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Στέφανος Γεωργιάδης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
(Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) 

εκδότης

συντακτική 
επιτροπή

Χρήστος Γκαγκάνης - Α’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ.
Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ.
Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου 

Το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου δράμας

διοιΚηΤιΚη επιΤροπη
Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος)
Χρήστος Γκαγκάνης (Α’ Αντιπρόεδρος) 
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β’ 
Αντιπρόεδρος)
Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης)
Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας)

εΞαΓΩΓιΚο TMHMA
Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) 

TMHMA ΥπηρεσιΩν
Γαβριήλ Καμπουρίδης 
Αθανάσιος Ρεπάκης
Γεώργιος Χατζησαρόγλου
Χρυσούλα Ζαμανοπούλου
Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος)
Μαρία Βραδέλη

μεΤαποιηΤιΚο TMHMA
Ζήσης Ποιμενίδης 
Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος)
Γρηγόρης Αργυρίου
Παντελής Πουτούρης
Αντώνιος Στάικος
Όθων Μουρμούρης
Μιχαήλ Δρογούτης

εμποριΚο TMHMA
Χρήστος Γκαγκάνης
Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος)
Ιωάννης Κεσκίνογλου
Βασίλης Πολυτάρχης
Μιχαήλ Σαββαΐδης
Ιωάννης Σκορδάς

ο πρόεδρος  
του έπιμελητηρίου 

 δράμας τακτικό μέλος 
της γνωμοδοτικής  

έπιτροπής περιφέρειας 
αμ-θ

Το Επιμελητήριο Δράμας ενη-
μερώνει τα μέλη του ότι με 
την υπ' αριθ. 154031/3329/6-
11-2014 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Αν. Μακεδο-
νίας-Θράκης κ. Γεώργιου 
Παυλίδη, για τη συγκρότηση 
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας – Θράκης, σύμφωνα 
με το άρθρο 7, παρ.15, περ. 
γ’ του Ν.3299/2004, όπως 
ισχύει και αφορά τον Επενδυ-
τικό Νόμο, ορίσθηκε ως Τα-
κτικό Μέλος της Επιτροπής ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Δράμας κ. Στέφανος Γεωργι-
άδης με αναπληρωματικό μέ-
λος τον Πρόεδρο του Επιμε-
λητηρίου Ξάνθης κ. Στυλιανό 
Μωραϊτη. 
 

Πραγματοποιήθηκε στις 21 και 
22 Νοεμβρίου 2014,  η Γενι-
κή Συνέλευση της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλά-
δος (ΚΕΕΕ) στη φιλόξενη πόλη 

Το νομοσχέδιο για τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία συζητήθηκε 
στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων  

των Σερρών. Η ΓΣ κλήθηκε να 
ενημερωθεί και να εξετάσει το 
νομοσχέδιο για την αναμόρ-
φωση του επιμελητηριακού 
θεσμού, το οποίο παρουσίασε 
ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Γερ. 
Γιακουμάτος.
Το φλέγον θέμα της υποχρεω-
τικής εγγραφής και συνδρομής 
η κυβέρνηση δεν το έλυσε όπως 
επιθυμούσαν τα επιμελητήρια, 
αλλά στο νομοσχέδιο διατυπώ-
νονται εναλλακτικές μορφές 
εγγραφής και εσόδων στα επι-
μελητήρια, οι οποίες χρήζουν 
διευκρινίσεων και ορθής διατύ-
πωσης, πέρα από την καθαυτό 
αξιολόγηση της αποδοτικότητας 
ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο 
στηρίζεται η βιωσιμότητας του 
επιμελητηριακού θεσμού και η 
παραπέρα ανάπτυξη και εκσυγ-
χρονισμός στην παροχή υπηρε-
σιών προς τις επιχειρήσεις.

με βάση το νομοσχέδιο, καθιε-
ρώνεται η «αυτοδίκαιη» εγγρα-
φή των επιχειρήσεων στα επι-
μελητήρια με την εγγραφή τους 
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(ΓΕΜΗ) και «αυτοδίκαιη» από-
δοση εσόδων στα επιμελητήρια 
από την εγγραφή και  ΤΗΝ ετή-
σια συνδρομή στο ΓΕΜΗ.  

Επιμελητήρια με κάτω από 
5.000 εγγεγραμμένα μέλη και 
ζημιογόνο ισολογισμό θα κλεί-

νουν μετά από σχετική Υπουργι-
κή Απόφαση.

Το θέμα των Επιμελητηρίων σα-
φώς και δεν εξαντλείται μόνο 
στην οικονομική τους βιωσιμό-
τητα. Αμέσως μετά τις γιορτές 
θα ξεκινήσει ευρεία διαβούλευ-
ση για το γενικότερο εκσυγχρο-
νισμό της επιμελητηριακής νο-
μοθεσίας.

Ενισχύεται η χρηματοδότηση 
των Επιμελητηρίων με επικείμε-
νη νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
μεταξύ άλλων θα προβλέπει:

 

- Έσοδα από το Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ). Τα έσοδα από 
την αρχική καταχώριση (εγγρα-
φή) των υπόχρεων στο ΓΕΜΗ και 
τα έσοδα για την διατήρηση της 
Μερίδας τους και για την κατα-
χώριση οποιασδήποτε μεταβο-
λής, αποτελούν πλέον τους πό-
ρους των Επιμελητηρίων (εκτός 
από αυτά που καταβάλλονται 
στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή).

- Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
που καταβάλουν τα μέλη για 
διάφορες υπηρεσίες που προ-
σφέρονται από τα κατά τόπους 
Επιμελητήρια.

- Έσοδα από την εκπαίδευση, 
επιμόρφωση και επαγγελματική 

κατάρτιση των μελών των Επι-
μελητηρίων ή των εργαζομένων 
τους.

Έσοδα από διάφορες πιστοποιή-
σεις. Τα Επιμελητήρια μπορούν 
να προβαίνουν σε πιστοποιήσεις 
επαγγελμάτων, να χορηγούν πι-
στοποιητικά εγγραφής και κα-
ταγωγής για διάφορα προϊόντα 
και να πιστοποιούν τη λειτουρ-
γία μεταποιητικών και συναφών 
δραστηριοτήτων. 

- Έσοδα από πρόστιμα που επι-
βάλλονται για μη τήρηση των 
διατυπώσεων δημοσιότητας στο 
ΓΕΜΗ. Προβλέπεται ότι εάν η 
υπηρεσία ΓΕΜΗ που επιβάλει τα 
πρόστιμο ανήκει σε Επιμελητή-
ριο, τότε τα έσοδα από τα πρό-
στιμα αυτά αποτελούν εν μέρει 
έσοδα του Επιμελητηρίου και εν 
μέρει έσοδα του κρατικού προϋ-
πολογισμού.

Παράλληλα, ενισχύονται και οι 
αρμοδιότητες και οι παρεχόμε-
νες υπηρεσίες που ανταποδο-
τικά μπορούν να παρέχουν τα 
Επιμελητήρια. Για παράδειγμα 
θα μπορούν να επιτελούν διαι-
τησία επί εμπορικών θεμάτων. 
Να λειτουργούν ως σύμβουλοι 
επιχειρήσεων στη σύνταξη και 
κατάθεση επενδυτικών προτά-
σεων σε κοινοτικά προγράμμα-
τα.
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Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τα μέλη 
του ότι απέστειλε  κοινή επιστολή με τα Επι-
μελητήρια της ΑΜ-Θ, στον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα,  με προτάσεις 
για τροποποιήσεις στις διατάξεις του σχεδίου 
νόμου Ρυθμίσεις Οφειλών Επιχειρήσεων στις 
Τράπεζες –Κόκκινα Δάνεια. Επίσης τις προτά-
σεις αυτές τις κοινοποίησε και στο Γραφείο 
πρωθυπουργού.
Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε για ψήφιση 
ρυθμίζονται οι οφειλές στις τράπεζες βιώσι-
μων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ από 1.1.2013 
έως 31.12.2013.

Υποτίθεται ότι :
Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται:
Η ελάφρυνση και ο διακανονισμός  των ανω-
τέρω οφειλών
Η έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών με 
δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστω-
τών και
Η έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

δυστυχώς όμως το νομοσχέδιο είναι προ-
βληματικό και δεν εξυπηρετεί με τον τρό-
πο που καταρτίσθηκε τις επιχειρήσεις αλλά 
αντιθέτως διευκολύνει κυρίως τις τράπεζες 
και μικρό αριθμό επιχειρήσεων. 

Στις 27 Αυγούστου 2014 δημοσιεύτηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του 
διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Στουρ-
νάρα για την θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογί-
ας του ν. 4224/2013.
Είναι ένα υποδειγματικά δομημένο κείμενο 
που ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
οργανωθούν οι Τράπεζες, καθώς και η διαδι-
κασία που οφείλουν να ακολουθήσουν ώστε 
να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις των 
δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση. 
Ορίζει με σαφήνεια τις έννοιες και καθορί-
ζει τα βήματα που πρέπει να γίνουν από την 
πλευρά των Τραπεζών για την ενημέρωση των 
δανειοληπτών, την επικοινωνία μαζί τους, την 
παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων και 
τελικά την διαπραγμάτευση και την συμφω-
νία, όπου είναι δυνατή για την ρύθμιση ή την 
οριστική διευθέτηση των δανείων. Ορίζει ακό-
μη και τον τρόπο που πρέπει να οργανωθούν 
εσωτερικά οι Τράπεζες για την ρύθμιση με την 
σύσταση επιτροπών. Παρέχονται μάλιστα και 
αναλυτικά υποδείγματα. 
οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να δηλώ-
σουν μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 αν 
συμφωνούν με τον κώδικα και αν τον υι-
οθετούν ενώ έπρεπε να ιδρύσουν και τις 
επιτροπές, πράγματα τα οποία έχουν κάνει 
ήδη. 

έπομένως τα 22 σημεία του Κώδικα δεοντο-
λογίας και ότι προβλέπει η απόφαση της 
τραπέζης της έλλάδος έγιναν αποδεκτά από 
τις τράπεζες.

οι προταΣέιΣ τΩν έπιμέλητηριΩν αμθ 
για την τροποποιηΣη διαταΞέΩν τού 
νομοΣχέδιού για τα ΚοΚΚινα δανέια

Ενώ λοιπόν η χώρα διαθέτει αυτό το άρτια δι-
αμορφωμένο κανονιστικό πλαίσιο το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης κατέθεσε ένα νομοσχέδιο το 
οποίο ενώ αναφέρει στο Άρθρο 1 «Η εφαρ-
μογή των θεσπιζόμενων μέτρων από τα 
πιστωτικά ιδρύματα γίνεται, τέλος, ενόψει 
των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας 
που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για την 
ρύθμιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων 
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 
4224/2013» και αφού περιγράφει περιπτώ-
σεις –αλλά κυρίως εξαιρέσεις και αποκλει-
σμούς- από την ρύθμιση, όλη η ουσία βρίσκε-
ται στην διατύπωση της παραγράφου 5 του 
άρθρου 2 του σχεδίου η οποία αναφέρει :
« Το χρηματοδοτικό ίδρυμα παρέχει την αι-
τούμενη διαγραφή και ρύθμιση κατά την δι-
ακριτική του ευχέρεια, σύμφωνα με κριτή-
ρια τα οποία επιλέγει για την αξιολόγηση της 
ικανότητας του αιτούμενου τη διαγραφή να 
ανταπεξέλθει στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. 
Σε άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, το 
χρηματοδοτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει 
διαγραφή ή και /ρύθμιση υπό διαφορετικούς 
όρους από τους περιλαμβανομένους στην αί-
τηση ή και να αρνηθεί συνολικά την διαγρα-
φή ή /και ρύθμιση.»    

έπομένως  το σχέδιο νόμου ουσιαστικά 
αυτοκαταργείται με την παραπάνω παρά-
γραφο 5 του άρθρου 2 εφόσον είναι στην 
αποκλειστική ευχέρεια των Τραπεζών  να 
αποφασίζουν χωρίς δεσμεύσεις. Καταργείται 
ουσιαστικά και ο ΚΩδιΚαΣ δέοντολογιαΣ –
τον οποίο όμως αποδέχθηκαν- και οδηγούμα-
στε σε επιλεκτική από μέρους των Τραπεζών 
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων δημιουργώ-
ντας συνθήκες οι οποίες δικαίως θα χαρακτη-
ρισθούν πελατειακές.     

ταυτόχρονα διαλύεται σχεδόν ολόκληρος 
Κώδικας δεοντολογίας παρά την αναφορά 
του στο νομοσχέδιο , διότι δεν γίνεται καμία 
αναφορά σαφή στα 22 σημεία που προβλέ-
πει. 

ο συντάκτης ή οι συντάκτες του νομοσχε-
δίου ή στερούνται γνώσης της κατάστασης 
της αγοράς ή  δεν έλαβαν εσκεμμένα υπόψη 
τους το καλύτερο εργαλείο που είναι ο Κώ-
δικας δεοντολογίας. αν θέλουμε να μιλάμε 
για πραγματική λύση θα έπρεπε να μην κά-
νουν τίποτε άλλο από το να εξειδικεύσουν 
απλά των Κώδικα των 22 σημείων, χωρίς 
όρια και εξαιρέσεις, και να υποχρεώσουν 
τις τράπεζες να τον εφαρμόσουν εφόσον 
ήδη τον έχουν αποδεχτεί. 

έπομένως πρωταρχική τροποποίηση του 
Σχεδίου νόμου είναι: 
κατάργηση της παραγράφου 5 του Άρθρου 
2 και η δέσμευση των τραπεζών για εφαρ-
μογή του Κώδικα δεοντολογίας της απόφα-
σης της τραπέζης της έλλάδος. 

αν δεν καταργηθεί αυτή η διάταξη και δεν 
δεσμευτούν οι τράπεζες-οι οποίες  στηρί-
χθηκαν σε βάρος όλων μας, τόσο μέσα στην 
κρίση όσο και πολύ πριν - να εφαρμόσουν 
τον νόμο, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει περί-
πτωση να υπάρξει επίλυση του προβλήμα-
τος. 

τροποποιήσεις οι οποίες κρίνονται εξόχως 
κρίσιμες: 
2. για τις μικρές επιχειρήσεις καθορίζει όριο 
κύκλου εργασιών (τζίρο) 2.500.000 (από 
1/1/2013-31/12/2013) και ανώτατο δανει-
σμό 500.000 ευρώ. για μεγαλύτερο δανει-
σμό ή μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα τις 
παραπέμπει για εξέταση από τις τράπεζες 
χωρίς σαφή κριτήρια.
αιτιολογώ την λανθασμένη επιβολή ανωτά-
του πλαφόν σε δανεισμό και κύκλο εργασι-
ών ως εξής:
α) η φιλοσοφία καθορισμού πλαφόν δεν 
ακολουθεί την φιλοσοφία με την οποία οι 
τράπεζες είχαν δώσει τα δάνεια στο πα-
ρελθόν με την κάλυψη της τραπέζης της 
έλλάδος και των κυβερνήσεων. Όλα τα 
προηγούμενα χρόνια οι τράπεζες για να αυ-
ξήσουν τα μερίδιά τους δάνειζαν τις επιχει-
ρήσεις σε ποσοστό από 70-150% του τζίρου 
τους λαμβάνοντας είτε εμπράγματες εξα-
σφαλίσεις είτε βασιζόμενες στην εγγύηση 
του έλληνικού δημοσίου που με Κύα εκ των 
υστέρων ελάμβαναν. πως είναι δυνατόν να 
θέτουμε πλαφόν ανώτατο σε δανεισμό τις 
500.000 ευρώ με πλαφόν κύκλου εργασιών 
τα 2.500.000 ευρώ (δηλαδή 20%). αν έμπαι-
νε πλαφόν, θα έπρεπε το όριο δανεισμού 
που τίθεται στο νομοσχέδιο να ανέλθει για 
τις επιχειρήσεις έως 2,5 εκ κύκλου εργασι-
ών, σε ποσοστό τουλάχιστον 80-100% αυ-
τού. αυτή ήταν η φιλοσοφία των τραπεζών 
και αυτά ήταν τα όρια που βάζανε οι ίδιες 
για την χορήγηση δανείων. 
β) ο καθορισμός πλαφόν μέχρι 2,5 εκ για το 
2013 αποτελεί
προβληματικό όριο, διότι οι περισσότερες 
επιχειρήσεις όταν είχαν λάβει δανεισμό τα 
προηγούμενα χρόνια και κυρίως πριν το 
2010, είχαν πολύ μεγαλύτερους τζίρους, 
τουλάχιστον στο διπλάσιο, και επομένως 
λάμβαναν και μεγαλύτερο δανεισμό ενώ 
σήμερα, έχει συρρικνωθεί ο τζίρος τους με 
αποτέλεσμα ο δανεισμός τους να είναι πολ-
λαπλάσιος. έπιπρόσθετα ο δανεισμός των 
έχει αυξηθεί κατά την περίοδο της κρίσης 
τουλάχιστον κατά 40% από τους τόκους της 
περιόδου (πάνω από 10% ετησίως) που σχε-
δόν στο σύνολό τους δεν μπόρεσαν να εξυ-
πηρετήσουν οι επιχειρήσεις.

για όσες επιχειρήσεις δεν καλύπτουν το 
πλαφόν που τέθηκε θα αναγκαστούν να 

Συνέχεια στη σελ. 4 
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μπουν σε μια διαδικασία χωρίς 
σαφές πλαίσιο με τις τράπεζες, 
με πιθανότερη κατάληξη την 
άρνηση εκ μέρους των τραπε-
ζών να εφαρμόσουν τόσο τον 
κώδικα δεοντολογίας των 22 
σημείων, οδηγώντας τις επιχει-
ρήσεις σε δικαστικές διαδικασίες 
τελικής επίλυσης που για τις πε-
ρισσότερες σημαίνει λουκέτο. 
γενικότερα η θέσπιση ορίων 
προκαλεί σοβαρότατα ζητήματα 
τα οποία λύνονται ουσιαστικά 
μόνο αν:
δέν ύπαρΞέι πλαΦον ΩΣ 
προΣ το ύΨοΣ τού δανέιΣ-
μού έΚτοΣ Και αν το δανέιο 
το έχούν λαΒέι  μέτα την 
1.1.2010
και να μην ύπαρχέι πλαΦον 
ΩΣ προΣ τον ΚύΚλο έργαΣιΩν. 

3. Η Διαγραφή  να είναι  υποχρε-
ωτική  ως προς τις επιχειρήσεις 
για τις οποίες έχουν σχηματίσει 
οι Τράπεζες  Προβλέψεις και σε 
ύψος αναλογο τΩν προΒλέ-
ΨέΩν.

4. Η συνολική  Επιβάρυνση του 
επιτοκίου δανεισμού όλων των  
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ δεν  
πρέπει να ξεπερνά το 4-5% ώστε 
οι επιχειρήσεις να έχουν δυνατό-
τητες ανάπτυξης και βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας τους. 

5. Στις περιπτώσεις έκτακτης δι-
αδικασίας ρύθμισης το Επιχειρη-
ματικό Σχέδιο θα πρέπει να υπο-
βάλλεται στις Τράπεζες, οι οποί-
ες εγγράφως να γνωμοδοτούν με 
ποιες προϋποθέσεις του Κώδικα 
Δεοντολογίας η επιχείρηση κα-
θίσταται βιώσιμη, ώστε το δικα-
στήριο να λαμβάνει την σχετική 
απόφαση. 

6. Οι Τράπεζες πρέπει να αιτιο-
λογούν γιατί δεν αποδέχονται 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο εξυγί-
ανσης. 
 
7. Στην έκτακτη ειδική διαδικα-
σία πρέπει να οδηγηθούν μόνον 
όσες  εταιρείες δεν λειτουργούν 
ή αποδεδειγμένα εξαντλώντας 
όλες τις δυνατότητες του Κώδικα 
Δεοντολογίας, δεν κρίνονται βιώ-
σιμες.  

8. Το προβλεπόμενο χρονικό δι-
άστημα εκκαθάρισης των μη βι-
ώσιμων επιχειρήσεων σε πολλές 
περιπτώσεις είναι μικρό και του-
λάχιστον πρέπει να διπλασιασθεί.

έιδικότερα επιπλέον για τα δά-
νεια με την εγγύηση του έλλη-
νικού δημοσίου

θα πρέπει να αναφερθεί ξε-
κάθαρα ότι: εντάσσονται στο 
νομοσχέδιο όλα τα δάνεια που 
έχουν λάβει την εγγύηση του 
έλληνικού δημοσίου διότι έγι-

ναν ήδη οι εξαγγελίες από τον 
πρωθυπουργό.
Όπως συμφωνήθηκε ήδη με την 
εξαγγελία:
«Η διαγραφή ή / και ρύθμιση 
υπολοίπου δανείου, το οποίο τε-
λεί υπό την εγγύηση του ελληνι-
κού δημοσίου, που συντελείται 
εντός του πλαισίου του παρόντος 
νόμου δεν νοείται ως μεταβολή 
των όρων της δανειακής συμ-
φωνίας και δεν επηρεάζει την 
ισχύ της παρασχεθείσας εγγύη-
σης από το ελληνικό δημόσιο.»  

τα δάνεια αυτά αφορούν κυρίως 
μεταποιητικές και τουριστικές 
επιχειρήσεις.
δεν πρέπει να υπάρξει πλαφόν 
στον κύκλο εργασιών καθώς 
επίσης και στο ύψος δανείου.  
Στο παρελθόν βασικό κριτήριο 
των χορηγήσεων από τις τράπε-
ζες ήταν η μελλοντική λήψη της 
εγγύησης του έλληνικού δημο-
σίου.
το δημόσιο ωφελείτε από την 
αντιμετώπιση του προβλήματος 
διότι είναι εγγυητής και σε κάθε 
περίπτωση με την επανεκκίνηση 
της οικονομίας οι επισφάλειες 
θα περιοριστούν και σε περιπτώ-
σεις κατάπτωσης θα καταβάλει 
μικρότερο ύψος εγγυήσεων .
θα πρέπει να υπάρξει σαφής 
τρόπος αντιμετώπισης όσον 
αφορά το ύψος επιτοκίου. θα 
πρέπει να υπάρξει σύνδεση του 
επιτοκίου με το euribor +2,  δι-
ότι τα περισσότερα από αυτά τα 
δάνεια έχουν καταστεί προβλη-
ματικά λόγω σύνδεσης τους με 
το έγέδ και σήμερα συνολικά τα 
επιτόκια ξεπερνούν το 9% και 
λόγω υπερημερίας το 11,5% και 
καθιστούν μη βιώσιμο το χρέος 
των επιχειρήσεων.
για όσες  επιχειρήσεις, οι τρά-
πεζες έχουν προβεί σε καταπτώ-
σεις της εγγύησης του δημοσί-
ου, είτε έχουν βεβαιωθεί είτε 
όχι από το δημόσιο,  θα πρέπει 
να υπάρξει νομοθετική μέριμνα 
να επιστρέψουν οι οφειλές αυ-
τές στις τράπεζες, και να εντα-
χθούν στις ρυθμίσεις σύμφωνα 
με την διαδικασία. να ληφθεί 
υπόψη ότι οι τράπεζες έχουν 

παραβιάσει ουσιώδεις όρους 
των συμβάσεων και προχώρη-
σαν σε καταπτώσεις ιδιαίτερα 
μέσα στην περίοδο της κρίσης 
ακριβώς διότι είχαν σίγουρη την 
εγγύηση του δημοσίου. 
να δεσμευθούν οι τράπεζες να 
εφαρμόσουν πλήρως τον κώδι-
κα δεοντολογίας των 22 σημεί-
ων όπως αυτός ψηφίσθηκε πρό-
σφατα.
Επιπρόσθετα καταθέτουμε ότι : 
Ενόψει της κατάθεσης - συζήτη-

σης και ψήφισης, του νομοσχεδί-
ου για τα "κόκκινα δάνεια". είναι 
χρήσιμο να επιμείνουμε στην επα-
ναδιατύπωση της διάταξης για τα 
εγγυημένα από το Ελληνικό Δη-
μόσιο "κόκκινα δάνεια".
Η υφιστάμενη διάταξη, στο άρθρο 
20, παρ. 2 του σχετικού νομοσχε-
δίου, έχει ως εξής :
"2. Η διαγραφή ή / και ρύθμιση 
υπολοίπου δανείου, το οποίο τε-
λεί υπό την εγγύηση του ελληνι-
κού δημοσίου, που συντελείται 
εντός του πλαισίου της διαδικα-
σίας των άρθρων 2 ή 3 έως και 7 
του παρόντος νόμου δεν νοείται 
ως μεταβολή των όρων της δα-
νειακής συμφωνίας και δεν επη-
ρεάζει την ισχύ της παρασχεθεί-
σας εγγύησης από το ελληνικό 
δημόσιο". 
Η διατύπωση αυτή, εάν και εί-
ναι ήδη καλή και απελευθερώνει 
εν μέρει τις διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
εντούτοις : 
α) ίσως προσκρούσει σε διάφορα 
ερμηνευτικά προβλήματα που θα 
προκαλέσει ο συσχετισμός των 
προτεινομένων διατάξεων με το 
ήδη υφιστάμενο (νομικό) πλαί-
σιο, (π.χ. ν. 4154/2014, από-
φαση τελευταίας παράτασης υπ' 
αριθ. 38310/0025/14.05.2014, 
διάφορες τελευταίες αποφάσεις 
που πήρε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός κ. Σταϊκούρας, με εισήγηση 
του Συμβουλίου κλπ) 
β) η παραπάνω διατύπωση, δεν 
απαντά στις δεσμεύσεις που 
έχουν αναληφθεί έναντι του μνη-

μονίου, περί μη παράτασης του 
αρχικού χρόνου αποπληρωμής 
των δανείων, άρα πάντα ενδέχε-
ται να δημιουργηθούν προβλήμα-
τα κατά την κατάρτιση των εκά-
στοτε προϋπολογισμών και
γ)  καμία τράπεζα δεν θα δεχθεί 
(και δικαίως) τη μείωση - διαγρα-
φή της εγγυημένης από το Ελλη-
νικό Δημόσιο απαίτησής της, (στο 
όνομα της χρηματοοικονομικής 
αναδιάρθρωσης και της εξυγίαν-
σης των επιχειρήσεων) εάν δεν 
διασφαλίσει το ισοδύναμο όφε-
λος - παροχή του εγγυημένου από 
το Ελληνικό Δημόσιο ποσού που 
θα διαγράψει.
Με βάση αυτές τις σκέψεις και 
ενδοιασμούς, προτείνω την πα-
ρακάτω επαναδιατύπωση της δι-
άταξης για τα εγγυημένα από το 
Ελληνικό Δημόσιο "κόκκινα" δά-
νεια.
"Η διαγραφή ή / και η χρονική 
ρύθμιση δανείου, το οποίο τελεί 
υπό την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου που συντελούνται με 
βάση τις παρούσες νέες ρυθμί-
σεις, δεν επηρεάζουν την ισχύ 
της παρασχεθείσας εγγύησης 
από το ελληνικό δημόσιο, ακόμα 
και εάν διαφοροποιούνται από 
το πλαίσιο που θεσπίσθηκε με 
άλλες διατάξεις νόμου ή υπουρ-
γικές αποφάσεις ή εγκυκλίους. 
Τα εγγυημένα από το ελληνικό 
δημόσιο ποσά δανείου που δια-
γράφονται με σκοπό την εξυγί-
ανση της υπαγόμενης στις πα-
ρούσες διατάξεις επιχείρησης, 
σε εφαρμογή της χρηματοοικο-
νομικής της αναδιάρθρωσης, 
εκπίπτουν από τον φόρο του 
χρηματοδοτικού ιδρύματος της 
χρήσης στην οποία συντελείται 
η διαγραφή."

Η δημοσιονομική κατά τα ως άνω 
προτεινόμενα προσέγγιση του 
θέματος των διαγραφών, εγγυη-
μένων από το Ελληνικό Δημόσιο 
δανείων, με αποκλειστικό σκοπό 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
όσων επιχειρήσεων κριθούν υπό 
προϋποθέσεις βιώσιμες, δεν επι-
βαρύνει περαιτέρω το Ελληνικό 
Δημόσιο και επιπρόσθετα δεν 
ζημιώνει τα χρηματοδοτικά ιδρύ-
ματα. Στο μέτρο μάλιστα που το 
σύνολο των συμφωνιών - ρυθμί-
σεων κατά το προτεινόμενο νο-
μοσχέδιο, μεταξύ επιχειρήσεων 
και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
θα έχει ολοκληρωθεί έως την 
31.12.2016, καθίσταται (με την 
παραπάνω διατύπωση) σε ένα 
μεγάλο βαθμό διαχειρίσιμο το 
θέμα του προϋπολογισμού των 
καταπτώσεων - επιβαρύνσεων 
του Ελληνικού Δημοσίου από τις 
εγγυήσεις που έχει παράσχει.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Ο Πρόεδρος

Στέφανος Α. Γεωργιάδης   
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η έΣέέ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδι-
άμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις 
των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. η έρευνα ήταν 
τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυ-
χαίο δείγμα 250 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές 
εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. έπίσης κα-
ταγράφηκαν οι απόψεις πολλών έμπορικών Συλλόγων από 
όλη τη χώρα. 

Εκπτώσεις
Συνολικά, η εκπτωτική περίοδος του Νοεμβρίου, όσον αφορά 
τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων κινήθηκε σε ίδια 
ή χαμηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη περσινή. Το 40,2% 
των επιχειρήσεων είδε τις φετινές πωλήσεις τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο αναφοράς να παραμένουν στα ίδια επίπεδα και το 
37,2% σε χαμηλότερα. Σε μεγαλύτερο βαθμό πλήττονται οι επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πωλήσεις ειδών οικιακού 
εξοπλισμού  όπου το ποσοστό αυτών που εμφάνισαν χαμηλότε-
ρες πωλήσεις ανέρχεται στο 47,2%. Το ίδιο φαινόμενο παρα-
τηρείται και για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην επαρχία, 
όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 44,2% Τέλος μία στις 
πέντε εμπορικές επιχειρήσεις εμφάνισε αύξηση πωλήσεων την 
εκπτωτική περίοδο του Νοεμβρίου του 2014 έναντι του 2013.  

Έρευνα της  έΣέέ για τις ενδιάμεσες
 εκπτώσεις και τις απόψεις των εμπόρων

για το άνοιγμα των Κυριακών

 

Πανελλαδικά οι επιχειρήσεις που δεν συμμετείχαν στο εκπτω-
τικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου, αγγίζουν το ένα τρίτο του συ-
νόλου του δείγματος, συγκεκριμένα το 28%. Όσον αφορά τις 
υπόλοιπες, το επίπεδο των εκπτώσεων κυμάνθηκε για την πλει-
ονότητά τους μεταξύ 11% και 20%. 

 

17%

22%

20%

44,2%

38%

26%

36%

38%

48%

3%

3%

6%

Υπόλοιπη Ελλάδα

Κεντρική Μακεδονία

Αττική

Πωλήςεισ εκπτωτικοφ δεκαήμερου Νοεμβρίου 2014 ςε 
ςφγκριςη με το Νοεμβριο του 2013 κατά γεωγραφική 

περιοχή

Καλύτερα επίπεδα Χειρότερα επίπεδα Στα ίδια επίπεδα ΔΓ/ΔΑ

 

8%

33%

23%
4%

4%

28%

Ποςοςτό ζκπτωςησ ςτην επιχείρηςη κατά τη 
διάρκεια των εκπτώςεων του Νοεμβρίου 2014

Έως 10%

11%-20%

21-40%

41%-50%

50% και άνω 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το επίπεδο των εκπτώσεων ανάλο-
γα με τον τομέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Καταρχήν 
μία στις δύο επιχειρήσεις στον κλάδο των επιμορφωτικών και 
ψυχαγωγικών ειδών δεν συμμετείχαν στις εκπτώσεις του Νο-
εμβρίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις επιχειρήσεις με είδη 
ένδυσης συμπιέζεται στο 14%. Όμως τρεις στις πέντε επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην ένδυση πραγματοποίησαν 
μάλλον χαμηλές εκπτώσεις της τάξεως έως 20%.

 

5% 6% 9%

23%18%
24%

52%

27%31%

15% 19% 23%

6% 3% 3%5% 3% 5%

35%

52%

14%
23%

Είδη οικιακοφ 
εξοπλιςμοφ 

Επιμορφωτικά είδη και 
είδη ψυχαγωγίασ 

Είδη ενδυςη Είδη 
υποδηςη/δερματινα

Ποςοςτό ζκπτωςησ ςτην επιχείρηςη κατά τη διάρκεια 
των εκπτώςεων του Νοεμβρίου 2014 κατά κλάδο 

δραςτηριοποιςησ

Έωσ 10% 11%-20%
21-40% 41%-50%

Τα εμπορεύματα που διέθεσαν οι επιχειρήσεις σε έκπτωση αφο-
ρούσαν είτε το σύνολο των εμπορευμάτων τους, είτε το μεγα-
λύτερο μέρος των νέων παραλαβών της σεζόν καθιστώντας το 
εκπτωτικό δεκαήμερο αρκετά δελεαστικό ως προς την ποικιλία, 
για τους καταναλωτές.



6

 

42%

2%

8%

17%

30%

1%

Εμπορεφματα τα οποία είχαν ζκπτωςη κατά τη 
διάρκεια του 10ήμερου

Το μεγαλφτερο μέροσ των 
νέων παραλαβών τησ ςεζόν 

Μικρό μέροσ των νέων 
παραλαβών τησ ςεζόν

Συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων

Κυρίωσ εμπορεφματα stock 

Όλα τα ευμπορεφματα 
(καινοφριεσ παραλαβέσ και 
stock)
ΔΓ/ΔΑ

Το εκπτωτικό δεκαήμερο του Νοεμβρίου φαίνεται να μην επη-
ρεάζει τον συνολικό τζίρο, για το διάστημα της φθινοπωρινής 
– χειμερινής σεζόν, το 43% των επιχειρήσεων. Επίσης ένας στους 
τέσσερις επιχειρηματίες πιστεύει ότι τελικά μειώνει τον συνολι-
κό τζίρο, ενώ ένας στους τρεις ότι έχει θετικό αντίκτυπο. 

 

Το ίδιο περίπου ποσοστό με τις επιχειρήσεις που αυξάνουν τον 
τζίρο τους λόγω του δεκαημέρου, δηλαδή το ένα τρίτο, βρίσκει 
σύμφωνο η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, αντιθέτως 
η πλειονότητα (52%) του εμπορικού κόσμου διαφωνεί με την 
εφαρμογή του.

 

οι έμπορικοί Σύλλογοι για τις εκπτώσεις

Σύμφωνα με τους κατά τόπους Εμπορικούς Συλλόγους, οι πωλή-
σεις των καταστημάτων λιανεμπορίου το εν λόγω διάστημα των 
ενδιάμεσων εκπτώσεων κινήθηκαν οριακά πτωτικά σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδο.  Παρατίθεται 
Πίνακας με τις δηλώσεις των Εμπορικών Συλλόγων. 

«ένδιαμέΣέΣ έΚπτΩΣέιΣ 2014»

Εκτίμηση της αγοραστικής κίνησης κατά την περίοδο των 
ενδιάμεσων  εκπτώσεων σε 85 περιοχές  της χώρας

Νοέμβριος (2014/2013)

Περιοχές % μείωσης/αύξησης

1. Αθήνα (κέντρο) (+) 0-10%

2. Θεσσαλονίκη (κέντρο) (-) 11-20%

3. Πειραιάς (+) 0-10%

4. Ν. Ιωνία ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

5. Περιστέρι ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

6. Μοσχάτο (-) 0-10%

7. Νίκαια (+) 0-10%

8. Χαλάνδρι (+) 11-20%

9. Κηφισιά (-)0-10%

10. Μαρούσι (-)0-10%

11. Γαλάτσι (+) 0-10%

12. Ίλιον ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

13. Γλυφάδα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

14. Π. Φάληρο (+) 11-20%

15. Κερατσίνι
ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

16. Πατήσια
(+) 11-20%

17. Λευκάδα
ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

18. Αγρίνιο ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

19. Αλεξανδρούπολη (-) 0-10%
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20. Ιωάννινα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

21. Άρτα
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

22. Αταλάντη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

23. Ηγουμενίτσα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

24. Λαμία (+) 21-30%

25. Αγ. Κωνσταντίνος  
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

26. Σύρος (-) 0-10%

27. Λιβαδειά (-) 11-20%

28. Θήβα (-) 21-30%

29. Γιαννιτσά ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

30. Έδεσσα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

31. Πτολεμαΐδα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

32. Αμύνταιο ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

33. Καβάλα (-) 21-30%

34. Βέροια (-) 11-20%

35. Φλώρινα (-) 0-10%

36. Ρόδος (-) 21 – 30%

37. Κάρυστος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

38. Χαλκίδα (-) 11-20%

39. Πύργος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

40. Καρδίτσα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

41. Φάρσαλα (-) 21-30%

42. Βόλος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

43. Δράμα (-) 0-10%

44. Κατερίνη (-) 11-20%

45. Κομοτηνή ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
46. Μεγ. Παναγιά- 

Χαλκιδική
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

47. Πολύγυρος- Χαλκιδική
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

48. Ρέθυμνο (+) 0-10%

49. Αγ. Νικόλαος  (Κρήτης) (-) 11-20%

50. Σάμος (+) 0-10%

51. Καλαμάτα (+) 0-10%

52. Χανιά (+) 11-20%

53. Σέρρες
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

54. Σπάρτη (+) 0-10%

55. Πάτρα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

56. Ηράκλειο (-) 0-10%

57. Κέρκυρα (-) 0-10%

58. Κόρινθος (-) 11-20%

59. Κυπαρισσία (-) 21-30%

60. Ζάκυνθος (-) 11-20%

61. Ναύπλιο (-) 0-10%

62. Κιάτο (+) 0-10%

63. Λέσβος (-) 11-20%

64. Νάξος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

65. Λασίθι ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

66. Ξάνθη (-) 21-30%

67. Τρίκαλα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

68. Λάρισα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

69. Αργοστόλι ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

70. Ναύπακτος (-) 0-10%

71. Πύλος (-) 0-10%

72. Αγ.Θεόδωροι (-) 21-30%

73. Άργος (-) 11-20%
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74. Κεφαλονιά &Ιθάκη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

75. Ελασσόνα 
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

76. Σητεία ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

77. Ιεράπετρα
(-) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 
41%

78. Κιλκίς (-) 0-10%

79. Σκύδρα (-) 0-10%

80. Κοζάνη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

81. Γρεβενά ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

82. Σαντορίνη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

83. Ορεστιάδα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

84. Λήμνος (-) 21-30%

85. Κως ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Κυριακή

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι έμποροι ρωτήθηκαν εάν, σύμφωνα 
με την δυνατότητα που τους εκχωρεί η πρόσφατη υπουργική 
απόφαση, άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή 2 Νοεμ-
βρίου.  Για οΣα καταστήματα άνοιξαν παρατηρείται ότι τρεις 
στους τέσσερις επιχειρηματίες πιστεύουν ότι τελικά η Κυριακή 
δεν επηρέασε θετικά τον τζίρο του εκπτωτικού δεκαημέρου. 
Με άλλα λόγια ο τζίρος της Κυριακής απορρόφησε εκείνο των 
προηγούμενων και επόμενων ημερών. 

 

Αναφορικά με τον αριθμό των απασχολούμενων, μόλις το 1% 
των επιχειρήσεων έχει προσλάβει επιπλέον υπάλληλο για να 
καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού για τις Κυρια-
κές. Το 65% των περιπτώσεων έχει επωμιστεί προσωπικά την 
κάλυψη της ανάγκης, ενώ το 33% έχει επεκτείνει το ωράριο του 
υπάρχοντος προσωπικού.

 
Όσον αφορά το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 45% των 
επιχειρήσεων απάντησαν ότι επιβαρύνεται είτε πάρα πολύ είτε πολύ 
από το άνοιγμα των Κυριακών, το 35% λίγο ενώ μόλις το 16% δή-
λωσε ότι δεν έχει επιβαρυνθεί καθόλου.

 
αποπληθωρισμός και προσφορές

Πόσο τελικά συμφέρει τον καταναλωτή η απελευθέρωση των 

προσφορών σε περίοδο επίμονου αποπληθωρισμού;

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις συνεχίστηκαν για 20ό συνεχή μήνα 
στην ελληνική οικονομία, εξέλιξη που παγιώνει την πτωτική 
τάση του επιπέδου των τιμών στη χώρα. Το συμπέρασμα αυτό 
προκύπτει τόσο από την ανάλυση του Εθνικού Δείκτη Τιμών Κα-
ταναλωτή (ΔΤΚ) όσο και από την εξέταση του Εναρμονισμένου 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Ειδικότερα τον Οκτώβριο, 
ο ΔΤΚ υποχώρησε (-1,7%), συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα 
πέρυσι, ενώ η μέση μεταβολή δωδεκάμηνης περιόδου διαμορ-
φώθηκε σε -1,4%. Αντίστοιχα, ο ΕνΔΤΚ συρρικνώθηκε τόσο σε 
σχέση με τον Οκτώβριο του 2013 (-1,8%), όσο και ως μέση μετα-
βολή δωδεκάμηνης περιόδου (-1,5%). Οι αρνητικές αυτές επιδό-
σεις συγκαταλέγονται μάλιστα στις τέσσερις χειρότερες από την 
εκδήλωση του αποπληθωρισμού τον Μάρτιο του 2013. Αν μάλι-
στα ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού που απειλεί 
σοβαρά πλέον την Ευρωζώνη (0,3% ο πληθωρισμός το Σεπτέμ-
βριο και στο 0,4% η πρόβλεψη για τον Οκτώβριο ), προκαλείται 
δικαιολογημένη ανησυχία για τη δυνατότητα ανάκαμψης ή έστω 
σταθεροποίησης του επιπέδου των τιμών. Παράλληλα, ιδιαίτερο 
προβληματισμό προκύπτει από το γεγονός ότι οι παραπάνω εξε-
λίξεις έλαβαν χώρα τη στιγμή που οι ενδείξεις σταθεροποίησης 

Συνέχεια στη σελ.10 
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος 
Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία του καταναλω-
τή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές 
ενέργειες (Υπουργική Απόφαση 56885/10-11-2014, ΦΕΚ 
3107Β΄- επισυνάπτεται στην παρούσα) του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Κώδικα περιλαμβάνουν 
ανά θέμα τα εξής:

Εκπτώσεις

διατηρείται το υφιστάμενο καθεστώς: εκπτώσεις διενεργούνται 
τέσσερις (4) φορές το χρόνο (τακτικές και ενδιάμεσες) κατά τα ορι-
ζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013.  
Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της 

παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών 
που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπο-
ρική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. 
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του 
συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην 
προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική 
επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτω-
ση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες 
προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου 
ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ανα-
γράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά 
στο αντίστοιχο ποσοστό.

προσφορές

απελευθερώνονται οι προσφορές, με μόνη προϋπόθεση τον πε-
ριορισμό της ποσότητας των προσφερόμενων ειδών στο 50% του 
δυναμικού του καταστήματος. 
Οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης 
κατηγορίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
εκτός από τις περιόδους των εκπτώσεων. Κατά τη διενέργεια των 
προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η 
νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της 

έμποριΚοΣ ΣύλλογοΣ δραμαΣ: τα ΒαΣιΚα χαραΚτηριΣτιΚα 
τού νέού ΚΩδιΚα δέοντολογιαΣ για έΚπτΩΣέιΣ  

– προΣΦορέΣ – προΩθητιΚέΣ ένέργέιέΣ 

μείωσης σε εμφανή σημεία του κα-
ταστήματος και οπωσδήποτε στα 
σημεία που πωλούνται τα προσφε-
ρόμενα προϊόντα. 
Γενικά για εκπτώσεις, προσφορές 
και προωθητικές ενέργειες
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, 
προσφορών και προωθητικών 
ενεργειών πρέπει να εμφανίζεται 
η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή 
του προϊόντος ή το πρόσθετο όφε-
λος στην περίπτωση των προωθη-
τικών ενεργειών, προκειμένου η σύγκριση τους να είναι απλή και 
σαφής. Συμπληρωματικά μπορεί να αναφέρεται και το αντίστοιχο 
ποσοστό έκπτωσης στο χώρο πώλησης γενικά
ή ανά προϊόν.  Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλε-
ται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να 
μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση 
ελέγχου, να
είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που ανα-
γράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Καταστήματα Stock και Outlet

Χαρακτηρίζονται ως καταστήματα Stock και Outlet, τα καταστήμα-
τα λιανικής πώλησης των προϊόντων που ανήκουν σε μία ή περισ-
σότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:
(α) αποθέματα προηγούμενων εμπορικών περιόδων (σεζόν)
(β) αποθέματα παλαιάς μόδας
(γ) αποθέματα καταργημένων ή παλαιών ή μη εμπορεύσιμων εμπο-
ρικών κωδικών
(δ) αποθέματα παλαιών εμπορικών σειρών
(ε) παλαιά εν γένει αποθέματα
(στ) είδη ξεπερασμένης τεχνολογίας και καταναλωτικών συνηθειών
(ζ) είδη πλεονάζουσας παραγωγής
(η) είδη που επιστράφηκαν και/ή αποθέματα λόγω ακύρωσης πα-
ραγγελιών
(θ) είδη που ανήκουν σε δοκιμαστικές ή πειραματικές σειρές ή είναι 
δείγματα.
Επιπλέον των ανωτέρω ειδών τα καταστήματα Stock επιτρέπεται 
να πωλούν μεταχειρισμένα και ελαττωματικά προϊόντα.
Τα χαρακτηριζόμενα ως καταστήματα stock ή Outlet, για να λει-
τουργήσουν, θα πρέπει να έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών ως 
καταστήματα Stock ή
ως καταστήματα Outlet στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Τα εν λόγω καταστήματα υποχρεούνται να αναγράφουν:
(α) την παλαιά τιμή πώλησης διαγραμμένη και 
(β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί 
στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. 
Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήμα-
τος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το 
ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, 
τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες 
όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και
-με έντονη γραφή- τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγρά-
φουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις 
«εκπτώσεις» ή «προσφορές».
Σε κάθε περίπτωση τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να αναφέ-
ρουν στις πινακίδες τους και σε κάθε επικοινωνία με τον κατανα-
λωτή, μαζί με την τιμή του προϊόντος και το ιδιαίτερο χαρακτηρι-
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της ελληνικής οικονομίας και βελτίωσης του μακροοικονομι-
κού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος ενισχύονται.

Εκτός από την πτώση του ονομαστικού ΑΕΠ, τη δυσμενή 
μεταβολή της αναλογίας του δημοσίου χρέους ως προς το 
προϊόν (βιωσιμότητα χρέους), την άνοδο των πραγματικών 
επιτοκίων και την ακύρωση επενδύσεων, η διαφαινόμενη πα-
γίωση των αποπληθωριστικών πιέσεων επιφέρει αρνητικές 
επιπτώσεις στη λειτουργία της αγοράς. Ο «διαιωνιζόμενος» 
αποπληθωρισμός δημιουργεί προσδοκίες για περαιτέρω 
υποχώρηση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών 
στο μέλλον, με αποτέλεσμα την αναβολή των αγορών και 
την πτώση της ζήτησης. Παράλληλα, η αναβλητικότητα της 
καταναλωτικής δαπάνης μειώνει τον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων, διογκώνοντας το ήδη οξύ πρόβλημα της ελ-
λιπούς ρευστότητας αλλά και των φτωχών επιχειρηματικών 
αποτελεσμάτων. Πρόκειται με άλλα λόγια για φαύλο κύκλο.

ο πρόεδρος της έΣέέ, κ. Βασίλης Κορκίδης σχολίασε τα 
αποτελέσματα:  
«Οι παραπάνω εξελίξεις συντελούν στη διατήρηση του φαύ-
λου κύκλου της ισχνής οικονομικής δραστηριότητας, αφού 
στην ουσία διασκεδάζουν κάθε πιθανότητα ανάκαμψης. Ήδη, 
οι «πολλά υποσχόμενες» ενδιάμεσες εκπτώσεις (Μαΐου-Νοεμ-
βρίου) δεν κατάφεραν να τονώσουν τον κύκλο εργασιών, αλλά 
σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία, στην πραγματικότητα 
συνετέλεσαν στη συρρίκνωση του τζίρου των μικρομεσαίων 
εμπορικών επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η απελευθέρωση των 
προσφορών σε ένα περιβάλλον επίμονων αποπληθωριστικών 
πιέσεων το μόνο που θα κατορθώσει είναι να απελευθερώ-
σει τον επιζήμιο εγχώριο αρνητικό πληθωρισμό με περαιτέ-
ρω πτώση του κύκλου εργασιών και διόγκωση των αρνητι-
κών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, 
ο καταναλωτής θα βρεθεί αντιμέτωπος με διπλές τιμές όλο το 
χρόνο χωρίς δυνατότητα σύγκρισης, με χαμηλότερης ποιότη-
τας προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και με ολιγοπωλιακού χαρα-
κτήρα συμπεριφορές και άλλες πρακτικές».
 

  Συνέχεια από τη σελ.8

 

στικό του, σε περίπτωση δε ελαττωματικού προϊόντος, το ελάττω-
μα θα σημειώνεται κατά τρόπο σαφή επί του προϊόντος.

ηλεκτρονικό μητρώο Καταγγελιών
Δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο καταγγελιών στην Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, για την καταχώριση 
σε αυτό, των πάσης φύσεως καταγγελιών καταναλωτών.  Η κατα-
χώριση της καταγγελίας γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή www.1520.gov.gr, με τη χρήση ηλεκτρο-
νικής φόρμας στην οποία ο καταναλωτής συμπληρώνει τα στοιχεία 
του καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, την πρακτική της οποί-
ας θέλει να καταγγείλει.

Κυρώσεις
Τέλος, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κώδικα, επι-
βάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τον ν. 4177/2013 
καθώς και οι κυρώσεις από την Υπουργική Απόφαση «Κανόνες Δια-
κίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)».

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΕΣΕΕ, τόσο μεμονωμένα, όσο και στο πλαίσιο της Ομάδας Ερ-
γασίας των φορέων και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για 
την επεξεργασία σχεδίου του εν λόγω Κώδικα, δεν είχε προτεί-
νει τα παραπάνω.  Η Υπουργική Απόφαση που τελικά εκδόθηκε 
απέχει έτη φωτός από την πρόταση, στην οποία συναινετικά και 
με ελάχιστες διαφωνίες κατέληξαν οι φορείς της αγοράς που με-
τείχαν στην μακρά και εκτεταμένη διαβούλευση.
  Υπενθυμίζουμε την τελική πρόταση της Ομάδας Εργασίας των φο-
ρέων, η οποία συνοψίζεται στα ακόλουθα:
1. Να διατηρηθούν προς το παρόν οι εκπτώσεις στα οριζόμενα 
από το άρθρο 15 ν. 4177/2013 χρονικά πλαίσια (τακτικές εκπτώσεις 
και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι).  
2. Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες να νοούνται ως 
ενιαία ενότητα και να διαρκούν ως 15 ημέρες, αφορώντας το πολύ 
στο 1/3 του συνόλου των ειδών.
3. Οι προσφορές και οι προωθητικές ενέργειες να ολοκληρώ-
νονται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τις εκπτώσεις (τακτικές και 
ενδιάμεσες).
4. Να εισαχθεί η τιμή γνωριμίας προϊόντος, για περίοδο που 

δεν θα ξεπερνάει τις 2 εβδομάδες.
5. Να εισαχθεί το δικαίωμα κάθε επιχείρησης να έχει «γωνία 
stock».  Αφορά μέχρι και στο 10% του συνολικού αριθμού των προϊ-
όντων και διαρκεί το πολύ ένα μήνα για το κάθε προϊόν.
6. Να καθιερωθεί ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο προσφορών – 
προωθητικών ενεργειών στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου, δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο.  Όλες οι προσφορές 
και προωθητικές ενέργειες να πρέπει να δηλώνονται εκεί.  
7. Να δημιουργηθεί ειδική Επιτροπή παρακολούθησης αθέμι-
των πρακτικών, με την συμμετοχή των φορέων της αγοράς.  Η Επι-
τροπή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Κώδικα, να καταγράφει 

τα προβλήματα και να υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό.
Ο εμπορικός κόσμος δεν δέχεται ως τελικό το περιεχόμενο της τε-
λικά εκδοθείσας απόφασης, η οποία δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη 
την παραπάνω πρόταση της Ομάδας Εργασίας.  Η ΕΣΕΕ, μαζί με τους 
υπόλοιπους φορείς, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ακύρωση 
της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 και για τη 
θεσμοθέτηση του σχεδίου Κώδικα, που πρότεινε μετά από γόνιμο 
και παραγωγικό διάλογο η Ομάδα Εργασίας των φορέων της αγο-
ράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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Με απόφαση του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και σε 
εφαρμογή του νόμου 
4262/2014 απλοποιού-
νται οι διαδικασίες αδει-
οδότησης ενώ καταρ-
γούνται οι απαιτούμενες 
άδειες λειτουργίας σε 
897 επαγγελματικές κα-
τηγορίες.
Τα οφέλη είναι πολλα-
πλά τόσο για τους πολί-
τες οι οποίοι εξοικονο-
μούν χρόνο και χρήμα 
όσο και για τη δημόσια 
διοίκηση που απελευθε-
ρώνει ανθρώπινους πό-
ρους και απαλλάσσεται 
από ένα μεγάλο μέρος 
του διαχειριστικού βά-
ρους.

Σημασία της 
μεταρρύθμισης 

η μεταρρύθμιση  
απλοποιεί τις διαδι-
κασίες αδειοδότησης 
 
-  Με την Υπουργική Από-
φαση του ΥΠΑΑΝ: 

◦ Καταργούνται άδειες 
που δεν προσέφεραν 
τίποτα στο κοινωνικό 
σύνολο, αντίθετα αποτε-
λούσαν γραφειοκρατικά 
εμπόδια στην έναρξη 
νέων επιχειρήσεων 

◦ Επιταχύνεται η είσοδος 
στην αγορά για επιχειρη-

ματίες και επαγγελματί-
ες, ιδιαίτερα τους νέους 

Αλλάζει συνολικά η φι-
λοσοφία αντιμετώπισης 
του επιχειρηματία και του 

Καταργούνται οι άδειες λειτουργίες για 
897 επαγγελματικές δραστηριότητες 

επαγγελματία  
-  Καταργούνται οι άδειες 
λειτουργίας για 103 βιο-
μηχανικές δραστηριότη-
τες που αφορούν σε 897 
ΚΑΔ σε αντίστοιχα επαγ-

γέλματα, με στόχο την 
ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της βιομηχα-
νίας και της μεταποίησης  
-  Ενισχύεται συνολικά η 
ανταγωνιστικότητα της 
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οικονομίας. Οι ωφελού-
μενοι κλάδοι και επαγ-
γέλματα αντιπροσωπεύ-
ουν πάνω από το 14,3% 
του ΑΕΠ  
 
αλλαγή Φιλοσοφίας 
 
Μετάβαση από το ισχύον 
σύστημα διεκπεραίωσης 
αιτημάτων και ανούσι-
ων εγκρίσεων σε ένα 
νέο σύστημα που όλες οι 
επιχειρήσεις επιτρέπεται 
να λειτουργούν χωρίς 
ιδιαίτερη παρέμβαση της 
διοίκησης, η οποία επι-
κεντρώνεται πλέον στον 
έλεγχο της λειτουργίας 
τους σε πραγματικές συν-
θήκες. 
 
Στόχοι  
της μεταρρύθμισης  
 
Καταργείται το στάδιο 
της αδειοδότησης για τον 
μεγαλύτερο αριθμό δρα-
στηριοτήτων  
 
2.Δημιουργούνται γενικοί 
όροι λειτουργίας όπου 
κρίνεται αναγκαίο  
 
3.Δίνεται η δυνατότητα 
αυτοσυμμόρφωσης της 
επιχείρησης ή και της πι-
στοποίησης τρίτου  
 
4.Διατηρείται η εκ των 
προτέρων αδειοδότηση 
μόνο σε συγκεκριμένες 
εξαιρέσεις  
 
5.Ενισχύονται οι έλεγχοι 
σε πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας 

Αξιολογούνται όλες οι 
δραστηριότητες με βάση 
την εκτίμηση κινδύνου 
για το δημόσιο συμφέ-
ρον. 

Ταξινομούνται όλες οι οι-
κονομικές δραστηριότη-
τες σε 4 κατηγορίες: 

1. Καμία υποχρέωση 
αδειοδότησης 

2. Αυτοσυμμόρφωση 

3. Πιστοποίηση τρίτου 

4. Έγκριση λειτουργίας 

Ανάλογα με την ταξινόμη-
ση κάθε δραστηριότητας 
εξετάζονται οι απαιτού-
μενες άδειες και τα επι-
μέρους δικαιολογητικά 
προκειμένου είτε να κα-
ταργηθούν είτε να απλο-
ποιηθούν σημαντικά. 
Μελετήθηκε ήδη πλέον 

του 50% των μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων 
και αξιολογήθηκαν ως 
χαμηλού ή πολύ χαμηλού 
κινδύνου.

Κατάργηση  
άδειας λειτουργίας

Η άδεια λειτουργίας κα-
ταργείται σε 103 βιομη-
χανικές δραστηριότητες 
και συναφείς εγκατα-
στάσεις της ομάδας 9 
όπως αναγράφονται 
στο παράρτημα του ν. 
4262/2014. 

Οι παραπάνω δραστηρι-
ότητες σύμφωνα με την 
διεθνή Στατιστική Ταξι-
νόμηση ΣΤΑΚΟΔ (NACE 
code), καταλαμβάνουν: 

-  7 τομείς 

- 24 κλάδους 

-  67 ομάδες 

-  129 τάξεις 

-  408 κατηγορίες 

-  897 υπο-κατηγορίες 

με την έκδοση  
της Κ.ύ.α.: 

Ο πολίτης, πριν την 
έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησης του, απλά 
οφείλει να ενημερώσει 
τις κατά τόπους περιφέ-
ρειες και να τηρεί σε δικό 
του αρχείο τα επιμέρους 
δικαιολογητικά (π.χ. 
οικοδομική άδεια, πιστο-
ποιητικό πυροπροστασί-
ας, βεβαίωση υγειονομι-
κής καταλληλότητας κτλ) 
τα οποία θα επιδεικνύει 
μόνο σε εκ των υστέρων 
έλεγχο.
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