ENΩΣH ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN OINΩN & ΠOTΩN

E Δ EOΠ
Α Θ Η Ν Ω Ν

KEMΠΑΘ
5278

ETOΣ 27ο
AP. ΦYΛΛOY 333
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΚΩΔΙΚOΣ: 011505

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

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η

βαθύτατη οικονομική κρίση - η οποία απλώνεται συνεχώς κατά κύματα (και στην Αθήνα
και στην επαρχία) - ανάγκασε τις εταιρείες του
χώρου φέτος το καλοκαίρι, να κάνουν μεγάλες
προσφορές στα προϊόντα τους για να προσελκύσουν τον τελικό καταναλωτή ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις.

Προωθείστε το
νερό το «δικό» μας...

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών
Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία με την εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ)
για την αποκλειστική διάθεση του νερού
«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών, στην περιοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι 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.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Ο

ι νεωτεριστικές τάσεις και καινοτομίες στη συσκευασία τροφίμων και ποτών παγκοσμίως στην εγχώρια και
τη διεθνή αγορά αφορούν τόσο την πρακτικότητά τους και
την εργονομία τους, όσο και την ανταπόκρισή τους στο αίτημα της εποχής και των καταναλωτών για υλικά ελαφρά,
ανθεκτικά, όχι κοστοβόρα σε συσχετισμό με την παρεχόμενη ποιότητα, ασφαλή στη χρήση (π.χ. συσκευασίες με
καπάκια διευκολυντικά στη ροή του χυμού ή του γάλακτος), ανακυκλώσιμα και επιδεχόμενα πολλών χρήσεων
αφότου εκκενωθούν από το περιεχόμενό τους (π.χ. συσκευασίες που μεταλλάσσονται σε φαγητοδοχεία).
«Επιπλέον, σε επίπεδο εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων, είναι ζητούμενο να περιοριστούν οι
επενδύσεις στον εξοπλισμό και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επεξεργασίας και συσκευασίας με λύσεις που εξοικονομούν πόρους και λειτουργικό κόστος, αυξάνοντας τις
δυνατότητας branding», επισημαίνει η Μαρία Σιγάλα,
Communications Officer της Tetra Pak Hellas. Σύμφωνα με
πρόσφατες διεθνείς έρευνες της Tetra Pak με τη συμμετοχή περισσότερων από 6.600 καταναλωτών και πάνω από
200 διαμορφωτών γνώμης του κλάδου της βιομηχανίας σε
10 χώρες, «έχει αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για πρακτικές
και εύκολες στη χρήση συσκευασίες, καθώς και η προτίμηση σε καινοτόμα και ασφαλή προϊόντα με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», προσθέτει η κ. Σιγάλα.
Με ορίζοντα αυτές τις προδιαγραφές, οι διεθνείς εταιρείες συσκευασίας επιλέγουν βιοδιασπώμενα υλικά, κάνουν χρήση μονομερών (αιθυλενίου, προπυλενίου κ.λπ.)
από μη ορυκτούς πόρους όπως το κομπόστ οργανικών
υπολειμμάτων, αλλά προωθούν και διαδραστικές συσκευασίες «υψηλής νοημοσύνης» με δυνατότητα «επικοινωνίας» με τους καταναλωτές και βελτιώνουν τις επιδόσεις των συσκευασιών τους.

Δυστυχώς όμως, τα αποτελέσματα δεν ήταν
τα αναμενόμενα - ούτε για τις ίδιες τις εταιρείες
ούτε για τα πρατήρια. Οι τζίροι των πρατηρίων
μειωθήκανε με τις συνέργειες αυτές γιατί δεν
μπορούν να πουλήσουν άνευ παραστατικών,
όπως μπορούν και πουλάνε εξωθεσμικά κανάλια στους πελάτες τους. Με αποτέλεσμα, τα

πρατήρια να χάνουν από το υγιές κομμάτι του
πελατολογίου τους.
Η ΕΔΕΟΠ Αθηνών έχει σχετικές προτάσεις τις
οποίες προτίθεται να συζητήσει σε προσεχείς
συναντήσεις με τις εταιρείες, με σκοπό να μπορέσει - επιτέλους - να ισορροπήσει η αγορά, η
οποία πλέον πάει από το κακό στο χειρότερο...

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

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους
πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής
φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες
τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 210-8929700,

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

Ασυνείδητοι επαγγελματίες
αμαυρώνουν τον τουρισμό

Η

εύκολη λύση είναι να αναθεματίζουμε τους πολιτικούς, οι οποίοι
προφανώς φέρουν τις βαρύτερες ευθύνες, και να περιμένουμε την εξ ύψους
βοήθεια για τη σωτηρία μας. Ή, ακόμη
χειρότερα, να συνεχίζουμε να δουλεύουμε, όσοι δουλεύουμε, με τις ίδιες μεθόδους, να διατηρούμε τις ίδιες νοοτροπίες
και να θεωρούμε ότι με τα ίδια φτηνά
κόλπα, με τα οποία επιβιώσαμε για χρόνια, θα τα καταφέρουμε και πάλι. Δεν
εννοούμε μόνο το εθνικό μας σπορ, τη
φοροδιαφυγή, που ζει και βασιλεύει από
τις Αρχάνες ως την Αλεξανδρούπολη,
από τις συναυλίες λαϊκών αοιδών ως το
τελευταίο θερινό παραλιακό πολιτιστικό
προπύργιο. Υποτίθεται ότι περιμέναμε
την αύξηση του τουρισμού, ως σανίδα
σωτηρίας, για να πάρουμε μια ανάσα
από την ασφυξία στην οποία βρισκόμαστε. Και μόλις είδαμε φως, από τη γενναία, πράγματι, αύξηση των ξένων επισκεπτών, αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι
είναι ευκαιρία για να βγάλουμε τα σπασμένα... Να απαιτούμε για παράδειγμα
ενοίκιο 80 ευρώ την ημέρα για ένα αυτοκίνητο ή να πουλάμε τον καφέ 6 ευρώ

με θέα την κίνηση της Πανεπιστημίου...
Λες και δεν άλλαξε τίποτε, λες και οι...
κουτόφραγκοι δεν καταλαβαίνουν τι
πληρώνουν ή θα το θεωρήσουν ασήμαντο αφού απολαμβάνουν τον ήλιο
και τις παραλίες μας. Κατά τ' άλλα θέλουμε να αποκτήσουμε τη χαμένη μας
ανταγωνιστικότητα...
Προφανώς υπάρχουν και πολλοί σωστοί επαγγελματίες που σέβονται και
τη δουλειά τους και τους πελάτες τους.
Ωστόσο αρκούν ακόμη και λίγοι για να
αμαυρώσουν μια εικόνα που με κόπο
και θυσίες προσπαθούμε να δημιουργήσουμε. Και το θέμα είναι ποιος θα
απομονώσει και ποιος μπορεί να ελέγξει
τους κάθε λογής ασυνείδητους που μας
ξαναγυρίζουν στο παλιό αμαρτωλό παρελθόν. Το κράτος δυστυχώς ούτε μπορεί, όπως φαίνεται, ούτε φτάνει για να
αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Το
ερώτημα και το στοίχημα είναι αν η
κοινωνία μπορεί να συμβάλει στο να
μπουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της
Ιστορίας αυτές οι πρακτικές, αυτές οι
νοοτροπίες...

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΟ ΡΟΖΕ ΚΡΑΣΙ

Δ

ώδεκα από τα πιο γνωστά οινοποιεία
της χώρας συμμετέχουν στην πρωτοποριακή καμπάνια Drink Pink 2013 για
την προώθηση του ροζέ κρασιού στην
εγχώρια αγορά .
Από τα μέσα Μαΐου και καθ’ όλη τη
διάρκεια του καλοκαιριού, το ροζέ κρασί
βρίσκεται στην επικαιρότητα της κοινω-

νικής δικτύωσης και της κατανάλωσης,
σε κάβες, wine bars, εστιατόρια και σε
άλλα σημεία όπου συχνάζουν φίλοι του
κρασιού, καθώς διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα κατανάλωσής του στη χώρα δεν
ανταποκρίνονται στην ιδιαίτερα υψηλή
ποιότητα των ελληνικών ερυθρωπών οίνων.

Κρασιά,
μπίρες,
ποτά προσαρμόζονται στις
ανάγκες των
καταναλωτών
Ποτά light, με λίγη ή καθόλου ζάχαρη, μπύρες με
χαμηλό ή χωρίς αλκοόλ,
ελαφρά αρωματικά ή
γλυκά ποτά. Οι ανάγκες
και οι απαιτήσεις των καταναλωτών αυξάνονται
και όλα τα προϊόντα
σπεύδουν να προσαρμοστούν. Διαγκωνίζονται για
τα μερίδια. Στην εποχή
του μάρκετινγκ, η αναζήτηση νέων αγορών, όχι
μόνο με γεωγραφικά κριτήρια αλλά και με κοινωνικά, ηλικιακά, καταναλωτικά, είναι απαραίτητη.
Και η νεολαία έχει πια τον
πρώτο λόγο.
Το κρασί, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ένα παραδοσιακό προϊόν δεν
ήταν δυνατόν να ξεφύγει
από τον κανόνα. Οι γυναίκες, οι νέοι, αυτοί που
προσέχουν τη διατροφή
τους, το μπαράκι, απετέλεσαν τα πεδία όπου και
το κρασί αναζητά σήμερα
νέες αγορές. Για να τις
προσεγγίσει αναγκάζεται
να δημιουργήσει νέα προϊόντα. Κρασιά που πίνονται πιο εύκολα από αυτές
τις ομάδες καταναλωτών
σε σχέση με τα κλασικά.

EΔEOΠ
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Ακόμη πιο λίγα δάνεια
προς τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

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

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Α

σφυκτική πίεση για περαιτέρω μείωση των χορηγήσεων προς νοικοκυριά
και επιχειρήσεις ασκεί στις
διοικήσεις των τραπεζών η
τρόικα, στο πλαίσιο της στρατηγικής περιορισμού του ρίσκου που
θέλει να εφαρμοστεί στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Πρόκειται για μια
πολιτική που μπορεί μεν να περιορίζει
τους κινδύνους για τους καταθέτες, οι
οποίοι μετά τα γεγονότα της Κύπρου
έχουν μπει γερά στο «παιχνίδι» των διασώσεων, από την άλλη όμως στερεί
από την πραγματική οικονομία πολύτιμους χρηματοδοτικούς πόρους σε μια
περίοδο που η ενίσχυση της ρευστότητας
αποτελεί αναγκαία συνθήκη για έξοδο
από την κρίση.
Οι δανειστές έχουν ζητήσει να καταγραφεί στα σχέδια αναδιάρθρωσης των
τεσσάρων συστημικών ομίλων (Εθνική,
Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) που
βρίσκονται αυτήν την περίοδο υπό κατάρτιση ένα σαφές πλάνο για την επιτάχυνση των ρυθμών απομόχλευσης
των δανειακών τους χαρτοφυλακίων,
δίνοντας προτεραιότητα στη μείωση των
χορηγήσεων προς κλάδους και αγορές
όπου οι κίνδυνοι για τους τραπεζικούς
ισολογισμούς είναι μεγαλύτεροι.
«Το νέο πανευρωπαϊκό δόγμα συμμετοχής και των μεγαλοκαταθετών στην
ανακεφαλαιοποίηση προβληματικών πιστωτικών ιδρυμάτων κυριαρχεί στις αντιλήψεις της τρόικας σε σχέση με την
έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα
στην πραγματική οικονομία» υπογραμμίζει
τραπεζικό στέλεχος που έχει επαφές
με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ).
Πλέον, οι τραπεζίτες δεν έχουν να
λογοδοτήσουν μόνο προς τους μετόχους
αλλά και στους πελάτες τους, η περιουσία των οποίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική των δανειοδοτήσεων. Με αυτή τη λογική, η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας δημιουργίας
νέων «κόκκινων» δανείων λειτουργεί
υπέρ των αποταμιευτών, οι οποίοι κινδυνεύουν λιγότερο από ένα «κούρεμα»
στα χρήματά τους. Η μείωση λοιπόν του

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

ρίσκου για τους καταθέτες
περνά μέσα από τον περιορισμό της χρηματοδότησης
και το κλείσιμο της κάνουλας
προς τις επιχειρήσεις με…
ροπή στις επισφάλειες.
Στο επικαιροποιημένο μνημόνιο η τρόικα κάνει σαφή αναφορά στη νέα στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσουν οι
Αρχές στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, η
οποία κινείται προς την κατεύθυνση δημιουργίας μικρότερων και πιο αποδοτικών
σχημάτων, ικανών να αντεπεξέλθουν
σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις και αναταράξεις. Ο στόχος αυτός μπορεί να
εξασφαλιστεί από τη μια πλευρά με τη
μείωση των υπολοίπων των δανείων και
από την άλλη με πιο δραστικές παρεμβάσεις, όπως η αποχώρηση από ολόκληρες αγορές διά της πώλησης π.χ.
μονάδων στο εξωτερικό.
Στα σχέδια αναδιοργάνωσης που θα
κατατεθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
τον επόμενο μήνα, η πολιτική μείωσης
της αξίας του ενεργητικού των τραπεζικών ομίλων αναμένεται να κυριαρχήσει.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία
εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με τις
προσδοκίες των επιχειρηματιών για ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική
οικονομία μετά την ολοκλήρωση της
ανακεφαλαιοποίησης.
Όπως επισημαίνουν κοινοτικοί κύκλοι,
ο βαθμός μείωσης των δανειακών υπολοίπων στην ελληνική αγορά, δεδομένης
και της υποχώρησης των καταθέσεων
μετά το ξέσπασμα της κρίσης, κρίνεται
από την τρόικα ανεπαρκής. Σύμφωνα
με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια από
το υψηλό των 258 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2010 υποχώρησαν σε 226 δισ. ευρώ
τον περασμένο Απρίλιο, με τους ετήσιους
ρυθμούς πτώσης να μην ξεπερνούν την
τελευταία τριετία το 5%.
Ο περιορισμός της μείωσης σε μονοψήφια ποσοστά κατέστη εφικτός παρά
τη δραματική μείωση των καταθέσεων
κατά σχεδόν 90 δισ. ευρώ μέσα σε μία
τριετία, λόγω της στήριξης των ελληνικών
τραπεζών από το ευρωσύστημα, με δανεισμό που κάποια στιγμή το 2012 ξεπέρασε τα 130 δισ. ευρώ. Πλέον τα περιθώρια αναφορικά με τη συγκεκριμένη
μορφή ενίσχυσης έχουν στενέψει. Μπορεί η ΕΚΤ να συνεχίζει την απρόσκοπτη
παροχή βοήθειας, ωστόσο έχει ζητήσει
από τις ελληνικές τράπεζες την υιοθέτηση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος
περιορισμού της σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η ΤΡΟΪΚΑ

Eφημερίδα

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

2

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

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ,
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ
ΣΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΜΕ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΔΕΟΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

EΔEOΠ

3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

EΔEOΠ

4

Νέα, καινοτόμα αναψυκτικά
«εισβάλλουν» στην αγορά
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ρεπορτάζ από ΤΟ ΒΗΜΑ

Η

οικονομική κρίση των τελευταίων πέντε χρόνων και ο
ιδιότυπος «οικονομικός εθνικισμός» που αναπτύσσεται
στην ελληνική αγορά και χαρακτηρίζει τη συμπεριφορά όλο
και περισσότερων καταναλωτών φαίνεται ότι αναγεννούν
τον κλάδο των αναψυκτικών.
Η πιο πρόσφατη περίπτωση και η πλέον χαρακτηριστική είναι της ΕΠΑΠ (Ενωση Παρασκευαστών Αεριούχων Ποτών),
που λειτουργεί στην ακριτική Ορεστιάδα του Νομού Έβρου.
Μια εταιρεία που συγκροτήθηκε ως κοινοπραξία έξι μικρών
εμφιαλωτών στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και λειτουργούσε ως εμφιαλωτής της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιάλωσης
ΑΕ από το 1983 ως το 2009, έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2010 και αίφνης ανέκαμψε. Μάλιστα, παρουσιάζει εντυπωσιακές επιδόσεις στη διάρκεια των τριών τελευταίων
χρόνων και οι δύο πλέον μέτοχοί της, οι κκ. Γ. Βενιέρης και Στ.
Οκταποδάς,θεωρούν ότι είναι εφικτό στα επόμενα τρία ως
πέντε χρόνια να καταλάβουν τη δεύτερη θέση στην ελληνική
αγορά των αναψυκτικών εκτοπίζοντας την κραταιά και υγιή
Λουξ των αδελφών Μαρλαφέκα της Πάτρας.
Η στρατηγική τους είναι απλή, βασίζεται στην παραγωγή
νέων προϊόντων με ιδιαίτερες γεύσεις και η βασική τους προσπάθεια συνίσταται στη «γευστική αποδόμηση» της πανίσχυρης Coca-Cola, η οποία συνεχώς χάνει μερίδια αγοράς.
Οι ως τώρα επιδόσεις της ΕΠΑΠ και της Green Cola, αν δεν
προσδιορίζουν το μέλλον, σίγουρα όμως επιβεβαιώνουν το
ρίσκο που πήραν οι δύο μέτοχοι εξαγοράζοντας την υπό κατάρρευση πρώην κοινοπρακτική επιχείρηση.

«Μάννα εξ ουρανού»
Το 1983 η παλαιά κοινοπρακτική επιχείρηση μέτραγε 24
χρόνια ζωής και η προσφορά της Ελληνικής Εταιρείας Εμφιάλωσης, του ομίλου Δαυίδ, που εκείνη την περίοδο έχτιζε το
πανελλαδικό δίκτυο των εμφιαλωτών της - σαρώνοντας παράλληλα την παρουσία των τοπικών επιχειρήσεων - ήταν
«μάννα εξ ουρανού». Ζήτησε από τους έξι συνεταίρους της να
εμφιαλώνουν για λογαριασμό της τα δικά της προϊόντα. Ως
τότε η μικρή επαρχιακή εταιρεία παρήγε μια περιορισμένη
ποσότητα αναψυκτικών, που διακινούσε στην τοπική αγορά.
Περίπου 15 χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του
1990, οι τότε 17 μέτοχοι έκριναν πως δεν υπήρχε λόγος να
συνεχίζουν την παραγωγή των δικών τους προϊόντων, εφόσον η συνεργασία με την 3Ε πήγαινε καλά. Αλλά «ό,τι αρχίζει
ωραία, τελειώνει με πόνο».
Το 2009, στον πρώτο χρόνο της οικονομικής κρίσης, η 3Ε
σταματά και τις τελευταίες της συνεργασίες με όσους τοπικούς εμφιαλωτές της είχαν απομείνει. Και έτσι οι μέτοχοι της
ΕΠΑΠ βρέθηκαν εν μέσω κρίσης χωρίς παραγωγική δραστηριότητα. Τότε αποφασίζουν να «ρίξουν» στην τοπική αγορά
ορισμένα νέα δικά τους προϊόντα. Το αποτέλεσμα όμως όχι
μόνο δεν ήταν το αναμενόμενο, αλλά ήταν και οδυνηρό, «καταχρεώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα».
Σε εκείνη τη φάση οι κκ. Βενιέρης και Οκταποδάς, έχοντας
εμπειρία χρόνων της επιχειρηματικής αγοράς και ορισμένες
ιδέες που είχαν την άποψη ότι μπορούν να «περπατήσουν»,
αποφάσισαν να αγοράσουν την εταιρεία. Συγκροτούν την
εταιρεία Green Cola Company AE, στην οποία ο πρώτος κατέχει το 65% και ο δεύτερος, που αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, το 35%, η οποία και εξαγοράζει την
ΕΠΑΠ.
Η εξαγορά ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2010 και τον
ίδιο χρόνο οι πωλήσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 1,2
εκατ. ευρώ, το 2011 υπερδιπλασιάζονται και διαμορφώνονται στα 2,7 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι, το 2012, αυξήθηκαν στα
4,8 εκατ. ευρώ.
Όπως λέει ο κ. Οκταποδάς: «Εφέτος ως τώρα έχουμε τοποθετήσει τα προϊόντα μας και έχουμε κάνει τις πωλήσεις του
2012 και υπολογίζουμε ότι ως το τέλος του χρόνου θα φτά-

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΙ,
ΜΗΝ «ΑΝΟΙΓΕΣΤΕ»
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΑΝ
ΔΕΝ ΣΙΓΟΥΡΕΥΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ

σουμε στα 7 εκατ. ευρώ». Από τους 19 εργαζομένους που
βρήκαν όταν απέκτησαν την επιχείρηση, σήμερα απασχολούνται περίπου 40 - «δουλεύουμε τρεις βάρδιες την ημέρα,
επτά ημέρες την εβδομάδα και παρ' όλα αυτά έχουμε ανεκτέλεστες παραγγελίες».

Με ναυαρχίδα την Green Cola
Επίσης, το 2013 εκτιμά ότι η εταιρεία θα παρουσιάσει και μικρή κερδοφορία, ενώ πέρυσι ήταν ελαφρώς ζημιογόνα. Το
βασικό προϊόν με το οποίο οι νέοι ιδιοκτήτες βγήκαν στην
αγορά είναι η Green Cola, ένα προϊόν καθαρά ανταγωνιστικό
με την Coca-Cola, με τη διαφορά ότι μεταξύ των άλλων δεν
περιέχει ζάχαρη αλλά στέβια, ενώ προσφάτως έχει λανσάρει
τη σειρά αναψυκτικών με την επωνυμία «Μπλε». Και όπως σημειώνει ο ίδιος: «Ο ανταγωνισμός με την Coca-Cola κάνει τους
πάντες καλύτερους».
Παράλληλα, έχουν αρχίσει δειλά-δειλά την εξαγωγική
δραστηριότητα (Κύπρο, Σερβία, Ισραήλ) από την οποία ευελ-

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ,
ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ
ΜΕΡΙΔΙΟ...

πιστούν στα επόμενα χρόνια να αποκομίσουν σημαντικές πωλήσεις.
Ο κ. Οκταποδάς θεωρεί πάντως ότι είναι δυνατόν «στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια να βρεθούμε στη δεύτερη θέση
στην ελληνική αγορά, αποκτώντας σημαντικό μερίδιο». Αν
μάλιστα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στη δεύτερη θέση βρίσκεται σήμερα η Λουξ, με πωλήσεις άνω των 20 εκατ. ευρώ,
μπορεί να αντιληφθεί κάποιος και το μέγεθος της φιλοδοξίας
που έχουν οι δύο μέτοχοι.
Έχοντας μειώσει τον δανεισμό της ΕΠΑΠ από 1,5 εκατ. σε 1
εκατ. ευρώ και κάνοντας επενδύσεις περί το 1,5 εκατ. ευρώ «χρειάζεται να επενδύσουμε κι άλλο» - ο κ. Οκταποδάς επισημαίνει ότι «αντιμετωπίζουμε φοβερές δυσκολίες» αναφερόμενος στα προβλήματα ρευστότητας.
Ωστόσο δηλώνει αισιόδοξος, βασιζόμενος κυρίως στη
στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, που μήνα
με τον μήνα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, αλλά και στην πρωτοτυπία των προϊόντων της ΕΠΑΠ.
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Ερωτήσεις - απαντήσεις για την υποβολή του εντύπου Ε9

Έρχεται ο ενιαίος φόρος ακινήτων
Το περιουσιολόγιο θα επιβαρύνει για πρώτη φορά αγρότες και ιδιοκτήτες εκτάσεων, αλλά και τα εκτός σχεδίου ακίνητα
Ρεπορτάζ

Οι φορολογούμενοι
θα πρέπει να
δηλώσουν
τυχόν μεταβολές στην
ακίνητη περιουσία τους
που έγιναν
κατά τη
διάρκεια
του 2012
καθώς και την
εκτός σχεδίου μη δομημένη ακίνητη
περιουσία
τους

Τ

ο πρώτο βήμα για την επιβολή του ενιαίου
φόρου ακίνητης περιουσίας που θα επιβαρύνει για πρώτη φορά τους αγρότες, όλους όσοι
έχουν ιδιοκτησίες στην επαρχία αλλά και τα
εκτός σχεδίου ακίνητα γίνεται με την υποχρεωτική συμπλήρωση - ηλεκτρονικά - του εντύπου
Ε9.
Όπως έχει ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
μπουν στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του
Ε9 που υπάρχει στον δικτυακό τόπο της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
να δηλώσουν:
α. Τυχόν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία
τους που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2012.
β. Την εκτός σχεδίου μη δομημένη ακίνητη
περιουσία τους (εκτός σχεδίου και οικισμού οικόπεδα, χωράφια, βοσκοτόπους, λατομεία
κτλ.). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό δίνοντας απαντήσεις στις συνηθέστερες ερωτήσεις για τη δήλωση ακινήτων Ε9 που πρέπει να
συμπληρωθεί και να υποβληθεί ως τις 15 Σεπτεμβρίου.
1. Ποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν
υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2012;
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων
ακινήτων Ε9 έτους 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση. Επιπλέον τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου
2013 έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης ή οικι-

σμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά
την περιουσιακή κατάσταση των αγροτεμαχίων
αυτών και να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά έτσι ώστε ο 2ος πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά.
Τα νομικά πρόσωπα για το έτος 2013 υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση όπως αυτή
υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου 2013.
2. Γιατί στην υποβολή δήλωσης Ε9 δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης (εισαγωγής διαγραφή συζύγου και προστατευόμενων μελών);
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται
πλέον ατομικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, γι’
αυτό και δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης
κατά την υποβολή δήλωσης Ε9.
3. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα
από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;
Μέσω αυτής της εφαρμογής, δίνεται η δυνα-

Προθεσμία έως
30 Σεπτεμβρίου
• Ποια είναι η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων
ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων
(Ε9) έτους 2012;
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων
(Ε9) έτους 2013 έχει παραταθεί ως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Η προθεσμία ηλεκτρονικής
υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2013 παρατείνεται
ως και τις 30 Νοεμβρίου 2013.

τότητα εκτύπωσης ατομικού εκκαθαριστικού
σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
(ΦΑΠ) για τα έτη 2010 και μετά.
4. Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν
είναι πιστοποιημένη χρήστης των υπηρεσιών
του Taxisnet μπορεί να υποβάλει δήλωση Ε9
με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου;
Η σύζυγος η οποία δεν είναι ενεργή χρήσης
των υπηρεσιών του Τaxisnet υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων της
χρησιμοποιώντας για την πρόσβαση στο Taxisnet το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης
του συζύγου της, εφόσον υπάρχει έγγαμη σχέση στο υποσύστημα Taxis - Μητρώο.
5. Σε ποιες περιπτώσεις προστατευόμενο
ανήλικο τέκνο που δεν είναι πιστοποιημένος
χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet μπορεί
να υποβάλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς
πρόσβασης του υπόχρεου γονέα;
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων
τέκνων, εφόσον από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος
γονέας, θα υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς πρόσβασης του
υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα
πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη.
6. Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα μπορούν να υποβάλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα;
Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς
πρόσβασης θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως
χρήστες στο Taxisnet και άρα δεν μπορούν να
υποβάλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης
του υπόχρεου γονέα.
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Με ζημιές το 63% των εισηγμένων του ΧΑ

Πτώση πάνω από 20%
στα λειτουργικά κέρδη
Τι δείχνει η πρώτη ματιά στους ισολογισμούς του πρώτου εξαμήνου
Ρεπορτάζ

Τ

6,63
δισ. ευρώ τα
κέρδη των
τεσσάρων
μεγάλων
τραπεζών,
εξαιτίας όμως
των θετικών
έκτακτων
εγγραφών

ην ώρα που πάνω από το 60% των εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών εμφανίζει ζημιές, τα συνολικά κέρδη τους, σύμφωνα με τα πρώτα
στοιχεία, αναμένεται να κυμανθούν στα 7 δισ. ευρώ,
απόρροια όμως των θετικών έκτακτων εγγραφών
των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι οποίες εμφανίζουν έτσι κέρδη 6,63 δισ. ευρώ. Πολύ πιο αντιπροσωπευτικό της εικόνας που επικρατεί στις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι το λειτουργικό αποτέλεσμα,
το οποίο παρουσιάζει πτώση που ξεπερνά το 20%,
την ώρα που ο συνολικός κύκλος εργασιών των εισηγμένων αναμένεται να παρουσιάσει πτώση πάνω
από 8%.
Από τις μεγάλες τράπεζες στα 2,732 δισ. ανήλθαν
τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου της Alpha Bank,
συμπεριλαμβανομένης της θετικής συνεισφοράς
των 2,6 δισ. ευρώ που προκύπτει από την αρχική θετική επίπτωση της εξαγοράς της Εμπορικής Τράπεζας. Καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ, συνυπολογιζομένου του αναβαλλόμενου φόρου, ανακοίνωσε για το
πρώτο εξάμηνο η Eurobank.
Σε εξαμηνιαία βάση τα κέρδη της Εθνικής έφτασαν
τα 344 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1.894 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012. Εξαιρουμένων των μη
επαναλαμβανόμενων κερδών και ζημιών, τα καθαρά
κέρδη διαμορφώθηκαν σε 312 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα
θετική στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η
συμβολή της Finansbank με κέρδη 332 εκατ. ευρώ.
Το καθαρό αποτέλεσμα της Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2013 διαμορφώνεται στα 3,5 δισ. ευρώ, ενσωματώνοντας όμως όφελος από αρνητική υπεραξία εξαγορών ύψους 3,8 δισ. ευρώ.
Με βάση μια δεύτερη ματιά στους ισολογισμούς

των μεγάλων για το δεύτερο τρίμηνο και το εξάμηνο από τους
αναλυτές χρηματιστηριακών
εταιρειών προκύπτουν τα εξής:
ο ΟΤΕ ανακοίνωσε αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου λίγο υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με τη
σταθερή τηλεφωνία στην Ελλάδα να καταγράφει βελτίωση, τις
πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους να προστατεύουν τα περιθώρια κέρδους (+40 μονάδες
βάσης) και τις ταμειακές ροές να
παραμένουν ισχυρές.
Τα αποτελέσματα της CocaCola Hellenic δείχνουν ένα σχετικά αδύναμο τρίμηνο, ο Τιτάν παρουσίασε αυξημένη εξαγωγική
δραστηριότητα στην Ελλάδα και
βελτίωση στην Αμερική, ενώ
ισχυρές ταμειακές ροές οδήγησαν σε μείωση του δανεισμού
Πάνω από το 60% των εισηγμένων στο χρηματιστήριο της
για τη Μυτιληναίος και ανακοίΑθήνας εταιρειών εμφανίζει ζημιές το πρώτο εξάμηνο
νωσε ένα συνολικά καλό τρίμηΟι πωλήσεις της ΔΕΗ το πρώτο εξάμηνο σημείνο.
ωσαν άνοδο 0,4% στα 2,951,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καΗ Motor Oil ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για
θαρά κέρδη ανήλθανσ τα 127,1 εκατ. ευρώ από 22,9
το δεύτερο τρίμηνο τα οποία δείχνουν ότι τα ΕBITDA
εκατ. πέρυσι.
(κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) έφταΤα μεικτά έσοδα του ΟΠΑΠ σημείωσαν πτώση σαν τα 7,6 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από την περυσι9,8% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με -13% το πρώτο
νή αντίστοιχη επίδοση των 23,6 εκατ. ευρώ, κυρίως
τρίμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 28,4
λόγω των ασθενέστερων περιθωρίων διύλισης. Ο
εκατ. ευρώ.
όμιλος των ΕΛΛΠΕ ανακοίνωσε ένα αδύναμο τρίμηνο
Η ΕΥΑΘ σημείωσε πωλήσεις στα 17,9 εκατ. ευρώ,
που οφείλεται στα ιστορικά χαμηλά περιθώρια διύλιμειωμένες κατά 3,5%.
σης και στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στον
κλάδο, κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου.
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Μέσα από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών η πάταξη της φοροδιαφυγής

25.000 έλεγχοι
από το ΣΔΟΕ ως το
τέλος του έτους
«Ζητάτε αποδείξεις για να μειωθούν οι φορολογικοί
συντελεστές» προτρέπει η πολιτική ηγεσία
Ρεπορτάζ

Π

ερισσότερους από 25.000 ελέγχους σε
επιχειρήσεις, επαγγελματίες αλλά και
απλούς πολίτες που κρύβουν συστηματικά
εισοδήματα θα πραγματοποιήσει ως το τέλος του έτους το ΣΔΟΕ προκειμένου, όπως
λένε αρμοδίως, να γεμίσουν τα δημόσια ταμεία και να απομακρυνθεί κάθε ενδεχόμενο
λήψης νέων μέτρων. Το φαινόμενο φοροδιαφυγής έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις
με τους ελεγκτές να μην προλαβαίνουν να
κόβουν πρόστιμα σε καταστήματα, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης που βρίσκονται σε
τουριστικές περιοχές. Το μήνυμα που στέλνει η πολιτική ηγεσία στους φορολογουμένους είναι σαφές: «ζητάτε αποδείξεις για να
μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές».
Παρουσιάζουμε το σχέδιο δράσης του
υπουργείου Οικονομικών αλλά και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ως
το τέλος του τρέχοντος έτους προκειμένου
να περιοριστεί η φοροδιαφυγή που ειδικά το
εφετινό καλοκαίρι έχει ξεπεράσει κάθε προ-

«Έμφαση θα δοθεί στα σημεία που
υπάρχει έντονο οικονομικό ενδιαφέρον και μεγάλος όγκος συναλλαγών»
δήλωσε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Στέλιος Στασινόπουλος

ηγούμενο.
Αιχμή του δόρατος όλων των ελέγχων που
θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα
θα αποτελέσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να έρθουν στην επιφάνεια αδήλωτα εισοδήματα και να φορολογηθούν. Μάλιστα το μήνυμα που στέλνουν
παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών είναι ότι όσοι έχουν «μαύρο» χρήμα στις τράπεζες, ακόμη και αν το σηκώσουν, αυτό θα βρεθεί σε κάθε περίπτωση γιατί οι ελεγκτικές
υπηρεσίες θα αναζητήσουν στα αρχεία των
τραπεζών όλες τις συναλλαγές που έχουν
πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια.
Οπως δηλώνει κατ' αποκλειστικότητα στο
«Βήμα της Κυριακής» ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Μαυραγάνης, «πρέπει να
πετύχουμε την περιστολή της φοροδιαφυγής διότι μόνο τότε θα έχουμε μεγαλύτερα
περιθώρια να εξετάσουμε αφενός τη μείωση
φορολογίας και αφετέρου να δώσουμε πρόσθετη στήριξη στις κοινωνικά ευαίσθητες
ομάδες. Ολοι οι πολίτες να συστρατευθούν
στον αγώνα αυτόν και να ζητούν από όσους
συναλλάσσονται να συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις τους. Η πολιτεία από τη δική
της μεριά, έχοντας θωρακίσει τη νομοθεσία
και έχοντας υιοθετήσει τα κατάλληλα μέσα
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση τον νόμο».
Από τη μεριά του, ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ
κ. Στέλιος Στασινόπουλος δηλώνει στο «Βήμα της Κυριακής» ότι «ως το τέλος του έτους
το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
στοχεύει να πραγματοποιήσει περισσότερους από 25.000 ελέγχους που θα αφορούν
όλη την οικονομική δραστηριότητα, με έμφαση στο άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, γιατί εκεί υπάρχουν τα πολλά χρήματα
και θα ελεγχθεί με στοχευμένες διασταυρώσεις η προέλευσή τους». Ο ίδιος τονίζει για
τους ελέγχους κατά την τουριστική περίοδο
ότι «μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η δραστηριότητα του ΣΔΟΕ θα επικεντρωθεί στην πρόληψη της φοροδιαφυγής, με έμφαση τα σημεία εκείνα όπου υπάρχει έντονο οικονομικό
ενδιαφέρον και μεγάλος όγκος συναλλαγών».
Έλεγχοι παντού
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ,
«καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ θα έχουν δύο χαρακτηριστικά: Το ένα έχει να κάνει με την κινητικότητα των συνεργείων ελέγχου καθώς
ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να βρεθούν σε

«Με την περιστολή της
φοροδιαφυγής θα έχουμε
περιθώρια να εξετάσουμε τη
μείωση της φορολογίας»
τόνισε ο υφυπουργός
Οικονομικών
Γιώργος Μαυραγάνης
διαφορετικό σημείο από αυτό που έχει καθοριστεί αρχικά ώστε να έχουν μεγαλύτερο φοροεισπρακτικό αποτέλεσμα. Το δεύτερο είναι ότι τα ελεγκτικά κλιμάκια του ΣΔΟΕ θα
επισκεφθούν μέρη στα οποία ως σήμερα το
ΣΔΟΕ δεν είχε βρεθεί ποτέ και αυτό θα γίνει
και με τη βοήθεια του Λιμενικού Σώματος».
Σημαντική διαφοροποίηση του νέου καθεστώτος ελέγχων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι κατά τους θερινούς μήνες πραγματοποιούνται έλεγχοι όχι
μόνο σε τουριστικές περιοχές αλλά και σε
άλλα σημεία της ελληνικής επικράτειας ενώ
τα συνεργεία ελέγχου δεν λειτουργούν μεμονωμένα αλλά μπορεί να βρίσκονται στην
ίδια περιοχή και άλλα συνεργεία προκειμένου να συνδυάσουν τις έρευνές τους για τον
εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Οι
έλεγχοι είναι επαναλαμβανόμενοι καθώς
την ίδια περιοχή μπορεί να επισκεφθούν με
διαφορά λίγων ημερών δύο ή και περισσότερες φορές τα ειδικά συνεργεία του ΣΔΟΕ.
Πάντως, το μήνυμα που στέλνει το υπουργείο Οικονομικών προς κάθε κατεύθυνση είναι οι πολίτες να ζητούν αποδείξεις γιατί μόνο έτσι θα αυξηθούν οι εισπράξεις από ΦΠΑ
και από Φόρο Εισοδήματος και δεν θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα φοροεισπρακτικά μέτρα.
Σε καθημερινή βάση ο επικεφαλής του
ΣΔΟΕ εκδίδει δεκάδες εντολές ελέγχου που
αφορούν τυχαίο δείγμα, ενώ όταν υπάρχει
ειδική πληροφόρηση οι εντολές ελέγχου είναι στοχευμένες προς συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή κλάδους της οικονομίας. Σε αρκετές
από αυτές τις εντολές περιλαμβάνεται και η
ειδική εντολή για κλείσιμο 48 ωρών του καταστήματος, όπως προβλέπει ο νόμος, εφόσον δεν έχει εκδώσει πάνω από 10 αποδείξεις ή η αξία των αποδείξεων που δεν έχουν
«κοπεί» ξεπερνά συνολικά τα 500 ευρώ. Μετά όμως τα τελευταία γεγονότα και τις εκτεταμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ειδικών εντολών για 48ωρα «λουκέτα» στις περιπτώσεις
μη έκδοσης αποδείξεων.

Επεξεργασία της λίστας Λαγκάρντ

Σ

το σχέδιο δράσης ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών
και του ΣΔΟΕ περιλαμβάνεται η εντατικοποίηση της επεξεργασίας της λίστας Λαγκάρντ με διασταύρωση στοιχείων
που προέρχονται από πληροφορίες και αρχεία των ελληνικών τραπεζών όπου θα γίνει σύγκριση των δηλωθέντων εισοδημάτων με τις συνολικές καταθέσεις όσων βρίσκονται στη
σχετική λίστα.
Προχωρούν επίσης οι έλεγχοι σε περίπου 24.750 φορολογούμενους οι οποίοι την τριετία 2009-2011 είχαν μεταφέρει
στο εξωτερικό μέσω τραπεζικών εμβασμάτων ποσά άνω των
100.000 ευρώ έκαστος και για τους οποίους έχουν προκύψει
αδικαιολόγητες αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων που

δήλωσαν στην Εφορία και των καταθέσεων που έστειλαν στο
εξωτερικό. Από τους 24.750 περίπου 10.300 πολίτες βρίσκονται στο στόχαστρο του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου που συστάθηκε πρόσφατα και οι
οποίοι θα ελεγχθούν με το νέο σύστημα των έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
Με τις νέες τεχνικές ελέγχου θα λαμβάνεται υπόψη κάθε
περιουσιακό στοιχείο του φορολογούμενου, αλλά και οποιαδήποτε αλλαγή στο επίπεδο διαβίωσής του, ακόμη και στη
συμπεριφορά του, στο ντύσιμό του κτλ. Με αυτόν τον τρόπο
επιδιώκει το υπουργείο Οικονομικών να καταγράψει τα πραγματικά εισοδήματα και στη συνέχεια να τα φορολογήσει.

Αναστολή
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μπορεί να αναστέλλει τη λειτουργία καταστημάτων για διάστημα ενός
μήνα κάθε φορά που διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις, καθώς και όταν παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών. Τελευταίο παράδειγμα αυτό που καταγράφηκε
στις Αρχάνες Ηρακλείου.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ήδη έχει εκδώσει 12 σχετικές αποφάσεις για
αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για
διάστημα ενός μηνός και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθούν 14 ακόμη όμοιες
αποφάσεις για κλείσιμο καταστημάτων σε
όλη την επικράτεια. Οι διαδικασίες, εφόσον
προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, περιλαμβάνουν την προηγούμενη ακρόαση του φορολογουμένου και συνεπώς η έκδοση των
σχετικών πράξεων λαμβάνει χώρα τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την πραγματοποίηση
της παράβασης.

Ηλεκτρονικά
τιμολόγια
• Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του
ΣΔΟΕ οι «Ράμπο» του ΣΔΟΕ κατά τον
έλεγχο σε καταστήματα, εστιατόρια,
κέντρα διασκέδασης κτλ. πηγαίνουν
κατευθείαν στις ταμειακές μηχανές
και στα βιβλία της επιχείρησης χωρίς
να φορούν ειδική στολή ή να έχουν
κάποια διακριτικά. Το μόνο που κάνουν προτού ξεκινήσουν τον έλεγχο
είναι να επιδείξουν την ειδική ταυτότητά τους.
• Πάντως, από το 2014 ο έλεγχος θα
μπορεί να γίνεται και εξ αποστάσεως,
καθώς θα τεθούν σε εφαρμογή τα
ηλεκτρονικά τιμολόγια. Με αυτόν
τον τρόπο θα γνωρίζουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ποιοι και για ποιους έχουν
εκδώσει ηλεκτρονικά τιμολόγια, ενώ
στην περίπτωση των ταμειακών μηχανών στο τέλος της ημέρας θα βγαίνει το τελικό ποσό και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
για τα περαιτέρω.
• Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο
Οικονομικών ευελπιστεί να «εξαφανίσει» τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια, καθώς κάθε μήνα οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά συγκεντρωτικές καταστάσεις
πελατών - προμηθευτών.
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Αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο για αλλαγή από τα εφετινά έσοδα

Φρενάρει την ύφεση ο τουρισμός
Στο 2,7% περιορίζεται η συρρίκνωση της οικονομίας το γ’ τρίμηνο - Προβλέψεις για καλύτερες ημέρες το 2014

Μ

ε ένα νέο «βασικό σενάριο»
για την πορεία της οικονομίας και του χρέους, το οποίο χτίστηκε πάνω στις εκτιμήσεις για
ανάσχεση της ύφεσης στο 2,7%
του ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 2013
από την ώθηση του τουρισμού,
αναμένει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τους
επικεφαλής της τρόικας στην
Αθήνα. Το ραντεβού με τους Πόουλ Τόμσεν (ΔΝΤ), Ματίας Μορς
(ΕΕ) και Κλάους Μαζούχ (ΕΚΤ)
έχει κλειστεί στην Αθήνα για τις
19 Σεπτεμβρίου και θα εγκαινιάσει έναν μαραθώνιο αξιολόγησης
που θα ολοκληρωθεί, αν όλα πάνε όπως σχεδιάζονται, τον Απρίλιο του 2014 με τις τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και το νέο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Το αισιόδοξο σενάριο εκκινεί
από το εφετινό ρεκόρ του τουρι-

σμού, το οποίο τροφοδότησε με
ρευστότητα τη στεγνωμένη οικονομία που βρίσκεται στον έκτο
συνεχόμενο χρόνο ύφεσης και
δεν μπορούσε ως πρόσφατα, να
στηριχθεί ούτε σε ξένες επενδύσεις ούτε στις τράπεζες. Οι υπολογιζόμενες αφίξεις 17,5 και πλέον εκατομμυρίων ξένων τουριστών στην Ελλάδα ως τον Οκτώβριο (που τελειώνει η σεζόν της
κρουαζιέρας) οδηγούν το οικονομικό επιτελείο στην εκτίμηση ότι
η ύφεση το γ’ τρίμηνο του 2013
(ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου) θα υποχωρήσει στο
2,7% του ΑΕΠ, από 4,6% το β’ τρίμηνο και 5,6% το α’ τρίμηνο εφέτος.
Ο κ. Στουρνάρας προβλέπει ότι
η ύφεση θα συγκρατηθεί κάτω
του ορίου 4% για το 2013, καλύτερα από την επίσημη πρόβλεψη
της Αθήνας και της τρόικας για
4,2% και από το 4,8% που «βλέπει»

Λίστες διαθεσιμότητας

Υ

πό την πίεση της τρόικας, η κυβέρνηση ετοίμασε τις λίστες με τους
6.800 δημοσίους υπαλλήλους που θα ενταχθούν σε καθεστώς
διαθεσιμότητας. Οι δανειστές διεμήνυσαν στον υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν θα δεχθούν την παραμικρή καθυστέρηση. Το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει ότι έχουν ήδη
τεθεί σε διαθεσιμότητα 4.401 υπάλληλοι (σχολικοόι φύλακες, καθηγητές τεχνικών λυκείων κ.ά.) και υπολείπονται για τον μνημονιακό
στόχο των 12.500 άλλοι 8.099 υπάλληλοι. Από αυτούς 3.000 θα είναι
δημοτικοί αστυνομικοί και περισσότερες από 6.800 θέσεις (ώστε να
υπερκαλυφθεί ο στόχος) θα προέλθουν από τα υπουργεία με την παρακάτω, κατά προσέγγιση, κατανομή: υπουργείο Υγείας (1.700 υπάλληλοι), Παιδείας (1.500), Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων (785),
Εργασίας (618), Δημόσιας Τάξης (500), Οικονομικών (485), Εθνικής
Άμυνας (410), Πολιτισμού (250), Τουρισμού (138), Αγροτικής Ανάπτυξης (131), Ανάπτυξης (100), Περιβάλλοντος (100), Ναυτιλίας (48),
Μακεδονίας-Θράκης (20) και Εξωτερικών (10).

ο ΟΟΣΑ. Ο υπουργός, μαζί με τους
δύο βασικούς του συνεργάτες,
τον αναπληρωτή του κ. Χρήστο
Σταϊκούρα και τον πρόεδρο του
Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Πάνο Τσακλόγλου, θα παρουσιάσει στην τρόικα το νέο σχέδιο που προβλέπει
κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, το οποίο εκτιμάται ότι το ΔΝΤ
σε 11 δισ. ευρώ για τη διετία
2014-2015.
Ο κ. Στουρνάρας ενημέρωσε
εντός της εβδομάδας, τον πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά στο
Μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο κ. Τσακλόγλου μέτρησε επί δύο ημέρες
(Πέμπτη και Παρασκευή) αντιδράσεις στις Βρυξέλλες στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας
του Eurogroup (EWG) και της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής (EFC).

Πρωτογενές πλεόνασμα
Το επιχείρημα της Αθήνας είναι
ότι η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013 και η επιστροφή στην ανάπτυξη (0,6%-1%) το
2014 θα επιτρέψουν τη σταδιακή
επάνοδο στις αγορές από το β’
εξάμηνο του έτους, ώστε να μη
χρειαστεί ένα νέο βαρύ πακέτο
δανεισμού. Τα όποια κενά θα
μπορούσαν να καλυφθούν από
το υπόλοιπο ποσό που θα προκύψει από το πακέτο των 50 δισ. ευρώ για τις τράπεζες μόλις ολοκληρωθούν τα stress tests των
τραπεζών.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM), βρίσκεται ήδη σε φάση προεργασίας για να επιτρέψει
την αλλαγή κατεύθυνσης του

υπολοίπου ποσού από το πακέτο
των 50 δισ. ευρώ, το οποίο εκτιμάται αυτή τη στιγμή στην περιοχή των 13 δισ. ευρώ. Για το θέμα
έχει ενημερωθεί ήδη το Βερολίνο.

Ο έλεγχος της BlackRock
«Τα ευρήματα των ελέγχων της
BlackRock θα τρέξουν αυτή τη
φορά πάνω σε ευνοϊκότερες βασικές υποθέσεις εφόσον οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών
που παρακολουθούν την πορεία
της Ελλάδας έχουν βελτιωθεί»
λέει τραπεζικό στέλεχος με γνώση των εξελίξεων εν όψει των
stress tests που θα διεξαχθούν
υπό την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Πιο απλά, όσο
πλησιάζει η επιστροφή στην ανάπτυξη, η πίεση που ασκείται στις
τράπεζες από τις αθετήσεις πληρωμών, θα μειώνεται.
«Περιμένουμε τα αποτελέσματα της BlackRock. Αν ο έλεγχος

δείξει ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν ένα μικρό επιπλέον ποσό,
της τάξεως του 1-3 δισ. ευρώ, τότε τελειώσαμε και θα είμαστε εντάξει» λέει στέλεχοσς του οικονομικού επιτελείου, εφόσον σε
αυτή την περίπτωση θα απομείνουν ακριβώς 11 δισ. ευρώ που
κλείνουν τη χρηματοδοτική τρύπα της διετίας 2014-2015.
Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Στουρνάρας θέλει να συμφωνήσει το
συντομότερο δυνατόν με την
τρόικα για το νέο μακροοικονομικό σενάριο ώστε να μην ανακύψει
θέμα χρηματοδοτικής τρύπας και
άρνησης καταβολής δόσης από
το ΔΝΤ εφέτος το φθινόπωρο, το
οποίο βάσει καταστατικού πρέπει
να βεβαιωθεί ότι η Ελλάδα θα
μπορεί να εξυπηρετεί τις εξωτερικές ανάγκες της σε 12 μήνες από
τη λήψη της απόφασης, δηλαδή
στην περίπτωσή μας, το φθινόπωρο του 2014 που εντοπίζεται το
γνωστό κενό.

Μέτρα για τη διετία
2015-2016

Κ

οινό μυστικό μεταξύ Αθήνας και Βρυξελλών αποτελεί η πρόβλεψη
του μνημονίου για τον προσδιορισμό μέτρων της διετίας 20152016 στο πλαίσιο του νέου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζουν οι δύο πλευρές, περιλαμβάνονται και οι
νέες περικοπές στα εφάπαξ και στις επικουρικές συντάξεις, η νέα μείωση των δαπανών στην Υγεία (με συνέχιση της ενοποίησης Ταμείων)
και η επιβολή ακόμη αυστηρότερο ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η αυτόματη περικοπή κονδυλίων όταν
υπερβαίνουν το όριο που έχει προϋπολογιστεί. Η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει πάντως προς την τρόικα, ότι δεν δέχεται νέες περικοπές μισθών και συντάξεων ούτε αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, καθώς υποστηρίζει ότι δεν το αντέχει πολιτικά και επιπλέον ότι κάτι τέτοιο θα βλάψει την οικονομία και την προσπάθεια ανάκαμψης.
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Η εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών

«Νέα Αρχή» και για
τα χρέη στα Ταμεία
Προβλέπεται έκπτωση ως και 40% στα τέλη καθυστέρησης

Μ

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση, η ρύθμιση
για τις εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία είναι η τελευταία
και δεν πρόκειται να υπάρξει επόμενη.

Σε 12 δόσεις οι οφειλές
του 2013 στο ΙΚΑ

Τ

η δυνατότητα πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών σε 12 δόσεις προκειμένου στη συνέχεια να μπορεί
ο οφειλέτης να συμμετέχει στην έκτακτη ρύθμιση των χρεών
των προηγούμενων χρόνων παρέχει το ΙΚΑ. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε για την υπαγωγή στη «Νέα Αρχή»,
εφόσον υπάρχουν οφειλές που αφορούν την περίοδο μετά
την 1η Ιανουαρίου 2013 και ως τις 30 Ιουνίου 2013, είτε θα
εξοφλούνται πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας κ. Ι. Βρούτση, η ρύθμιση
αυτή θα επεκταθεί σε όλα τα Ταμεία. Μάλιστα ο ίδιος τονίζει
ότι πρόκειται για την τελευταία ρύθμιση που γίνεται και δεν
πρόκειται να υπάρξει επόμενη.
Αναλυτικότερα, για την υπαγωγή στη «Νέα Αρχή», εφόσον
υφίστανται οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης
μετά την 1.1.2013 και ως την 30.6.2013, είτε θα εξοφλούνται
πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος, θα πρέπει να καταβάλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής»
όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».
Υποβολή αιτήσεων
Εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί την ταυτόχρονη υπαγωγή
των οφειλών του στι διατάξεις της ρύθμισης της «Νέας Αρχής»
και της «Πάγιας Ρύθμισης» θα πρέπει να υποβάλει σχετικές αιτήσεις για κάθε τύπο ρύθμισης.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να προχωρήσουν στην ταυτόχρονη διεκπεραίωση των αιτήσεων ώστε η
επταήμερη προθεσμία υπαγωτής στις δύο ρυθμίσεις να είναι η
ίδια.
Όσον αφορά τα στοιχεία που θα πρέπει να προσκομίσουν
όσοι θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση ισχύουν τα εξής:
Οφειλές ως 5.000 ευρώ
Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή ως
5.000 ευρώ σε κάθε τύπο ρύθμισης προσκομίζεται υπεύθυνη
δύλωση στην οποία δηλώνονται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα των διακανονισμών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
Οφειλές άνω των 5.000 ευρώ
Για οφειλέτες με συνολική κύρια οφειλή στη ρύθμιση της
«Νέας Αρχής» ως 75.000 ευρώ και στην «Πάγια Ρύθμιση» ως
50.000 ευρώ προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη
δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακώνσ τοιχείων του οφειλέτη (κινητές
αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή
το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (ΙΒΑΝ), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες
του Δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους,
εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

ε τη ρύθμιση «Νέα Αρχή» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ως 31 Δεκεμβρίου 2012, με έκπτωση στα τέλη καθυστέρησης, ανάλογα με τον χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 40%
αν εξοφληθεί ως 30.06.2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί ως
30.06.2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί ως 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι
30/06/2017.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι
οφειλέτες, πρώτον να μην έχουν
υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν
υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων
που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης
.
Ασφαλισμένοι που οφείλουν
ασφαλιστικές εισφορές από 1ης
Ιανουαρίου ως 320 Ιουλίου 2013
θα πρέπει να τις καταβάλουν πριν
από την ημερομηνία υπαγωγής
τους στη ρύθμιση ή να υπαχθούν
στη ρύθμιση καταβολής τους σε
12 δόσεις.
Τα δικαιολογητικά
Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση «Νέα Αρχή» ασκείται άπαξ με
αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια
ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017),
συνοδευόμενη από τα πιο κάτω,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:
1. Για κύρια οφειλή ως 5.000 €:
• Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
• Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
• Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας
Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι
είναι φορολογικά ενήμερος από
1/1/13
• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να
δηλώνονται:
α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα
του οφειλέτη να ανταποκριθεί
στην τμηματική καταβολή καθ όλη
τη διάρκεια της ρύθμισης
β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει
ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.
2. Για κύρια οφειλή από 5.000 €
έως 75.000 €:
• Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους
• Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9
• Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας
Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι
είναι φορολογικά ενήμερος από
1/1/13
• Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται:
α. Η αδυναμία εξόφλησης της
συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ’
όλη τη διάρκεια της ρύθμισης,
β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για

Ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισρορές από 1ης Ιανουαρίου 2013 ως 30 Ιουλίου 2013 θα πρέπει να τις καταβάλουν
πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση ή να υπαχθούν στη ρύθμιση καταβολής τους σε 12 δόσεις
φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει
ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή,
γ. Λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με το εισόδημά του, τα
χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο
των οφειλών του.
Ειδικότερα κινητές αξίες, κίνητη
περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης
και κύκλο εργασιών, αριθμούς
τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ)
και το ύψος αυτών, οχήματα των
οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους, οφειλές σε
ασφαλιστικά ταμεία και άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες
πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους,
εφόσον υφίστανται.
3. Για κύρια οφειλή από 75.000 €
έως 300.000 €:
• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2 και επί πλέον:
• Βεβαίωση, που υπέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης, από τρίτο
ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη
δεδομένη χρονική στιγμή καθώς
και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης.
Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας, πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών
δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες
τις υποχρεώσεις του οφειλέτη
προς το κράτος και προς τρίτους,
την περιουσιακή κατάσταση του
οφειλέτη ως προς την παροχή
επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και
την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές
προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς,
την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα.
Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί

και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως
δικηγορικού λειτουργήματος.
Η δαπάνη για την αμοιβή των
εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά
τον οφειλέτη.
4. Για κύρια οφειλή
άνω των 300.000 €:
• Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3
περιπτώσεις και
• Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί
να είναι προσκόμιση εγγυητικής
επιστολής τράπεζας για όλο το
διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής
πλέον των επιβαρύνσεων ή πλήρηε διασφάλιση της οφειλής με
εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου
ελεύθερου βαρών αντικειμενικής
αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος
της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής
αξίας – αφαιρουμένων των ποσών
για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη
- τουλάχιστον ίσης με τη συνολική
οφειλή ή ργγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από
τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση
για υπαγωγή στη ρύθμιση εκτός
της βεβαίωσης του ανεξάρτητου
εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης, που μπορούν να υποβληθούν
ή αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός
από την υποβολή του αιτήματος.

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Η ΠΛΗΡΩΜΗ
Η καταβολή της πρώτης δόσης για κάθε ρύθμιση θα
πραγματοποιείται υποχρεωτικά την ίδια ημέρα, ενώ θα εκδίδεται απόφαση ρύθμισης
πρώτα για τη «Νέα Αρχή» και
εν συνεχεία για την «Πάγια
ρύθμιση».
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Η ύφεση και η ανεργία στερούν πόρους από τα Ταμεία και φέρνουν ελλείμματα

Έρχονται νέες
αλλαγές στο
Ασφαλιστικό
Περικοπές σε επικουρικές και εφάπαξ με
τους ατομικούς λογαριασμούς εισφορών
Ρεπορτάζ

Π

ερικοπών συνέχεια στις παροχές του ασφαλιστικού συστήματος. Οι κύριες συντάξεις, τα
εφάπαξ, οι επικουρικές και γενικότερα οι παροχές των ασφαλιστικών ταμείων τίθενται και πάλι
στην «προκρούστεια κλίνη», καθώς
τα ελλείμματα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος είναι
εκτός ελέγχου λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και της πρωτοφανούς ανεργίας.
Η κυβέρνηση, έπειτα από πιέσεις
της τρόικας, «ανοίγει εκ νέου» τον
φάκελο του ασφαλιστικού συστήματος από το φθινόπωρο και θα
υποχρεωθεί να λάβει νέα επώδυνα
μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού για την κάλυψη
των συντάξεων, κάτι που θα θέσει
σε κίνδυνο - συνολικά - το πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης.
Το πρώτο από τα μέτρα είναι η
νέα μείωση του εφάπαξ τον Ιανουάριο του 2014 σε Δημόσιο,
ΔΕΚΟ και τράπεζες δεδομένου ότι
θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά
ο «ατομικός λογαριασμός» εισφορών. Το ίδιο μέτρο θα ισχύσει και
για τις επικουρικές συντάξεις.
Ο αρμόδιος υπουργός Εργασίας
κ. Ι. Βρούτσης προανήγγειλε την
επερχόμενη ανατροπή των υφιστάμενων ασφαλιστικών ρυθμίσεων, με τη σύσταση «επιτροπής
εμπειρογνωμόνων», εντός του Σεπτεμβρίου, η οποία θα προετοιμάσει τις αλλαγές στο ασφαλιστικό
σύστημα. Παράλληλα θα ξεκινήσει
η εφαρμογή μιας σειράς νομοθετικών διατάξεων οι οποίες έχουν
ήδη ψηφιστεί και απομένει η υλοποίησή τους. Το στίγμα του «νέου
κύματος των αλλαγών» προδιέ-

γραψε από τον Ιούλιο ο υπουργός
Εργασίας δηλώνοντας πως «το
ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι
βιώσιμο με τη σημερινή του μορφή» και ως εκ τούτου απαιτείται
«η εκ θεμελίων αλλαγή του».
Σε κατ' ιδίαν συνομιλίες ο
υπουργός Εργασίας περιγράφει
τις αλλαγές σημειώνοντας ότι
«στόχος είναι η καθιέρωση ενιαίων
εισφορών και παροχών για όλους
τους ασφαλισμένους». Θεωρείται
βέβαιο δε ότι η «ενιαιοποίηση»
όλων αυτών θα γίνει επί τα χείρω,
δηλαδή με την εξομοίωση των
υψηλότερων παροχών με τις χαμηλότερες.
Τους επόμενους μήνες θα βρεθούμε μπροστά σε νέα περικοπές
ως και 10% στο σύνολο των παροχών των Ταμείων, ενώ από το
νέο έτος έρχονται μειώσεις στα
εφάπαξ βοηθήματα.
1. Πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Περικοπές ετοιμάζονται σε φάρμακα, νοσήλια και δαπάνες Υγείας
μετά τη διαπίστωση ότι το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ έχει ξεφύγει
από κάθε πρόβλεψη.
2. Κύριες συντάξεις. Από το
2015 αναμένεται να ενταθούν τα
οικονομικά προβλήματα των ταμείων κύριας ασφάλισης, καθώς
η κρατική χρηματοδότηση θα αφορά μόνο τη βασική σύνταξη, η
οποία θα είναι κοινή σε όλα Ταμεία
(360 ευρώ). Σύμφωνα με τον νόμο
Λοβέρδου - Κουτρουμάνη από
την 1η Ιανουαρίου 2015 καθιερώνεται βασική και αναλογική
σύνταξη. Η βασική σύνταξη επιδοτείται από τον προϋπολογισμό,
ενώ η αναλογική θα είναι το αποτέλεσμα των εισφορών του ασφαλισμένου σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο του. Οι συντελεστές
υπολογισμού ρίχνουν τις συντάξεις

Συνταξιούχοι ηλικίας
26-50 ετών
Ενδιαφέροντα επί μέρους στοιχεία για την ηλικία των συνταξιούχων και τα ποσά των συντάξεων που λαμβάνουν περιέχει η
τέταρτη μηνιαία έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και
Πληρωμών Συντάξεων «Ηλιος» του υπουργείου Εργασίας και
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τον μήνα Σεπτέμβριο. Ξεχωριστή σημασία
έχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχων:
1. Οι συνταξιούχοι ηλικίας 51-60 ετών αγγίζουν το 12% του συνόλου. Πρόκειται για 309.400 άτομα, σε σύνολο 2.706.924
συνταξιούχων, τα οποία λαμβάνουν μέση σύνταξη από 959,66
ως 1.065,88 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από τη μέση
σύνταξη του συνόλου των συνταξιούχων (περίπου 907 ευρώ).
2. Η κατηγορία των συνταξιούχων ηλικίας 26-50 ετών φθάνει
συνολικά το 3%, ήτοι 90.447 άτομα, με μέση σύνταξη 701,92
ευρώ. Ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο ποιοι συνταξιοδοτούνται στην πλέον παραγωγική αυτή ηλικία. Ενδεχομένως να
είναι πρώην ένστολοι, μητέρες ανηλίκων, ανάπηροι και άγαμες θυγατέρες. Μένει στο υπουργείο Εργασίας να το διευκρινίσει.

στο 60%, ενώ
από το 2020 οι
συντάξεις μειώνονται στο 48%
του βασικού μισθού. Η τρόικα
έχει καταστήσει
σαφές ότι στο
μεσοδιάστημα
δεν πρόκειται να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση στα ασφαλιστικά ταμεία, οπότε θα πρέπει
να βρουν τρόπο να καλύψουν τα
ελλείμματά τους. Ιδιαίτερα οξύ
είναι το πρόβλημα του ΟΑΕΕ, λόγω
της αδυναμίας των ελευθέρων
επαγγελματιών να καταβάλλουν
τις εισφορές τους. Συνεπώς η μείωση των παροχών εμφανίζεται
ως μονόδρομος.
3. Εισφορές. Οι ενιαίες εισφορές
θα αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων - ανά Ταμείο - είτε απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα
είτε σε ΔΕΚΟ, τράπεζα ή σε επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα.
Δηλαδή καταργούνται οι ειδικές
διατάξεις που διατηρούνταν μετά
την ένταξη - παραδείγματος χάριν
- των ειδικών ταμείων στο ΙΚΑ και
προέβλεπαν διαφορετικές εισφορές και διαφορετικές παροχές. Οι
ενιαίες εισφορές θα ισχύουν για
όλους τους ασφαλισμένους ανά
ταμείο κύριας ασφάλισης, π.χ. ΙΚΑ,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κτλ. Οι προσαρμογές
στο νέο καθεστώς ενδέχεται να
γίνουν σταδιακά.
Νέο πλήγμα στα έσοδα των
ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως
του ΙΚΑ θα προκαλέσει η ρύθμιση
που επεξεργάζεται το υπουργείο
Εργασίας, που θα προβλέπει τη
σταδιακή, εντός τριών ετών (2014,
2015 και 2016), μείωση κατά 3,9
ποσοστιαίες μονάδες των εργοδοτικών εισφορών του ΙΚΑ (επιπλέον της μείωσης κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα που ήδη ισχύει
μετά την κατάργηση του ΟΕΚ και
της Εργατικής Εστίας) και την κα-

τάργηση των εισφορών υπέρ τρίτων-κοινωνικών πόρων.
4. Παροχές. Αντιστοίχως οι ενιαίες εισφορές θα σημάνουν ενιαίο
σύστημα παροχών. Οι υφιστάμενες
συντάξεις δεν θα θιγούν, ούτε
θα αλλάξει το νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξεων που εισήγαγε ο νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη. Αλλωστε ο νέος υπολογισμός των συντάξεων είναι σε
άμεση σύνδεση με το ύψος των
καταβαλλόμενων εισφορών στο
σύνολο του εργασιακού βίου του
ασφαλισμένου. Πάντως οι «ενιαίες
συντάξεις» ανά Ταμείο θεωρείται
βέβαιο ότι θα επηρεάσουν / μειώσουν τις συντάξεις των λεγόμενων «ευγενών ταμείων». Περικοπές θα υπάρξουν και σε παροχές
όπως μητρότητας, ασθένειας κτλ.
5. Επικουρικές συντάξεις. Δημιουργούνται σε όλα τα Ταμεία
«ατομικοί λογαριασμοί» ώστε οι
συντάξεις να αντιστοιχούν απολύτως στις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος κατά τη
διάρκεια του εργασιακού βίου του.
6. Εφάπαξ. Ένα έτος νωρίτερα,
τον Ιανουάριο του 2014 και όχι
από το 2015, θα εφαρμοστεί ο
νέος τρόπος υπολογισμού για το
εφάπαξ βοήθημα. Σύμφωνα με
τον νέο υπολογισμό το εφάπαξ
από Δημόσιο, ΔΕΚΟ και τράπεζες
μετατρέπεται σε έντοκη επιστροφή εισφορών, ενώ στις παραμέτρους που θα λαμβάνονται υπόψη
για τον υπολογισμό του αναμένεται να είναι και η αξία των αποθεματικών των Ταμείων στις
31.12.2012.

Μεγάλο
πρόβλημα
εισφορών
Τα οικονομικά στοιχεία του
ασφαλιστικού συστήματος είναι
αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι
νοσεί. Το έλλειμμα στο τέλος
του έτους θα φθάσει μόνο για
το 2013 τα 2,5 δισ., έναντι 2,3
δισ. που είχε προϋπολογισθεί.
Οι απώλειες εσόδων για τα Ταμεία μόνο από την αυξημένη
ανεργία αναμένεται να αγγίξουν τα 7,5 δισ., έναντι 6,5
δισ. ευρώ το 2012, ενώ στα
περισσότερα Ταμεία οι εισφορές που καταβάλλονται δεν
επαρκούν για την κάλυψη του
κόστους των παροχών. Εξ αυτού του λόγου, το πρώτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος
- Μάιος) τα ασφαλιστικά ταμεία
έχουν αντλήσει από τον προϋπολογισμό μεγαλύτερο ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης (45,1%) από αυτό που
αναλογεί στη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο (42%).
«Το σύστημα αντιμετωπίζει
πρόβλημα πόρων και όχι παροχών» επιμένει ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ κ. Σ.
Ρομπόλης και σημειώνει πως
«εφόσον δεν βρεθούν νέοι πόροι στήριξης των Ταμείων, θα
είναι αναπόφευκτες οι περικοπές των παροχών τους».
«Είναι κρίσιμο για το σύστημα
να καλυφθεί το έλλειμμα εσόδων που δημιουργούν στα Ταμεία η ύφεση της οικονομίας,
η ανεργία και η μείωση των
αμοιβών» επισημαίνει ο επιστημονικός διευθυντής του
ΙΝΕ.
Ήδη το ΙΚΑ αναζητεί «λύσεις»
στον εσωτερικό δανεισμό μεταξύ των Ταμείων, ο ΟΑΕΕ βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο
και επεξεργάζεται μειώσεις
συντάξεων, ενώ η «μαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ (πρωτοβάθμια
περίθαλψη), που εκτιμάται ότι
θα φθάσει το 1,2 δισ. ευρώ,
αναμένεται να επηρεάσει όλα
τα ασφαλιστικά ταμεία που
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες
του.

