάρτες ο μέγιστος
αριθμός δόσεων ανέρχεται σε τέσσερις.
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Ανδρέας Π. Καμπάς: Η ζωή και το έργο του σαν παραμύθι...

«Κ

αμπάς» είναι για τους περισσότερους μια λέξη με
οικείο ήχο. Πριν απ' όλα «Καμπάς»
είναι εμφιαλωμένο κρασί. Επειτα
είναι το «Κάβα Καμπάς», το πρώτο
κρασί παλαίωσης στην Ελλάδα,
που παρουσιάστηκε το 1935.
«Καμπάς» είναι ετικέτες που εύκολα ανακαλούμε στη μνήμη
μας. Είναι μια τηλεοπτική διαφήμιση που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Είναι η Κάντζα αλλά
και η Μαντινεία με το μοσχοφίλερο. Είναι ένα μοναδικό τοπίο
των Μεσογείων, που συνδυάζει
αγροτικά και βιομηχανικά στοιχεία,
τα αμπέλια με το οινοποιείο και
το αποστακτήριο - που η καμινάδα του υψώνεται σαν ένας πυλώνας μνήμης και δημιουργικότητας δίπλα στην Αττική οδό τα υποστατικά και τα σπίτια της
οικογένειας.
Είναι μια βακχική φαντασίωση
που αποτυπώνεται τόσο ωραία
στο έργο του λαϊκού ζωγράφου
Θεόφιλου «Πανήγυρις της εισοδείας του κονιάκ του Ανδρέου
Καμπά εν Πειραιεί», έργο του
1930 - όπου το μπράντι του αποστακτηρίου της εταιρείας στον
Πειραιά φθάνει στην Κάντζα πάνω
σε σούστα και προσφέρεται στον
Ανδρέα Καμπά και στη γυναίκα
του.
«Καμπάς» είναι ακόμη η οινική
μας ενηλικίωση αλλά και η ενηλικίωση της κοινωνίας μας. Είναι
η τεχνολογία. Είναι η ιστορία μιας
οικογένειας. Είναι οι άνθρωποι
που δούλεψαν στο κτήμα, στα
οινοποιεία και στα αποστακτήρια.

Καμπάς είναι τα προϊόντα και οι
ποικιλίες των αμπελιών, είναι οι
μικροϊστορίες των ανθρώπων
αλλά και η μεγάλη ιστορία της
χώρας, αφού ο Καμπάς συνδέθηκε μαζί της, τόσο με την πολιτική και κοινωνική ιστορία της

αναδεικνύονται στο βιβλίο της
Εμμανουέλας Νικολαΐδου και της
Ζέτας Παπαγεωργοπούλου, μια
έκδοση που οραματίστηκε και
οργάνωσε η Ρωξάνη Μάτσα, η
οινοποιός του ομώνυμου κτήματος - μέρος του παλαιού κτήματος Καμπά -, δισέγγονη του
Αλέξανδρου Καμπά, αδελφού του «πατριάρχη» Ανδρέα.
Αυτός ο «πατριάρχης» γεννήθηκε το 1851 στην Αθήνα,
αλλά καταγόταν από τη
Μεσσήνη. Πέντε αδέλφια
μετρούσε η οικογένεια, πέντε «Α». Ανδρέας, Αλέξανδρος, Αγγελος, Αλκιβιάδης,
Αφροδίτη. Ο Ανδρέας ήταν
ο πιο επιχειρηματικός. Το
1875 αγόρασε 5.000 στρέμματα στην Κάντζα, από την
Πουλχερία Αργυροπούλου
Ο Ανδρέας Π. Καμπάς (1851-1924),
το γένος Κατακουζηνού, και
ο οινοποιός των Μεσογείων
το 1878 άλλα 3.500 στη
θέση Γιαλού στα Σπάτα, από
τους βαρόνους Δούμπα και
Μπράιν.
όσο και με την οικονομική ιστορία,
Η Κάντζα γίνεται το βασίλειο
ό,τι έχει σχέση με τη βιομηχανική
Καμπά. Τα αμπέλια, τα κρασιά,
ανάπτυξη, με τις εξαγωγές μεοι ειδικοί, οι χημικοί. Στη δεκαετία
ταποιημένων αγροτικών προϊόντου 1880 δίπλα στα κρασιά προτων αλλά και με τη λειτουργία
στίθεται το μπράντι. Και στη δετων τραπεζών.
καετία του 1890 έρχεται η εξωΗ Καμπάς πέρασε χρεωμένη
στρέφεια, το άνοιγμα στις αγορές
το 1935 στην Εθνική. Ως το 1991
του εξωτερικού, κυρίως εκεί όπου
που «πέρασε» στον Μπουτάρη,
βρίσκονται οι κοινότητες της ελη σχέση της οινικής εταιρείας με
ληνικής διασποράς. Και έπειτα η
την Εθνική είχε τα πάνω και τα
βιομηχανική ενηλικίωση με ένα
κάτω της, μια σχέση που δείχνει
νέο αποστακτήριο στον Πειραιά,
από μια άλλη πλευρά ότι οι τράστην ακτή Ξαβερίου, που λειπεζες είναι και για το καλύτερο
τούργησε ως τον Απρίλιο του
και για το χειρότερο. Ολα αυτά

1941, οπότε καταστράφηκε στον
βομβαρδισμό της
πόλης από τους
Γερμανούς. Στην
ιστορία του Καμπά εγγράφεται
επίσης η κρίση
της σταφίδας
αλλά και μια μεγάλη εμπορική
επιτυχία που δεν
είναι άλλη από
την ομώνυμη Ρετσίνα.
Ο
Ανδρέας
Καμπάς πέθανε
τον Μάρτιο του
1924 αλλά άφηΕσωτερικό του αποστακτηρίου
σε έργο και παρακαταθήκες. Ο
φεται από την Εμμανουέλα Νιγιος του Παναγιώτης δημιούρκολαΐδου, κυριαρχεί η μορφή του
γησε ουσιαστικά τη Μαντινεία,
πατριάρχη. Το υλικό στηρίζεται
αξιοποιώντας την τοπική ευγενή
στην προφορική ιστορία, σε μαρποικιλία του μοσχοφίλερου, με
τυρίες ανθρώπων που συνδέθητο οινοποιείο και το κτήμα Καμπάς
καν με το κτήμα αλλά και μελών
στην Αρκαδία που άρχισε να λειτης οικογένειας. Στο δεύτερο,
τουργεί στην αρχή της δεκαετίας
που υπογράφεται από τη Ζέτα
του '30.
Παπαγεωργοπούλου, παρουσιά«Καμπάς» είναι όμως και μια
ζεται η περιπέτεια της εταιρείας
μεγάλη οικογενειακή ιστορία. Γάστη Μαντινεία. Εδώ το υλικό στημοι, παιδιά, στενή και διευρυμένη
ρίζεται στην αρχειακή ιστορία,
οικογένεια. Αλλά είναι και οι οισε μια μεγάλη αλληλογραφία,
κογενειακές μετακινήσεις μέσα
από το 1931 ως το 1976, του
στην Αθήνα και στην Αττική: Φιχημικού Μιχαήλ Μπίκου, υπεύλελλήνων, το πρώτο σπίτι, οι
θυνου του εργοστασίου Τριπόστάβλοι στην Ξενοφώντος, μια
λεως. Κρασί είναι μνήμη και άνμικρή ποτοποιία στη Ρηγίλλης, η
θρωποι. Το βιβλίο είναι καμωμένο
οδός Αδριανού, το άλλο αθηναϊκό
από αυτούς και γι' αυτούς.
σπίτι και η βίλα της Κάντζας.
Το βιβλίο αποτελείται από δύο
μέρη. Στο πρώτο, που υπογρά-
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ΕΠΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ διαμεσολαβεί για τα δικαιώματα του πολίτη με ποσοστό επίλυσης που ξεπερνά το 75%

Ρεκόρ καταγγελιών στον Συνήγορο
του Πολίτη έφερε η κρίση
Τα «συστημικά» θέματα αυξάνονται καθώς η κρίση έχει υποβαθμίσει περαιτέρω τον κρατικό μηχανισμό
Ρεπορτάζ

Δ

εκαπέντε χρόνια παρουσίας
στη δημόσια ζωή της χώρας
κλείνει εφέτος ο Συνήγορος του
Πολίτη, μετρώντας ως σήμερα
τρεις Συνηγόρους, περισσότερες από 165.000 αναφορές ατομικές ή ομαδικές - και ποσοστό επίλυσης που ξεπερνά συνήθως το 75%, φτάνοντας πέρυσι και το 82% των υποθέσεων.
Μέσα σε δυσμενείς συνθήκες
που κάνουν την απαίτηση για
βελτίωση της σχέσης κράτους πολίτη να μοιάζει πολυτέλεια
και θέτουν υπό αμφισβήτηση
όσα έχουν κατακτηθεί, η Ανεξάρτητη Αρχή δίνει καθημερινά
τη μάχη της αναβάθμισης της
ελληνικής δημόσιας διοίκησης
προκειμένου αυτή να στηρίξει
τους πολίτες στις συνθήκες της
κρίσης.
Η άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών στην έκταση
που παραβιάζουν το προβλεπόμενο όριο ακατάσχετου των μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, η καταβολή ενός ποσού συντάξεως με
την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και η αποζημίωση
κατόχων καρτών πολλαπλών
διαδρομών λόγω απεργιακών
κινητοποιήσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι μόνο μερικές από τις πρόσφατες επιτυχίες της προς αυτή την κατεύθυνση. «Ο Συνήγορος λόγω της
φύσης της αποστολής του παρακολουθεί τον σφυγμό της κοινωνίας, γεγονός που φαίνεται
από τις παρεμβάσεις της τελευταίας τρΧιετίας σε θέματα
ασφάλισης και συνταξιοδότησης, φορολογικά και θέματα αλλοδαπών και αιτούντων πολιτικό άσυλο» αναφέρει η κυρία
Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος
του Πολίτη από το 2011.

Άμυνα
απέναντι στην κρίση
Με την ανεργία να καλπάζει
μέσα στο 2013, πλήθος ανέργων ήρθαν αντιμέτωποι με ένα
ακόμη πρόβλημα χάνοντας την
ιδιότητα του μακροχρόνια ανέργου διότι δεν προσήλθαν εγκαίρως στον ΟΑΕΔ για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας τους.
Κατάφεραν όμως να την ανακτήσουν, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Συνήγορο,
ασκώντας ένσταση που έγινε
δεκτή σε περιπτώσεις ολιγοήμερης καθυστέρησης ή ανωτέρας βίας.
Η διαμεσολάβηση δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς ακόμη
και σε περιπτώσεις παράλειψης
εκ μέρους των ανέργων οι συνέπειες θεωρήθηκαν ιδιαίτερα δυσμενείς, αντίθετα με τις επιτα-

γές της αρχής της αναλογικότητας. Και αυτό διότι στερήθηκαν
μια σειρά δικαιώματα ή ευεργετήματα που συνδέονται με το
καθεστώς της μακροχρόνιας
ανεργίας, όπως η δυνατότητα
θεώρησης βιβλιαρίου ασθενείας για την ασφαλιστική κάλυψη
των ανέργων και των οικογενειών τους ή εξαίρεσης από την
υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ.
Οπως γίνεται φανερό, η αλυσίδα των συνεπειών της οικονομικής κρίσης κυριαρχεί στις αναφορές των πολιτών συνθέτοντας πια μια πρόκληση για τον Συνήγορο, που καλείται πλέον να
απαντήσει σε προβλήματα συστημικής τάξεως και όχι απλώς
σε ατομικές περιπτώσεις διοικητικής δυσλειτουργίας. «Αντίθετα
με ό,τι θα περίμενε ίσως κανείς,

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ

Το υπουργείο Οικονομικών κωφεύει

Ε

νώ η κοινωνία αποθέτει τα παράπονα και τις
ελπίδες της στην Αρχή, από την άλλη το πολιτικοδιοικητικό σύστημα λόγω της πίεσης συγκεκριμένων δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων
πολιτικής δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε ευρύτερα θέματα που απαιτούν παρέμβαση.
Ετσι ο Συνήγορος έχει επανειλημμένως επισημάνει στο υπουργείο Οικονομικών την ανάγκη
επιστροφής στους φορολογουμένους του ποσού του ΕΕΤΗΔΕ που κατέβαλαν εκ του περισσού, παρ' όλο που προέβησαν σε διορθώσεις
της έκτασης του ακινήτου, ή συμψηφισμού - υπό
προϋποθέσεις - των οφειλών των πολιτών προς
φορείς του «στενού» δημόσιου τομέα με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις τους προς

ΟΤΑ και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ανταπόκριση όμως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.
Στον αντίποδα, η μέχρι στιγμής υποδοχή της
ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου για τη ρατσιστική βία εντείνει την αισιοδοξία έμπρακτης αποδοχής μιας σειράς προτάσεων για ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας.
«Πρέπει να προχωρήσουμε με τις αλλαγές στον
αντιρατσιστικό νόμο και την προστασία των θυμάτων, την εγρήγορση των δικαστικών λειτουργών για διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου,
την ειδική μέριμνα για τους μαθητές στο σχολικό
περιβάλλον, την εκπαίδευση των αστυνομικών
οργάνων αλλά και την ολοκλήρωση της αυτοκάθαρσης της ΕΛ.ΑΣ.» καταλήγει η κυρία Σπανού.

στην αρχή της κρίσης καταγράφηκε μια καθίζηση των αναφορών, ένα πάγωμα, θα το χαρακτήριζα, εκ μέρους του κόσμου»
επισημαίνει η κυρία Σπανού. Στη
συνέχεια όμως σημειώθηκε
σταδιακή αύξηση, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί εφέτος
με τον αριθμό-ρεκόρ των
13.600 αναφορών ως το τέλος
του έτους, ξεπερνώντας τις
13.433 που συγκεντρώθηκαν το
2009.

αίτημα του Συνηγόρου προς τον
εργοδότη για γραπτές εξηγήσεις, το οποίο περιλάμβανε ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία, η εργαζόμενη τελικά
επαναπροσλήφθηκε. Πρόκειται
για μια υπόθεση εμβληματικής
σημασίας, όπως τη χαρακτηρίζει
η κυρία Σπανού, για την προστασία της μητρότητας και την καταπολέμηση των διακρίσεων σε
βάρος των γυναικών στην εργασία.

Μειωμένα
αντανακλαστικά
Η εμπειρία της επικεφαλής
της Αρχής δείχνει ότι η κρίση δεν
έχει επηρεάσει μόνο την καθημερινότητα των πολιτών, συγχρόνως έχει υποβαθμίσει και την
ικανότητα ανταπόκρισης της διοίκησης σε όλα τα πεδία. «Οι ραγδαίες και αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές, η μείωση των
πόρων και του προσωπικού σε
υπηρεσίες αιχμής και τα μέτρα
της κινητικότητας - διαθεσιμότητας και των απολύσεων έχουν
καταλήξει σε έλλειψη σταθερού
περιβάλλοντος διοικητικής λειτουργίας, πράγμα καταστροφικό για την ικανότητα ανταπόκρισης της διοίκησης στις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής»
εξηγεί η κυρία Σπανού.
Η καταγγελία υπαλλήλου σε
φαρμακευτική εταιρεία ότι απολύθηκε πέρυσι κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης της χωρίς ο
εργοδότης να επικαλεστεί
«σπουδαίο λόγο» είναι μία μόνο
περίπτωση μειωμένων αντανακλαστικών της διοίκησης στον
ελεγκτικό ρόλο της. Επειτα από

Πρωταθλητές
στην κακοδιοίκηση
Διαχρονικά οι φορείς όπου παρουσιάζονται φαινόμενα κακοδιοίκησης παραμένουν οι ίδιοι,
αυτό που αλλάζει όμως είναι η
κατάταξή τους με βάση τη συχνότητα των αναφορών. Σημειώνοντας ποσοστό-ρεκόρ (27%)
το 2012, τα ασφαλιστικά ταμεία
έχουν περάσει πλέον μακράν
στην πρώτη θέση ανάμεσα
στους φορείς για τους οποίους
οι πολίτες έχουν βάσιμη αμφισβήτηση ή διαμαρτυρία, ενώ
πέντε χρόνια πριν την πρώτη θέση καταλάμβαναν (18%) οι βάσιμες αναφορές για την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Αντίθετα,
οι φορείς κύριας ασφάλισης εμφανίζονταν τότε στην έκτη θέση
με ποσοστό μόλις 5%, μετά από
όλα τα υπουργεία.
Ενδεικτικό των οικονομικών
επιβαρύνσεων και περίπλοκων
διαδικασιών είναι ότι το υπουργείο Οικονομικών περνά στη
δεύτερη θέση, με τη ΔΕΗ να ξεχωρίζει από τους μεμονωμένους φορείς λόγω του ειδικού
τέλους ακινήτων.
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Ο διευθύνων σύμβουλος της πολυεθνικής Stanton Chase κ. Μάνος Πανώριος επισημαίνει:

Τουρισμός και
γεωργία θα
απομακρύνουν
την κρίση

Η Ελλάδα μπορεί
να φθάσει τις
24 εκατ. αφίξεις

Η αύξηση προσλήψεων στελεχών
και η εξωστρέφεια των νέων είναι
οι τάσεις της αγοράς εργασίας σήμερα
Συνέντευξη

Π

ερισσότερες προσλήψεις στελεχών πραγματοποιούνται
αυτή τη χρονιά στην Ελλάδα, η
οποία μπορεί να βγει από την
κρίση και να αναπτυχθεί μέσω του
τουρισμού, της γεωργίας, των logistics και φυσικά της αύξησης
των εξαγωγών τροφίμων, φυσικού
αερίου και βιομηχανικών προϊόντων. Αυτά επεσήμανε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Βήμα
της Κυριακής» ο κ. Μάνος Πανώριος, διευθύνων σύμβουλος της
Stanton Chase International AE,
πολυεθνικής εταιρείας, εξειδικευμένης στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της
αναζήτησης στελεχών, ενώ διαθέτει θυγατρική στην Ελλάδα τα
τελευταία 12 χρόνια. Η πολυεθνική
ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί
σε περισσότερες από 45 χώρες
με περισσότερα από 70 γραφεία.
Επιπλέον, ο ίδιος τόνισε ότι οι
νέοι πρέπει να κινηθούν με εξωστρέφεια προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες απασχόλησης.

• Υπάρχει κινητικότητα και προσλήψεις στελεχών αυτή την περίοδο;
«Η αγορά στελεχών κινείται με
ανοδική τάση τους τελευταίους
δέκα περίπου μήνες, οδηγώντας
τη φετινή χρονιά, εκτός απρο-

όπτου, να κλείνει με θετικό πρόσημο συγκρινόμενη με την προηγούμενη. Η τάση αυτή καταγράφεται τόσο σε πολυεθνικές όσο
και σε ελληνικές εταιρείες. Γενικώς
παρατηρείται κινητικότητα κυρίως
στο μεσαίο-ανώτερο / ανώτερο
επίπεδο στελεχών, με αξιοσημείωτο το γεγονός εταιρείες οι οποίες
στο παρελθόν είχαν παγώσει κάθε
επιχειρηματικό πλάνο ανάπτυξης,
τώρα πλέον σιγά αλλά σταθερά
να ξεδιπλώνουν σχέδια και δράσεις.
Οι θέσεις στις οποίες εμφανίζεται
η μεγαλύτερη κινητικότητα σε ό,τι
αφορά προσλήψεις είναι κυρίως
οικονομικές, εμπορικές και πολύ
εξειδικευμένες βιομηχανικές ή τεχνικές θέσεις. Αξίζει να σημειωθεί
πως κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετίας η μεγαλύτερη
ζήτηση από την αγορά εργασίας
οδηγήθηκε προς θέσεις οικονομικής κατεύθυνσης. Είναι προφανές
πως η Οικονομική Διεύθυνση έπαιξε και παίζει καθοριστικό και στρατηγικό ρόλο στην αναδιοργάνωση
των εταιρειών με στόχο την προσαρμογή στα νέα δεδομένα επιχειρηματικής δράσης, αλλά και
πολλές φορές στον αγώνα της
επιβίωσης κατά τη διάρκεια της
κρίσης».
• Ποιοι κλάδοι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στελεχών και ποιοι
τη μικρότερη;

«Γενικότερα θα
μπορούσαμε να
πούμε πως τη με- Ο κ. Μάνος Πανώριος, διευθύνων σύμβουλος της
γαλύτερη ζήτηση Stanton Chase International ΑΕ, πολυεθνικής εταιπαρουσιάζουν οι ρείας, εξειδικευμένης στην παροχή συμβουλευτικλάδοι των κατα- κών υπηρεσιών στον τομέα της αναζήτησης στεναλωτικών προλεχών
ϊόντων, της βιομηχανίας και του
καλοκαιρινή απασχόληση είτε σε
τουρισμού. Αντιθέτως χαμηλότερη
κάποιο
ερευνητικό πρόγραμμα είτε
είναι η κινητικότητα στους κλάδους
σε
αντίστοιχη
δραστηριότητα. Το
της τεχνολογίας, του λιανεμποιδανικό
σενάριο
είναι η ολοκλήρίου, των τηλεπικοινωνιών και των
ρωση των σπουδών στην Ελλάδα,
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
ακολούθως ένα μικρό διάστημα
Είναι σημαντικό να αναφερθούμε
επαγγελματικής
απασχόλησης στη μείωση της κινητικότητας στεγνωριμίας
με
την
αγορά και στη
λεχών στον τραπεζικό κλάδο, στον
συνέχεια
οι
μεταπτυχιακές
σπουοποίο πρόσφατα σημειώθηκαν
δές
στο
εξωτερικό.
Το
μέλλον
συνταρακτικές αλλαγές ενώ πατης χώρας σίγουρα θα επηρεαστεί
ράλληλα η μη ορατή ύπαρξη νέων
επίσης από όσους σήμερα εργαευκαιριών ανάπτυξης οδηγεί σε
στούν και δημιουργήσουν εκτός
προβληματισμό αξιολογότατα στεΕλλάδας.
Οι ευκαιρίες στην ελλέχη, με δεδομένο επίσης το μεληνική
αγορά
εργαςσίας θα προγάλο πλήθος εργαζομένων που
έλθουν
κυρίως
από κλάδους στους
απασχολεί ο συγκεκριμένος κλάοποίους
θα
βασιστεί
η ανάπτυξη
δος».
της χώρας».
• Θα συνιστούσατε στους νέους
να φύγουν από την Ελλάδα προκειμένου να βρουν εργασία;
«Οι νέοι μας πρέπει να σκεφτούν
και να κινηθούν με εξωστρέφεια,
εκμεταλλευόμενοι τις δεξιότητες
και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Οι φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων μπορούν να
συμμετάσχουν στα προγράμματα
Erasmus και να επιδιώκουν την

• Από πού θα έρθει η ανάπτυξη
στη χώρα μας;
«Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey “Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά” η ανάπτυξη αναμένεται κυρίως από τομείς όπως ο τουρισμός, οι ιχθυοκαλλιέργειες, logistics και μεταφορές, γεωργία, επεξεργασία τροφίμων και ποτών,
μεσογειακή διατροφή».

• Ποια είναι η εκτίμησή σας
για τον τουρισμό στην Ελλάδα το επόμενο έτος και τι κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να τονωθεί και να
βελτιωθεί το επίπεδο υπηρεσιών;
«Ο ελληνικός τουρισμός
εμφανίζει εξαιρετική δυναμική ανάπτυξης, έχοντας βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά του.
Ως το 2021 η Ελλάδα μπορεί να φθάσει τις 24 εκατ.
διεθνείς αφίξεις (έναντι 17,5
εκατ. το 2013), τα 18-19 δισ.
ευρώ ετήσια άμεσα έσοδα
(έναντι 11,5 δισ. ευρώ το
2013), τα 48-50 δισ. ευρώ
συνολικά ετήσια έσοδα
(έναντι 34 δισ. ευρώ το
2013), δηλαδή 9 μονάδες
επιπλέον από το σημερινό
ΑΕΠ, αλλά και το 1 εκατ. συνολικά θέσεις εργασίας.
Σχετικά με τις βελτιώσεις
που πρέπει να υλοποιηθούν,
πρόσφατα ο Σύνδεσμος των
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων παρουσίασε τη
μελέτη McKinsey “Τουριστικός Στρατηγικός Σχεδιασμός
2021”.
Σε αυτή αναφέρει ότι θα
χρειαστεί αύξηση των μέσων
ετησίων επιπέδων επενδύσεων κατά περίπου 3,3 δισ.
ευρώ ανά έτος για τα επόμενα οκτώ χρόνια. Βασικό μέρος των απαιτούμενων
επενδύσεων θα αφορά τη
στοχευμένη αναβάθμιση των
υπαρχουσών καταλυμάτων,
τη δημιουργία νέων υψηλής
ποιότητας και την ενίσχυση
των υποδομών για τον ναυτικό τουρισμό καθώς και της
εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού».

Δρόμος ανάπτυξης η επέκταση στις ξένες αγορές
Η πρόσβαση σε διεθνείς σύγχρονες πρακτικές διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης
• Οι εξαγωγές θα πρέπει να αποτελούν πρωταρχικό στόχο για τις ελληνικές επιχειρήσεις;
«Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, του κλάδου
που δραστηριοποιούνται, της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης και της οργάνωσης της διοίκησής τους, θα πρέπει
να έχουν στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων τους
στις ξένες αγορές. Η εξωστρέφεια οδηγεί σε καλύτερη
διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου, ενισχύει τη δημιουργικότητα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης, δίνει πρόσβαση σε διεθνείς σύγχρονες πρακτικές και τελικά διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν και θα αποτελούν αδιαμφισβήτητα μονόδρομο
ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι το 2008 η Ελλάδα είχε το μεγαλύτερο έλλειμμα στην ευρωζώνη, που
έφτανε το ιλιγγιώδες 17,9% του ΑΕΠ. Το 2012 είχε μειωθεί
στο 3,4% του ΑΕΠ, με την τρόικα να προβλέπει συρρίκνω-

ση στο 0,8% ως το τέλος του 2013. Η θεαματική βελτίωση
του ισοζυγίου επτεύχθη εν μέρει στις εξαγωγές, καθώς
βασικά το σύνολο της προσαρμογής προέρχεται από μια
τεράστια μείωση των εισαγωγών».
• Έχουν γίνει οι ελληνικές εταιρείες
πιο εξαγώγιμες και σε ποιους κλάδους;
«Οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας ως ποσοστό του ΑΕΠ
αυξήθηκαν από 8,7% το 2009 σε 14,3% το 2012, με τη Eurostat να προβλέπει περαιτέρω αύξηση στο 15,5% το
2013 (σημειώνεται βέβαια ότι η αύξηση αυτή εν μέρει αντανακλά τη συμπερίληψη στις εξαγωγές, από το 2011,
των πετρελαιοειδών που ανεφοδιάζουν πλοία με ξένη
σημαία). Ο δείκτης εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών προς
το ΑΕΠ, με βάση στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, αυξήθηκε από το 19%.
Πέντε τομείς, τα τρόφιμα (νωπά και μεταποιημένα), ποτά, έλαια, το φυσικό αέριο και τα βιομηχανικά προϊόντα,
συνέβαλαν τα μέγιστα στην τάση αυτή προς τα έξω. Κύρι-

οι εξαγωγικοί εταίροι είναι η Ιταλία, η Τουρκία, η Γερμανία,
η Κύπρος, οι ΗΠΑ, χώρες των Βαλκανίων, το Ηνωμένο Βασίλειο και, σε μικρότερο βαθμό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Κίνα και η Ρωσία».
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Σε κρίση ο κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα

Σ

ε βαθιά κρίση βρίσκεται ο κλάδος των Αλκοολούχων Ποτών στην Ελλάδα. Αυτό είναι
το συμπέρασμα τόσο των επαγγελματιών του κλάδου όσο και ειδικής μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Η βασικές αιτίες της κρίσης ήταν η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αλλά και η μεγάλη των ειδικών φόρων κατανάλωσης έπληξαν καίρια
την αναπτυξιακή δυναμική του.
Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η παρατεταμένη ύφεση
της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις των αυξήσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών
Ποτών -ΕΦΚΟΠ (+125% εντός της διετίας 2009-2010) και
στο συντελεστή ΦΠΑ έχουν αδρανοποιήσει τη δυναμική
του κλάδου. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση της προστιθεμένης αξίας του κλάδου στα χρόνια της κρίσης κατά
42.85%!
Στη μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνεται ότι η αύξηση της
φορολογίας όξυνε την παράνομη παραγωγή και εμπορία
ποτών με αποτέλεσμα τη μεγάλη διαρροή δημοσίων
εσόδων και την όξυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Εφόσον διατηρηθεί η υψηλή φορολογία η παράνομη
διακίνηση θα συνεχίζεται. Το ΙΟΒΕ προτείνει η σταδιακή
αποκλιμάκωση του ΕΦΚΟΠ μέχρι το 2016 στο επίπεδο
του ευρωπαϊκού μέσου όρου υπολογίζοντας ότι έτσι θα
αναστραφεί η πορεία των δημοσίων εσόδων και του κλάδου.
Στη μελέτη αποτυπώνονται οι τρέχουσες εξελίξεις
στον κλάδο, εκτιμώνται οι προοπτικές του και διατυπώνονται προτάσεις στην κατεύθυνση διασφάλισης της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης, η συνολική συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών
στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική,
καθώς η εγχώρια προστιθέμενη αξία που παράγεται από
όλες τις κατηγορίες επιδράσεων προσεγγίζει το 1,2
δισεκ. ευρώ, μειωμένη ωστόσο σημαντικά σε σύγκριση
με το 2009 όταν ήταν 2,1 δισεκ. ευρώ.
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει επίσης ότι η

Αναδημοσίευση από το www.eaa.gr
παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας και οι
επιπτώσεις των αυξήσεων στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (+125% εντός της διετίας
2009-2010) και στο συντελεστή ΦΠΑ έχουν αδρανοποιήσει τη δυναμική του κλάδου. Οι αυξήσεις στον ΕΦΚΟΠ,
παρόλο που έγιναν σε όλες τις κατηγορίες ποτών (αλκοολούχα, μπύρα, αποστάγματα) με περίπου ίση ποσο-

στιαία μεταβολή, επηρέασαν δυσανάλογα τα
αλκοολούχα ποτά, δημιουργώντας επιπλέον στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς ενίσχυσαν τα κίνητρα για υποκατάσταση της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών με
άλλες κατηγορίες οινοπνευματωδών.
Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, η αύξηση των φόρων
και των τιμών επιδεινώνει επίσης την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση
με ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς και αυξάνει τα κίνητρα για διασυνοριακές αγορές αλκοολούχων ποτών από γειτονικές χώρες με χαμηλότερους
συντελεστές ΕΦΚΟΠ. Επιπλέον, ενισχύει τα κίνητρα διεξαγωγής λαθρεμπορίου και νοθείας, με αρνητικές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, και, παράλληλα, τα
κίνητρα για φοροδιαφυγή.
Οι απώλειες από το παράνομο εμπόριο αλκοολούχων

«Η Ελλάδα βρίσκεται
στη μέση μιας επανάστασης»
«Η παραμονή στο ευρώ προϋποθέτει ένα κόστος προσαρμογής» τονίζει ο Πασκάλ Λαμί
Συνέντευξη

«Η

Ελλάδα βρίσκεται στη μέση μιας επανάστασης που
πολύ απέχει από το να ολοκληρωθεί» λέει ο Πασκάλ
Λαμί, επικεφαλής του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου
από το 2005 ως το 2013 (η δεύτερη θητεία του έληξε τον
Σεπτέμβριο) και νωρίτερα ευρωπαίος επίτροπος υπεύθυνος για το Εμπόριο (1999-2005). Αν και παραδέχεται ότι η
επανάσταση αυτή είναι πολύ επίπονη για τους Έλληνες,
τονίζει ότι η Ελλάδα έπρεπε ούτως ή άλλως να περάσει
από αυτή τη διαδικασία γιατί σε πολλούς τομείς είχε αποκλίνει σημαντικά από τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ο κ. Λαμί βρέθηκε στην Αθήνα και έδωσε ομιλία με θέμα
την παγκόσμια διακυβέρνηση και εξήγησε γιατί εξακολουθεί να καθυστερεί τη στιγμή που, υπό την επίδραση της
παγκοσμιοποίησης, οι οικονομίες και οι κοινωνίες βρίσκονται σε πορεία προσέγγισης.
• Η συνταγή που εφαρμόζεται για να βγει η Ελλάδα από
την κρίση δεν φαίνεται να λειτουργεί. Τι πιστεύετε;
«Πιστεύω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη μέση μιας επανάστασης που πολύ απέχει από το να ολοκληρωθεί. Η κρίση
αποκάλυψε ότι η Ελλάδα βρισκόταν μακριά από το μοντέλο μιας ευρωπαϊκού τύπου σοσιαλιστικής οικονομίας της
αγοράς. Είτε πρόκειται για το πολιτικό σύστημά της είτε για
τη δημόσια διοίκηση είτε για το φορολογικό σύστημα είτε
για το επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η δοσολογία χωράει πάντα πολλή συζήτηση. Αλλά η ουσία είναι ότι η Ελλάδα όφειλε, αργά ή γρήγορα, να τεθεί σε
διαδικασία μεταρρύθμισης την οποία η κρίση μετέτρεψε σε
διαδικασία επανάστασης. Μια επανάσταση είναι μια μεταρρύθμιση που συντελείται με πολύ γρήγορο ρυθμό και υπό
πίεση. Συντελείται, συνεπώς, με σημαντικό οικονομικό και
κοινωνικό κόστος: η Ελλάδα έχασε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ
της από την αρχή της κρίσης και το ποσοστό της ανεργίας
των νέων έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Η παραμονή στο ευρώ
προϋποθέτει αναγκαστικά ένα σημαντικό κόστος προσαρμογής. Αλλά δεν πιστεύω ότι η έξοδος από το ευρώ θα

ήταν λιγότερο επίπονη».
• Μπορεί η Ελλάδα να εξέλθει από την κρίση χωρίς νέο
«κούρεμα» του χρέους της;
«Αυτό θα εξαρτηθεί από τις προσπόαθειες που θα κάνουν
οι μεν και οι δε. Αλλά δεν είναι αυτό το ουσιώδες ερώτημα.
Το ουσιώδες ερώτημα είναι να δούμε αν η ελληνική οικονομία βρίσκεται στον δρόμο προς την ανάκαμψη. Μόνο το
μέλλον θα δείξει. Τα υπόλοιπα αποτελούν ζητήματα που
είναι σημαντικά για την πολιτική σκηνή και για τη γερμανική
κοινή γνώμη. Το πραγματικό πρόβλημα είναι αν η Ελλάδα
θα εξέλθει από την κρίση σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια
ή όχι. Για παράδειγμα, στον τομέα της μεταρρύθμισης της
δημόσιας διοίκησης απομένουν πολλά να γίνουν».
• Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ, του οποίου υπήρξατε στενός συνεργάτης, πρότεινε
το όνομά σας για να διαδεχθείτε τον Μανουέλ Μπαρόζο.
«Ο Ζακ Ντελόρ είναι φίλος επί 30 χρόνια και μου εύχεται
κάθε επιτυχία, αλλά προς το παρόν η πολιτική οικογένεια
στην οποία ανήκω, οι Σοσιαλιστές, διαθέτει υποψήφιο για
την προεδρία της Επιτροπής, τον Μάρτιν Σουλτς (σ.σ.: νυν
πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου»).
•Η Ευρώπη μπορεί να δώσει πειστικές απαντήσεις στα
σύγχρονα ζητήματα που προκύπτουν από την οικονομική
κρίση και την παγκοσμιοποίηση;
«Η κυριαρχία επί της παγκοσμιοποίησης επιτυγχάνεται
μέσω της μεγαλύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης. Αλλά η ευρωπαϊκή εμπειρία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Περνά δύσκολες στιγμές αφότου ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 η οποία δοκιμάζει σκληρά αυτή τη
διαδικασία της υπερεθνικής ολοκλήρωσης. Γνωρίζουμε
καλά από πού προήλθε η κρίση αυτή. Πρόκειται για μια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την έλλειψη παγκόσμιας ρύθμισης για τον πιο παγκοσμιοποιημένο κλάδο απ’
όλους, που είναι ο χρηματοπιστωτικός. Και όμως ο κλάδος

ποτών, το οποίο εκτιμάται ότι έχει οξυνθεί μετά
την αύξηση του ΕΦΚΟΠ, υπολογίζονται σε 42 εκ.
ευρώ περίπου, λόγω μη καταβολής του ΕΦΚΟΠ, ενώ επιπλέον απώλειες απορρέουν από τη μη καταβολή ΦΠΑ
που εκτιμάται ότι επίσης δεν καταβάλλεται σε μεγάλο
τμήμα της αγοράς.
Η μελέτη κατέγραψε επίσης τις μεγάλες διαστάσεις
που έχει λάβει η παραγωγή και εμπορία του τσίπουρου
διημέρων, πέρα από τα όρια που ορίζονται από το νομικό
πλαίσιο των διήμερων παραγωγών. Οι απώλειες που
προκύπτουν από την παράνομη εμπορία του τσίπουρου
διημέρων είναι σημαντικές σε όρους φορολογικών εσόδων και υπολογίζονται σε περίπου 55 εκ. ευρώ λόγω μη
καταβολής του αντίστοιχου ΕΦΚΟΠ, ενώ στις απώλειες
αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί οι απώλειες από ΦΠΑ.
Η διατήρηση του υφιστάμενου φορολογικού πλαισίου
για τα αλκοολούχα ποτά, σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι θα προκαλέσει την τριετία 2014-2016 περαιτέρω απώλειες δημοσίων εσόδων από τον ΕΦΚΟΠ κατά
22 εκ. ευρώ, σε σχέση με το 2012, με επιπλέον υποχώρηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 14 εκ. ευρώ.
Δεδομένης της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας, προτείνεται η σταδιακήαποκλιμάκωση
του ΕΦΚΟΠ μέχρι το 2016 στο επίπεδο του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. Η σταδιακή μείωση του φόρου, σε συνδυασμό με τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων (αποτελεσματική
εφαρμογή αγορανομικών ρυθμίσεων, εντατικοποίηση
ελέγχων κ.ά.), εκτιμάται ότι έχει θετικές επιδράσεις στον
κλάδο και στη συνολική οικονομία, προκαλώντας βελτιώσεις:
•Στην απασχόληση και στα εισοδήματα
•Στα φορολογικά έσοδα
•Στο βαθμό εισπραξιμότητας των φόρων
•Στη συρρίκνωση του παράνομου εμπορίου ποτών
•Στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος
Από το σύνολο των εξεταζόμενων παρεμβάσεων τα
επιπλέον έσοδα εκτιμώνται σε 182 εκ. ευρώ, καταλήγει
η μελέτη του ΙΟΒΕ.
αυτός διεπόταν από ανεπαρκείς κανόνες για λόγους που
οφείλονται στις αντιστάσεις
των Αμερικανών και των Βρετανών τη 15ετία που προηγήθηκε της κρίσης.
Η κρίση που ξέσπασε στις
ΗΠΑ αποσταθεροποίησε τον
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό
τομέα, του οποίου το ενεργητικό ήταν πνιγμένο στις υποχρεώσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Τότε συνειδητοποιήσα«Σε πολλούς τομείς η
με ότι η Οικονομική και Νομι- Ελλάδα είχε αποκλίνει
σματική Ένωση, όπως είχε πει σημαντικά από τα ευκαι ο Ζακ Ντελόρ, ήταν πολύ ρωπαϊκά πρότυπα»
νομισματική αλλά όχι αρκετά αναφέρει ο Πασκάλ
οικονομική. Αυτό έγινε εμφα- Λαμί, επικεφαλής του
νές στον τρόπο με τον οποίο τα Παγκοσμίου Οργανιδημόσια οικονομικά της Ελλά- σμού Εμπορίου από το
δας ολίσθησαν στη διάρκεια 2005 ως τον Σεπτέμόλων αυτών των ετών χωρίς κα- βριο του 2013
νείς να ασχοληθεί πραγματικά
σοβαρά με αυτό, είτε πρόκειται
για τις ελληνικές αρχές είτε για τις κοινοτικές, στις οποίες
ανήκα κι εγώ ο ίδιος».
• Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, του οποίου ήσασταν επικεφαλής επί οκτώ χρόνια, δεν έχει υπογράψει
καμία παγκόσμια συμφωνία εδώ και περισσότερα από 10
χρόνια. Πού οφείλεται αυτό;
«Η ιδεολογική συγκολλητική ουσία των 160 μελών του
ΠΟΕ είναι ότι το άνοιγμα του εμπορίου είναι καλό για την
ανάπτυξη και την ευημερία. Το εμπόριο είναι πιο ανοιχτό
σήμερα απ’ όσο ήταν πριν οκτώ χρόνια; Ναι, χωρίς αμφιβολία. Το αποτέλεσμα μετράει και όχι ο τρόπος με τον οποίο
φθάνουμε σε αυτό. Δηλαδή, αν φθάνουμε μέσω πολυμερών, περιφερειακών ή διμερών συμφωνιών.
Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι κανόνες του διεθνούς εμπορίου έχουν καταστεί παρωχημένοι και θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Αυτό προϋποθέτει μια δύσκολη να επιτευχθεί
ομοφωνία και μάλιστα σε έναν κόσμο που αναστατώθηκε
από την εμφάνιση των αναδυόμενων χωρών που δεν ανήκουν πραγματικά ούτε στον Βορρά ούτε στον Νότο»
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Eντονο προβληματισμό προκαλεί
στην κυβέρνηση η υλοποίηση του
προγράμματος κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση. Ακόμη και την ύστατη
ώρα διαπιστώνεται ότι ορισμένοι
υπουργοί όχι μόνο δεν προχωρούν σε
αξιολόγηση των δομών και των προσώπων, αλλά εντάσσουν σωρηδόν
στις λίστες εργαζομένους με χαμηλά
προσόντα, όπως π.χ. οδηγούς και κα-

14
θαρίστριες, ενώ λίγο καλύτερη είναι η
κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, έχει ανοίξει εκ των
πραγμάτων ξανά το ζήτημα της συγχώνευσης και της κατάργησης οργανισμών και φορέων του Δημοσίου, καθώς εκτιμάται ότι αν ολοκληρωθούν
σύντομα οι διαδικασίες θα απαλλαγεί
το Δημόσιο από χιλιάδες υπαλλήλους
μέσω της εθελουσίας εξόδου. Το θέμα

αυτό άνοιξε το 2010, με τη σύσταση
διυπουργικής επιτροπής υπό τον
τότε αντιπρόεδρο της κυβέρνησης
κ. Θ. Πάγκαλο, και τρία έτη μετά δεν
έχει ακόμη κλείσει. Οι καθυστερήσεις μεγάλες, οι εκκαθαρίσεις σε
εκκρεμότητα, με ακαθόριστες τις
δαπάνες που πρέπει να καλυφθούν,
τα στοιχεία ελλιπή από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των υπουργείων, οι

Το Μαξίμου ζητεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναλυτική ενημέρωση και γρήγορους ρυθμούς, ενώ

Το «τέρας» του Δημοσίου ζει
Πώς κοροϊδεύουμε εαυτούς και τροϊκανούς με συγχωνεύσεις και καταργήσεις

Τ

ο Μαξίμου έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στην πρόσφατη σύσκεψη με τους υπουργούς του ΠαΣοΚ, ο κ. Ευ. Βενιζέλος δεν έκρυψε την ανησυχία του για την πορεία της μεταρρύθμισης στη δημόσια διοίκηση. Δείχνοντας μάλιστα τη διάθεσή του να πάρει πάνω του ένα θέμα μείζονος σημασίας
για την κυβέρνηση, από το οποίο θα κριθούν πολλά τον Σεπτέμβριο, δήλωσε στα κυβερνητικά στελέχη του ΠαΣοΚ ότι
προτίθεται να συζητήσει κατ' ιδίαν με τον πρωθυπουργό κ.
Αντ. Σαμαρά την κατάσταση, προκειμένου το δεύτερο κύμα
διαθεσιμότητας να λάβει άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά, να
εντοπιστούν τα κενά και να τεθούν νέα κριτήρια. Το μείζον
για τον κ. Βενιζέλο είναι να αποκτήσει η διαδικασία τα χαρακτηριστικά μιας πραγματικής διαρθρωτικής αλλαγής και να
μην εμφανίζεται μόνο ως προαπαιτούμενο για το οποίο πιέζει ασφυκτικά η τρόικα.
Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδεται πλέον στη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα είναι το γεγονός ότι αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο προγραμματίζεται συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου αναμένεται να τεθούν ανοιχτά όλα τα προβλήματα και να ζητηθεί από τους υπουργούς που είτε καθυστερούν είτε κωλυσιεργούν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις
τους σε σαφή χρονοδιαγράμματα.
Το μέγεθος της πίεσης γίνεται φανερό από τους ρυθμούς
που δουλεύει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
από τις συνεχείς συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακόμα και
την περασμένη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν
στις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών κκ. Κυρ. Μητσοτάκη και Ι. Μιχελάκη με τον γενικό γραμματέα συντονισμού
της κυβέρνησης κ. Δ. Βαρτζόπουλο για το πρόγραμμα διαθεσιμότητας στους δήμους.
Το μήνυμα που εκπέμπεται από ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης είναι ότι τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει πλέον την
πορεία των πραγμάτων, καθώς οι δομές της δημόσιας διοί-

κησης είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστούν και οι ανθρώπινοι
πόροι να εξορθολογιστούν. Το ΠαΣοΚ συμφωνεί με την αναγκαιότητα, αλλά προβληματίζεται ότι με τον τρόπο που
εφαρμόζεται η μεταρρύθμιση καταλύεται για μία ακόμη φορά στη συνείδηση του κόσμου η αίσθηση της δικαιοσύνης
των αποφάσεων.
Οι καθυστερήσεις που καταγράφονται υπερβαίνουν τα
όρια της ανοχής. Μολονότι η τρόικα είχε προτείνει να ξεκινήσει το πρόγραμμα του μνημονίου από τον δημόσιο τομέα,
η κυβέρνηση Παπανδρέου αποφάσισε να παρέμβει στον
ιδιωτικό. Ετσι, παρέμεινε προστατευμένο ένα υπερδιογκωμένο πελατειακό σύστημα, το οποίο αντιστέκεται μέχρι τέλους στις αλλαγές.
Ο δομικός εξορθολογισμός του Δημοσίου επιχειρήθηκε
σε δύο κύματα, το πρώτο επί Πάγκαλου και το δεύτερο επί
Μανιτάκη. Ο κ. Πάγκαλος σε άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής», υπό τον τίτλο «Γιατί δεν αξιοποιήσαμε το ΕΣΠΑ για τις
συγχωνεύσεις φορέων», μιλά ευθέως για τη «λυσσαλέα αντίσταση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης» και
για την απροθυμία των υπουργών να προχωρήσουν «σε παρεμβάσεις που έχουν πολιτικό κόστος, χαλάνε τη σούπα του
πελατειακού κράτους και ροκανίζουν τις βουλευτικές θέσεις».
Αποκάλυψε επίσης ότι λίγο προτού αποχωρήσει από την
κυβέρνηση είχε παραλάβει μία μελέτη σκοπιμότητας για
τους υπό κατάργηση 124 φορείς. Αυτοί είχαν ανάγκη επιχορήγησης 760 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταβιβαστικές πληρωμές,
σε σύνολο επιχορήγησης τακτικού προϋπολογισμού 1,1
δισ. ευρώ. «Αν εφαρμόζαμε το συγκεκριμένο σχέδιο, η συνολική δημοσιονομική ωφέλεια θα ήταν 1,1 δισ. ευρώ. Σήμερα και αυτή η πρωτοβουλία έχει παγώσει» ομολογούσε
τον Νοέμβριο του 2012 ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Αυτή τη διαδικασία προσπαθούν να αποψύξουν τώρα στο
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Το απόλυτο χάος με φορείς που έχουν καταργηθεί
Τ

α στοιχεία που υπάρχουν από
τα υπουργεία αποτυπώνουν
το απόλυτο χάος. Κάποια έχουν
ολοκληρώσει τις διαδικασίες,
άλλα έχουν καθυστερήσει και
ορισμένα δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε. Σε φορείς που καταργήθηκαν με τον νόμο
3895/2010 οι διαδικασίες εκκαθάρισης δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Οι δαπάνες που οφείλονται σε
τρίτους - σε προμηθευτές, ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ - δεν προσδιορίζονται
και σε ορισμένες περιπτώσεις έρχονται στην επιφάνεια και κρυφές
οφειλές. Ορισμένοι φορείς έχουν
εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη, που
σημαίνει απροσδιόριστη καθυστέρηση για τη λύση τους. Από
τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στους φορείς που καταργήθηκαν δεν απολύθηκε ούτε
ένας, απλώς μετατέθηκαν σε άλλες υπηρεσίες. Το πιο εξωφρενικό
παράδειγμα είναι η συγχώνευση
ΟΣΚ - Θέμις Κατασκευαστική -

ΔΕΠΑΝΟΜ, όπου όχι μόνο δεν
καταργήθηκαν οι τρεις διαφορετικές δομές, αλλά δημιουργήθηκε
και μία τέταρτη για να τις καλύπτει. Το σημείωμα των υπηρεσιακών παραγόντων περιορίζεται
στην ακόλουθη φράση: «Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της διαδικασίας λόγω ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί». Είναι
χαρακτηριστικό ότι ακόμη και τον
περασμένο μήνα η Θέμις Κατασκευαστική ενέκρινε δαπάνες για
κινητά, αεροπορικά εισιτήρια και
αγορά εμφιαλωμένων νερών...
Αυτό δεν είναι το μόνο παράδειγμα.
Καταργείται επί τρία χρόνια
Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής
Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ) καταργήθηκε
το 2010. Με κοινές υπουργικές
αποφάσεις το επόμενο έτος οι
18 υπάλληλοί του (17 ΙΔΑΧ και
ένας δικηγόρος) μετακινήθηκαν
σε άλλους φορείς. Η διαδικασία
κατάργησής του δεν έχει ακόμη

ολοκληρωθεί, καθώς υπάρχουν
ανειλημμένες υποχρεώσεις προς
αναδόχους έργων. Εχει συσταθεί
Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής για τα έργα που είχε
αναθέσει το ΙΜΕΠΟ, των οποίων
η αποπληρωμή εκκρεμεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η διεύθυνση Οικονομικού
του υπουργείου Εσωτερικών στην
τακτοποίησή τους, ενώ η μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών
και ταμιακών υπολοίπων βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συνεργασία
του ΓΛΚ.
Οικονομικές
εκκρεμότητες
Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ ΑΕ)
τελεί υπό εκκαθάριση από το
2010. Ωστόσο, με τη διαδικασία
της εκκαθάρισης άρχισαν να έρχονται στην επιφάνεια συσσωρευμένες οικονομικές εκκρεμότητες πολλών ετών. Οι σημαντικότερες; Υποχρεώσεις προς

πρώην εργαζομένους, προς τεχνικές εταιρείες, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή επίκειται να
εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις.
Επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι το
λογιστήριο δεν ήταν τακτοποιημένο και η οργάνωσή του για
να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία
απαίτησε πολύ χρόνο και τη συνδρομή ορκωτών λογιστών. Παράλληλα με τη ΔΕΠΟΣ, τέθηκαν
σε εκκαθάριση δύο κοινοπραξίες
στις οποίες συμμετείχε, η μία με
τον Δήμο Καβάλας και η δεύτερη
με τον Δήμο Ταύρου. Τα ακίνητα
της επιχείρησης δεν είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν εκκρεμότητες σε εκμισθωμένα ακίνητα
ιδιοκτησίας της ΔΕΠΟΣ, ενώ για
το κλείσιμο γραφείων της και
των εργολαβιών σε όλη την Ελλάδα οι υπηρεσίες ζητούν πρόσθετο χρόνο.
Η ΑΓΡΟΓΗ είναι ακόμη εδώ
Στο τέλος του 2014 αναμένεται

να ολοκληρωθεί και η εκκαθάριση της εταιρείας ΑΓΡΟΓΗ
ΑΕ - το σκάνδαλο με τις παράνομες προσλήψεις 269 ατόμων
στη συγκεκριμένη εταιρεία
έφτασε ως τη Δικαιοσύνη το
2010. Τι συνέβη στη συνέχεια;
Οι συμβάσεις αυτές καταγγέλθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου
2011, αλλά οι εργαζόμενοι
προσέφυγαν στα δικαστήρια
και οι υποθέσεις τους ακόμη
εκκρεμούν. Επίσης, στα δικαστήρια βρίσκονται πολλές υποθέσεις. Υπάρχουν και αγωγές
της ΑΓΡΟΓΗ κατά τρίτων. Η μία
υπόθεση αφορά την περίπτωση
της πρώην διευθύνουσας συμβούλου της εταιρείας για υπεξαίρεση 73.333 ευρώ. Οι δικαστικές αυτές διαφορές έχουν
σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον για την εταιρεία και αν
δεν περατωθούν δεν μπορεί
να ολοκληρωθεί η διαδικασία
της λύσης της.
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υπάλληλοι αντί να αξιολογηθούν
απλώς μετακινήθηκαν σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Με δυο λόγια, οι
συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις των
δημοσίων οργανισμών και φορέων
εξαντλήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις στα χαρτιά και κάποιοι «καταργηθέντες» οργανισμοί εξακολουθούν
και προσωπικό να απασχολούν και
δαπάνες να πραγματοποιούν.

Αρνούνται να μπουν στο...
χρονοντούλαπο

Η

το ΠαΣοΚ ανησυχεί για την πορεία των μεταρρυθμίσεων

και βασιλεύει
οργανισμών που δεν ολοκληρώνονται

σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, το οποίο θα προερχόταν από
τη συγχώνευση τριών φορέων, του
Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας,
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013, αλλά η
διαδικασία βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
• Η Ελληνική Θαλάσσια Ενωση
(υπουργείο Εθνικής Αμυνας) έπρεπε
να είχε καταργηθεί από τον Μάιο,
αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει η οικονομική εκκαθάριση, η παράδοση
του αρχείου, ενώ επίσης και η έκθεση
καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων που ολοκληρώθηκε δεν έχει
εγκριθεί προς το παρόν.
• Οι εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων
(υπουργείο Δικαιοσύνης) καταργήθηκαν, εκτός από εκείνες που βρίσκονται
σε πόλεις οι οποίες είναι και έδρες
Εφετείων. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό υπηρετεί κανονικά καθώς δεν
έχει ρυθμιστεί η μεταφορά του, και
φυσικά εξακολουθούν και όλες οι
δαπάνες για λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ,
ΕΥΔΑΠ κτλ. Η διαδικασία όχι μόνο
εκκρεμεί, αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί και πότε θα ολοκληρωθεί,
καθώς πέραν των άλλων δεν έχουν
λυθεί και ζητήματα συναρμοδιότητας.
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται και οι
ακόλουθες συγχωνεύσεις (με το δεύτερο κύμα καταργήσεων και συγχωνεύσεων, Νόμος 4109/2013) φορέων
του υπουργείου Περιβάλλοντος:
• Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Εβρου
και Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς, που αναμένεται να συγχωνευθούν σε νέο ΝΠΙΔ με την επωνυμία
Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Εβρου &
Δάσους Δαδιάς
• Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
- Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Φορέας

Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Συγχωνεύονται στον νέο Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Ροδόπης - Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.
• Φορέας Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης, Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού
- Λουδία - Βόλβης, Φορέας Διαχείρισης
λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, που μετατρέπονται στον νέο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κεντρικής Μακεδονίας.
• Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου με τον
Φορέα Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου,
που γίνονται ο Φορέας Διαχείρισης
Πίνδου.
• Φορείς Διαχείρισης Υγροτόπων
Αμβρακικού, Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, στενών και εκβολών Καλαμά
και Αχέροντα, συγχωνεύονται στον
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Δυτικής
Ηπείρου και Μεσολογγίου.
• Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και Οίτης, συγχωνεύονται στον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικών Δρυμών και Οικοσυστημάτων
Στερεάς Ελλάδας.
• Φορείς Διαχείρισης Υγροτόπων
Κοτυχίου - Στροφυλιάς, Εθνικού Δρυμού Αίνου και Φορέας Διαχείρισης
Χελμού - Βουραϊκού, συγχωνεύονται
στον Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Δυτικής Πελοποννήσου και
Κεφαλλονιάς.
• Φορείς Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, Καρπάθου - Σαρίας,
συγχωνεύονται στον Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης.
Επιπλέον, τελούν υπό κατάργηση
οι ακόλουθοι φορείς διαχείρισης: του
Υγροτόπου της λίμνης Καστοριάς, της
λίμνης Ιωαννίνων Παμβώτιδας, και
Κάρλας -Μαυροβουνίου - Κεφαλοβρύσου.

στα χαρτιά
Οι τέσσερις θυγατρικές
του ΟΑΕΔ
Το 2011 το πόρισμα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για τις τέσσερις θυγατρικές εταιρείες του
ΟΑΕΔ προκάλεσε συζητήσεις.
Ο έλεγχος αφορούσε τη χρηματοδότηση του Ελληνικού
Κέντρου Αργυροχρυσοχοΐας ΑΕ,
του Κέντρου Ελληνικής Γούνας
ΑΕ, του ΕΛΚΕΔΕ - Κέντρου Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ
και του Ελληνικού Κέντρου Αργιλλομάζης. Το πόρισμα κατέληξε ότι ενώ οι εταιρείες αυτές
είχαν σκοπό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, κάλυπταν
μέσα από κοινοτικά κονδύλια
το σύνολο σχεδόν των λειτουργικών τους δαπανών (85%
- 95%), ακόμη και αυτών που
δεν συνδέονταν με τα προγράμματα του EUREKA. Το 2010
αποφασίστηκε η κατάργηση
των εταιρειών αυτών και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

αρχικά στην ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού ΑΕ και
έπειτα στη Διεύθυνση Μικρών &
Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Με
τη δημοσίευση του Ν. 4038/2012
άρθηκαν αυτοδίκαια οι αποσπάσεις και καταργήθηκαν οι οργανικές και μη θέσεις του προσωπικού των εταιρειών, το θέμα
όμως ουδόλως τακτοποιήθηκε.
Στο Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης έχει γίνει καταγγελία των
συμβάσεων του προσωπικού από
τον εκκαθαριστή. Η εταιρεία Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων δεν απασχολεί προσωπικό.
Στις υπόλοιπες εταιρείες όμως
εκκρεμεί η καταγγελία των συμβάσεων από τους εκκαθαριστές.
Τι στοιχίζει ένας υπάλληλος
Η Οπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης απασχολούσε έναν υπάλληλο αποσπασμένο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος,
όπου και επέστρεψε. Ακόμη και

με αυτόν τον έναν υπάλληλο
δημιουργήθηκαν δαπάνες διαφόρων κατηγοριών (μισθώματα,
λογαριασμοί, συμβόλαια συντήρησης, έργα αναδόχων που εκκρεμούν κ.ά.), ενώ εκκρεμούν
αγωγές τρίτων εις βάρος της Οπερας Θεσσαλονίκης.
Χρωστά 1.500.000 ευρώ
στην ΕΥΔΑΠ
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και
Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης
Τρίτσης», μαζί με τον Οργανισμό
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής και τον φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των
παραχειμάρρων, καταργήθηκε
και συγχωνεύθηκε στον Μητροπολιτικό Φορέα Ανάπλασης Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής. Σε ό,τι αφορά το
πάρκο «Αντ. Τρίτσης», βρίσκονται
σε εκκρεμότητα δαπάνες διαφόρων κατηγοριών (μισθώματα, λο-

γαριασμοί, συμβόλαια συντήρησης, έργα αναδόχων που δεν
έχουν ολοκληρωθεί κ.ά.). Η μισθοδοσία του προσωπικού ανέρχεται σε 7.000 ευρώ μηνιαίως, η
ΔΕΗ φτάνει τα 10.000 ευρώ τον
μήνα, επίσης απαιτούνται δαπάνες
για λογιστή, δικηγόρους, συντήρηση του πάρκου, ΟΤΕ, αναλώσιμα
γραφείου. Οι οφειλές στην ΕΥΔΑΠ
ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ.
Για τους τρεις φορείς αναμένεται
η ολοκλήρωση της διαδικασίας
έγκρισης του κανονισμού με την
έκδοση της σχετικής κοινής
υπουργικής απόφασης, η οποία
στηρίζεται σε νόμο του 2011,
αλλά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το
2013.

Καταργήθηκε αλλά επιζεί
Ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ καταργήθηκε
το 2011. Εξακολουθεί να έχει
ακίνητη περιουσία, όπως και εξοπλισμό και αρχειακό υλικό που
έχουν αποθηκευτεί σε μισθωμένες

αποθήκες του Ελληνικού. Η κινητή
περιουσία που αφορά καλλιτεχνικές συλλογές έχει παραχωρηθεί με παρακαταθήκη φύλαξης
στο Μουσείο Φωτογραφίας και
στο Μουσείο Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Απομένει να διακανονιστούν δαπάνες από μισθώματα, λογαριασμούς, συμβόλαια
συντήρησης, έργα αναδόχων κ.ά.
Η εκκαθάριση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά εκκρεμούν η επικύρωση διοικητικών πράξεων από
τη Γενική Συνέλευση του Μετόχου, η ολοκλήρωση από το
υπουργείο Οικονομικών του φορολογικού ελέγχου για την επιστροφή του ΦΠΑ προς προμηθευτές και πιστωτές και η έκδοση
αποφάσεων για την αξιοποίηση
και εκποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του Οργανισμού, καθώς
και για τη διευθέτηση της κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικού περιεχομένου.
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες μετά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις του κλάδου

Πυξίδα στη νέα τραπεζική αγορά
Πότε είναι δυνατή και πότε όχι η αλλαγή των όρων των αρχικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί

Ο

μετείχαν στα deals των τελευταίων μηνών.

τελευταίος κύκλος εξαγορών και συγχωνεύσεων
στον τραπεζικό κλάδο που πυροδοτήθηκε από το ξέσπασμα
της κρίσης στην ελληνική οικονομία και επιταχύνθηκε μετά
την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους την άνοιξη του
2012, ανέτρεψε τα δεδομένα
για εκατοντάδες χιλιάδες συναλλασσομένους με τις τράπεζες. Ο λόγος γίνεται για καταθέτες και δανειολήπτες που
βρέθηκαν εν μιά νυκτί σε έναν
όμιλο διαφορετικό από αυτόν
που είχαν αρχικώς επιλέξει να
συνεργαστούν. Το γεγονός αυτό
μπορεί να οδηγεί σε μια σειρά
ανατροπών στις καθημερινές
τους συναλλαγές, ωστόσο δεν
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση βλαπτικές μεταβολές στους
όρους των συμβάσεων που είχαν αρχικώς υπογράψει.

Μετατροπές
προγραμμάτων
Η λειτουργική ενοποίηση των
τραπεζών που συγχωνεύτηκαν
το προηγούμενο διάστημα αποτελεί ένα γιγάντιο έργο, που
σε αυτή την έκταση δεν έχει
υλοποιηθεί ποτέ ξανά στην εγχώρια αγορά. Μέσα σε λίγους
μήνες οι τέσσερις συστημικοί
καλούνται να ολοκληρώσουν
την ενοποίηση των συστημάτων
τους με τις τράπεζες που απέκτησαν και να εφαρμόσουν τη
μετάπτωση των προϊόντων
όλων των απορροφούμενων

Διαδικασίες
με ταχείς ρυθμούς

σχημάτων στα δικά τους προγράμματα, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στους πελάτες τους. Πρόκειται για μια
επίπονη διαδικασία, κατά τη
διάρκεια της οποίας είναι βέβαιο
πως θα παρουσιαστούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες, σημειώνουν τραπεζικά στελέχη,
λόγω του μεγέθους του εγχειρήματος.
Κάθε προϊόν της τράπεζας
που απορροφάται, είτε πρόκειται για δάνειο ή για κατάθεση
ή για κάρτα ή για άλλη υπηρεσία, θα πρέπει να μετατραπεί
στο αντίστοιχο πρόγραμμα του

νέου ομίλου. Η αλλαγή αυτή
για κάποιες υπηρεσίες θα γίνει
άμεσα, ενώ για άλλες η μετατροπή θα εφαρμοστεί σταδιακά.
Οι πελάτες των υπό απορρόφηση πιστωτικών ιδρυμάτων θα
πρέπει να γνωρίζουν πάντως
ότι οι όροι που έχουν συμφωνήσει με την πρώην τράπεζα,
εξακολουθούν να ισχύουν.
Ειδικά στις προθεσμιακές καταθέσεις και στα δάνεια σταθερού επιτοκίου, οι αποδόσεις
και το κόστος της χορήγησης
αντίστοιχα, δεν μπορούν να αλλαχθούν μονομερώς από τη
νέα τράπεζα. Από την άλλη βέ-

βαια, αν τα επιτόκια είναι κυμαινόμενα ή το προϊόν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης ή
ανανέωσης, οι όροι διάθεσής
του μπορούν να αλλάξουν, μετά
τη μετάπωσή του στο νέο καθεστώς. Σε κάθε περίπτωση
ωστόσο, οι συναλλασσόμενοι
με τις τράπεζες θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι αυθαίρετες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν
κόντρα στις συμβάσεις που
έχουν υπογραφεί στο παρελθόν.
Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί αρκετές ενοποιήσεις συστημάτων τραπεζών που συμ-

Οι αλλαγές σε λογαριασμούς, κάρτες
Δεν θα επηρεάσει τις εντολές πληρωμών η μετατροπή των προγραμμάτων στα νέα προϊόντα

Α

νάλογα με την κατηγορία
κάθε προϊόντος ακολουθείται διαφορετική διαδικασία. Θετικό για τους πελάτες των τραπεζών, ειδικά των μικρότερων
που απορροφώνται, είναι το γεγονός ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται δωρεάν από διευρυμένο δίκτυο καταστημάτων
και ΑΤΜ. Σε γενικές γραμμές,
όπως προκύπτει από την έως
τώρα εμπειρία των ενοποιήσεων, οι πελάτες των υπό συγχώνευση τραπεζών θα πρέπει
να γνωρίζουν τα εξής:
Λογαριασμοί πρώτης ζήτησης:
Κάθε λογαριασμός πρώτης ζήτησης μετατρέπεται στο αντίστοιχο πρόγραμμα του νέου
ομίλου. Αυτό ισχύει για τους
τρεχούμενους λογαριασμούς,
τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου και τους λογαριασμούς μισθοδοσίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή τα επιτόκια είναι
κυμαινόμενα, η ανταμοιβή των
καταθετών μέσω των τόκων
μπορεί να αλλάξει ακόμη και
άμεσα, προσαρμοζόμενη στα

χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος. Οι καταθέτες θα πρέπει
να γνωρίζουν ότι ο αριθμός λογαριασμού τους θα αλλάξει, γεγονός που θα επηρεάσει και τη
μορφή του ΙΒΑΝ. Το γεγονός
αυτό όμως δεν θα επηρεάσει
τις εντολές πληρωμών για τον
μισθό ή τη σύνταξη, ούτε τις
πάγιες εντολές τις οποίες ενδεχομένως να είχε δώσει ο πελάτης στην παλαιά του τράπεζα,
καθώς μεταφέρονται αυτόματα
στο νέο προϊόν.
Οι τράπεζες πάντως συνιστούν
να δίνεται στους λοιπούς συναλλασσομένους με τον πελάτη
ο νέος αριθμός λογαριασμού,
καθώς κάποια στιγμή στο μέλλον ο παλαιός θα καταργηθεί.
Όσοι λογαριασμοί έχουν βιβλιάριο, η αντικατάστασή του θα
μπορεί να γίνει με μια απλή
επίσκεψη σε ένα κατάστημα.
Προθεσμιακές καταθέσεις:
Στους λογαριασμούς προθεσμίας δεν αλλάζει τίποτε. Το
επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο
ως την ημερομηνία λήξης της

προθεσμιακής, ενώ το κεφάλαιο
και οι τόκοι θα πιστωθούν στον
ίδιο συνδεδεμένο λογαριασμό.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτόματη ανανέωση του
προϊόντος, ο καταθέτης δεν
χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς η ενέργεια θα εκτελεστεί
αυτόματα.
Χρεωστικές κάρτες: Οι χρεωστικές κάρτες των τραπεζών
που απορροφήθηκαν θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε ισχύ
και θα αντικατασταθούν σταδιακά με τις κάρτες του νέου
ομίλου. Βέβαια, κάποιες λειτουργίες, όπως π.χ. η πληρωμή
λογαριασμού πιστωτικής κάρτας
με χρήση της χρεωστικής κάρτας
σε ΑΤΜ, δεν θα είναι δυνατή.
Εξάλλου, μόλις γίνει η αντικατάσταση της χρεωστικής κάρτας
με τη νέα, θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τελευταίας
στις εταιρείες που πληρώνονται
μέσω παγίων εντολών για τους
λογαρισμούς που εκδίδουν.
Πιστωτικές κάρτες: Οι πιστωτικές κάρτες εξακολουθούν να

ισχύουν με τα ίδια χαρακτηριστικά ως την ημερομηνία λήξης
τους. Από εκεί και μετά αντικαθίστανται με νέες του ενιαίου
ομίλου. Οι κάτοχοι των καρτών
πάντως μπορούν να τις αντικαταστήσουν και νωρίτερα, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση.
Οι όροι των καρτών δεν αλλάζουν, ενώ το ίδιο ισχύει και για
τυχόν πάγιες εντολές που έχουν
δοθεί. Ενημέρωσή τους χρειάζεται μόνο αν γίνει η αντικατάσταση της κάρτας με νέα.
e-banking: Οι χρήστες των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής
εξυπηρετούνται μετά την ενοποίηση από το σύστημα του διευρυμένου ομίλου. Τα προϊόντα,
οι φιλικές ονομασίες, οι πάγιες
εντολές και τυχόν κανόνες alerts
μεταφέρονται αυτόματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι
δυνατή η μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως οι προθεσμιακές καταθέσεις, η ενημέρωση για τις οποίες είναι δυνατή μέσω του δικτύου των καταστημάτων.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα
Πειραιώς που έχει να κάνει και
την περισσότερη δουλειά, ενοποίησε ήδη την πρώην ΑΤΕΒank,
την πρώην Ελληνική Τράπεζα
και την πρώην Τράπεζα Κύπρου
και το επόμενο διάστημα θα
κάνει το ίδιο με τις πρώην CPB
Bank και Millennium Bank. Η
Alpha Bank ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενοποίησης
με την πρώην Εμπορική Τράπεζα
το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου
και μέσα στο α’ τρίμηνο του
2014 θα έχει τελειώσει με την
απορρόφηση του συνόλου της
τράπεζας.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ενοποιηθεί λειτουργικά με την FBBank και θα ολοκληρώσει το
επόμενο διάστημα αντίστοιχα
την απορρόφηση της Probank.
Τέλος, η Eurobank προχωρεί
με ταχείς ρυθμούς, τη διαδικασία ενοποίησης με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την
Proton Bank. Όπως έχει κάνει
γνωστό η διοίκηση της τράπεζας, μετά την απορρόφηση των
δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, το
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα
λειτουργεί ως ξεχωριστό brand,
υπό το ενιαίο ωστόσο σχήμα,
ενώ η Proton Bank ως όνομα
θα εξαφανιστεί.

Οι δανειακές
συμβάσεις
και τα επιτόκια
• Τα χαρακτηριστικά και οι
όροι του στεγαστικού ή του
καταναλωτικού δανείου
που είχε συνάψει με την
προηγούμενη τράπεζα ο
κάθε καταναλωτής δεν θα
επηρεαστούν από την ενοποίηση των συστημάτων.
• Το επιτόκιο και η διάρκεια,
η ημερομηνία καταβολής
των δόσεων, η υφιστάμενη
υποθήκη κ.λπ. θα εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στη δανειακή σύμβαση.
• Αλλαγές ενδεχομένως
να υπάρξουν σε ειδικά προϊόντα που είναι ανανεούμενα ανά τακτά διαστήματα,
όπως οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
• Σημειώνεται πάντως ότι
στις περιπτώσεις όπου τα
επιτόκια είναι κυμαινόμενα,
η αλλαγή τους είναι δυνατή, βάσει της αρχικής συμφωνίας του πελάτη με την
τράπεζα.

