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• ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ. Από το 1927
   τη διαβάζουν οι Αρκάδες ανελλιπώς  

• Τι αλλάζει σε εργασιακά και μισθούς με το νέο 
   νομοσχέδιο

• Φορολογική δήλωση 2015: Ποιοι θα   
   πληρώσουν χαμηλότερο εκκαθαριστικό.  

• Πώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν 
   να πληρώσουν μικρότερες εισφορές.

• Fishingtrips. Η Νέα Καινοτόμα Επιχείρηση
   στην Αρκαδία 
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4
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας 
στην υπηρεσία του Επαγγελματία. Ανακοινώσεις 
Επιμελητηρίου.

14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΝΟΥΡΙΑ. Από το 1927 
τη διαβάζουν οι Αρκάδες ανελλιπώς.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK. Πάταξη της 
φοροαποφυγής των εταιρειών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσιάζει δέσμη μέτρων για τη φορολογική 
διαφάνεια.

21 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Ποιοι είναι οι νέοι υπόχρεοι 
υποβολής Πόθεν Εσχες το 2015. Έκπτωση 10-
15% για εφάπαξ εξόφληση φόρου εξετάζει το 
ΥΠΟΙΚ. Ελέγξτε εάν χρωστάτε το χαράτσι της 
ΔΕΗ. Φορολογική δήλωση 2015: Ποιοι θα 
πληρώσουν χαμηλότερο εκκαθαριστικό.   

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ. Τι αλλάζει σε εργασιακά και 
μισθούς με το νέο νομοσχέδιο. Ποια επιδόματα 
του ΟΑΕΔ αυξάνονται με την αύξηση του 
βασικού μισθού. Τέλος ο μισθός με μετρητά. 
Υποχρεωτική μισθοδοσία μέσω Τραπεζών. 
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10

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. Δείτε διαδικτυακά αν έχετε ενεργή 
Ασφαλιστική Ικανότητα. Ενεργοποίηση της νέας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας προς οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και ΚΕΑΟ “Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη”. Πως 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να πληρώσουν 
μικρότερες εισφορές. Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ. 
Ο κ. Γιώργος Λουρδής μας μιλάει για τη 
Νέα Καινοτόμα Επιχείρηση στην Αρκαδία 
www.fishingtrips.gr 
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Υπεύθυνη: Ευγενία Τζανετοπούλου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη
Τηλέφωνο: 2710 227141-2 (εσωτ. 5)
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Πρόεδρος: Στεφανία Δεληγιάννη
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Τηλέφωνο: 2710 230 233, 2710 227141 (εσωτ. 4)
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Ιδιοκτησία Έκδοσης
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Εκδότης (σύμφωνα με το νόμο)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ  
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Συντακτική Επιτροπή
ΑΛΕΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη
Τηλ: 2710 227141-2
Fax: 2710 233738
url: www.arcadianet.gr
e-mail:info@arcadianet.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΟΥΠΗΣ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΤΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

EYΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Για την καλύτερη και άμεση ενημέρωσή σας σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικότητας 
(επιδοτήσεις, προγράμματα, σεμινάρια, φορολογία κ.λπ) παρακαλούμε να συμπληρώσετε το παρακά-
τω ερωτηματολόγιο και να το αποστείλετε με φαξ στο 2710 233738. Μπορείτε να το συμπληρώσετε 
και on line, στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.arcadianet.gr 

* Κυκλώστε μία ή περισσότερες απαντήσεις. 
  Διαβαθμίστε την απάντηση από το 1 έως το 5 (1 σημαίνει λιγότερο και 5 περισσότερο).

* Βάλτε Χ σε μία ή περισσότερες απαντήσεις.

Με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για θέματα του Επιμελητηρίου;

Με ποιον τρόπο θα θέλατε να ενημερώνεστε, για τις δράσεις του Επιμελητηρίου; 
(ενημερωτικές  εκδηλώσεις, επιδοτήσεις, κλαδικές εκθέσεις, ασφαλιστικά, παρουσίαση επιχειρήσε-
ων, κ.λπ).

Χρησιμοποιείτε κάποια από τις παρακάτω συσκευές; Αν ναι ποιά;

Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Ενημερωτικά 
Sites/Portals Ραδιόφωνο Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικό 

Επιμελητηρίου

1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5

Newsletter
Eπιμελητηρίου

Facebook 
(ή άλλη κοινωνική 

δικτύωση)
SMS Άλλο (σημειώσατε ποιο)

1    2    3    4    5 1    2    3    4    5 1    2    3    4    5

Ενημερωτικά 
Sites/Portals Ραδιόφωνο Τηλεόραση Εφημερίδες Περιοδικό 

Επιμελητηρίου

Newsletter
Eπιμελητηρίου

Facebook 
(ή άλλη κοινωνική 

δικτύωση)
SMS Άλλο (σημειώσατε ποιο)

TABLET SMART PHONES ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας
στην υπηρεσία του επιχειρηματία
Εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αντιλαμβανόμενο ότι οι νέες 
ρυθμίσεις αποτελούν βόμβα στα θεμέλια του Επιμελη-
τηριακού Θεσμού και επιδιώκοντας την συνέχιση του 
πρωταγωνιστικού μας ρόλου στην ανάταξη της ελληνικής 
οικονομίας συνεχίζουμε να παρέχουμε άμεσες και έμμε-
σες ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη μας όπως: 

Οι άμεσες και έμμεσες ανταποδοτικές υπηρεσίες που 
παρέχει το Επιμελητήριο Αρκαδίας στα μέλη του είναι οι 
ακόλουθες:

1. Ενημέρωση των μελών για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτι-
κά και τα χρηματοδοτικά προγράμματα.
2. Διοργάνωση ημερίδων και ενημερωτικών εκδηλώσεων 
για κάθε θέμα που απασχολεί την επιχειρηματική κοινότητα 
στο σύνολο ή συγκεκριμένους κλάδους.
3. Διοργάνωση σεμιναρίων (ΕΦΕΤ, Τεχνικοί Ασφαλείας, 
Marketing, Εξωστρέφεια και πολλά άλλα) και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και η χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών.
4. Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με 
ειδικές τιμές και επιπλέον με επιχορήγηση των αρκαδικών 
επιχειρήσεων.
5. Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και συναντή-
σεων Β2Β με επιχειρήσεις του εξωτερικού για την διερεύνη-
ση δυνατοτήτων συνεργασίας.
6. Διοργάνωση δωρεάν εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
εκπαίδευσης επαγγελματιών στο εξωτερικό μέσω του προ-
γράμματος Erasmus+. 
7. Παροχή πληροφοριακών στοιχείων των μελών στα μέλη 
για την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.
8. Τήρηση και ενημέρωση του Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστι-
κών Συμβούλων και Μεσιτών.
9. Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσε-
ων μέσω της παροχής συμβουλών και όλων των απαραίτη-
των εγγράφων και διαδικασιών.
10. Τήρηση του ΓΕΜΗ, το οποίο αποτελεί πλέον το μόνο 
μέσο δημοσιότητας της επιχειρηματικότητας. Μέσω του 
ΓΕΜΗ οι ΑΕ και οι ΕΠΕ δεν επιβαρύνονται πλέον με δαπα-
νηρές δημοσιεύσεις των στοιχείων τους.
11. Διοργάνωση της Έκθεσης «Αρκαδικό Πανόραμα» που 
αποτελεί πλέον θεσμό για όλη την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου και όχι μόνο.
12. Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προς όφελος 
των επιχειρήσεων – μελών.

13. Έκδοση του διμηνιαίου περιοδικού «ΕΠΙ» με χρήσιμα 
νέα για όλα τα μέλη σε κάθε γωνιά της Αρκαδίας και προ-
βολή των επιχειρήσεων με δωρεάν διαφημιστικές καταχω-
ρίσεις.
14. Έκδοση εβδομαδιαίου ηλεκτρονικού newsletter με 
τρέχοντα ενδιαφέρονται θέματα, καθημερινή ενημέρωση 
των μελών με email  και sms για σημαντικά νέα, ανάρτηση 
νέων στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και τις σελίδες του 
στα social media.
15. Προβολή των τοπικών προϊόντων - επιχειρήσεων 
μελών μέσω μόνιμου εκθετηρίου στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Επιμελητηρίου και των ηλεκτρονικών μέσων του 
Επιμελητηρίου.
16. Άμεση ανταπόκριση σε κάθε ερώτημα επιχειρηματικής 
φύσεως που απασχολεί οποιοδήποτε μέλος απευθύνεται 
στις Υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
17. Παροχή Προνομιακής Φροντίδας του Ομίλου Κλινικών 
Ευρωκλινικής.
18. Κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε 
επίπεδο Νομού.
19. Δωρεάν αναζήτηση διεθνούς επιχειρηματικής συνερ-
γασίας  και σχετικής πληροφόρησης μέσω του δικτύου 
ENTERPRISE EUROPE NETWORK, στο οποίο το Επιμελητή-
ριο Αρκαδίας είναι μέλος.
20. Στήριξη και συμβουλευτική από τα στελέχη της Δια-
χειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της οποίας το 
Επιμελητήριο Αρκαδίας είναι μέλος, διαθέτουν πολύχρονη 
εμπειρία στη διαχείριση κοινοτικών και εθνικών δράσεων 
και προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων, 
την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, ενώ διαθέ-
τουν γνώσεις και ικανότητες που τους επιτρέπουν τη πλήρη 
αξιοποίηση όλων των σύγχρονων ηλεκτρονικών συστη-
μάτων διαχείρισης επενδυτικών έργων σε όλες τις φάσεις 
τους (υποβολή, παραλαβή, αξιολόγηση και υλοποίηση).

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας παρέχει επίσης εκ του νόμου 
στα μέλη του τις ακόλουθες άμεσες και έμμεσες αντα-
ποδοτικές υπηρεσίες:
1. Αρμοδιότητες δημοσίου δικαίου που σχετίζονται με την 
επιχειρηματικότητα, 
2. Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο νομικών προσώπων 
που εξυπηρετούν ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, 
3. Λειτουργία των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ., 
4. Συμβολή στις διαδικασίες ενιαίας και απλοποιημένης 
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Παράταση συνδρομών έως τις 31 Μαΐου 2015

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του παρατείνει την ημερομηνία εξόφλησης 
παρελθουσών συνδρομών (η οποία έληγε την 31ηΜαρτίου) μέχρι τις 31 Μαΐου.
Σε συνέχεια ανακοινώσεων μας, περί εξόφλησης συνδρομών, σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Ν.2081/1992 περί Επιμελητηρίων για τις συνδρομές των μελών και παρά την κατάργηση της υποχρεωτικής 
συνδρομής στα Επιμελητήρια από την 1.1.2015, οι μέχρι 31.12.2014 οφειλόμενες συνδρομές σας στο Επιμε-
λητήριο Αρκαδίας εξακολουθούν να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.

Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουν, παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης 
των υποχρεωτικών συνδρομών (έως 31-12-2014) και δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου να 
εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν  τις όποιες οφειλόμενες υποχρεωτικές συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο 
Αρκαδίας το αργότερο έως 31 Μαΐου 2015, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 
Τρίπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2.
Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους σας, σας υπενθυμίζουμε ότι θα προχω-
ρήσει η ανάθεση της είσπραξης των σχετικών οφειλών σας στην Δ.Ο.Υ. (διαδικασία άρθρου 106 παρ. 4 του 
Ν.2362/95) σύμφωνα με: α) με την αρ. 3/30-3-2015 απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου. 

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων στο ΓΕΜΗ 

Από 01/03/2015, οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων, και αποσπασμάτων πράξεων 
Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για την καταχώριση μεταβολών των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) στο 
Γ.Ε.ΜΗ. γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η καταβολή του ανάλογου τέλους διατήρησης μερίδας 
Γ.Ε.ΜΗ.. Τόσο η καταβολή του κόστους χορήγησης πιστοποιητικού, αντιγράφου, αποσπασμάτων Γ.Ε.ΜΗ., όσο 
και του τέλους διατήρησης Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται είτε με χρέωση πιστωτικής/ χρεωστικής/ prepaid κάρτας, είτε με 
χρήση κωδικών ΔΙΑΣ, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Ε.ΜΗ..

Περισσότερες πληροφορίες για την απόκτηση των κωδικών πρόσβασης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: 
Προσωποποιημένες Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις Επιχειρήσεις (https://services.businessportal.gr/),  καθώς 
επίσης και video παρουσίασης παραδείγματος εγγραφής ή υποβολής αίτησης.
Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα: 2710 227141-2. 

αδειοδότησης, 
5. Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού 
και γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα πρωτογενούς 
παραγωγής και μεταποίησης, εμπορικών δραστηριοτήτων 
και υπηρεσιών ή γενικά για την εθνική οικονομία,
6. Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων 
υποδομής και η μέριμνα με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, της μεταποίησης, του τομέα υπηρε-
σιών με έμφαση τις εξαγωγές και γενικά για την αύξηση της 
παραγωγής και της παραγωγικότητας,
7. Ανάληψη και διεκπεραίωση κατ’ εξουσιοδότηση των 
αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλου έργου 

συναφούς με τον σκοπό τους, ύστερα από απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού,
8. Επιχορήγηση πρωτοβουλιών, που συμβάλλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας των Επιμελητηρίων ή 
γενικότερα της εθνικής οικονομίας, 
9. Επιχορήγηση πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών 
εκδηλώσεων, 
10. Η απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για 
διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες,
11. Οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών 
οργανώσεων. 

>>



Το Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας 
τον Αύγουστο του 2014 μετά από μουσειογραφικό 
σχεδιασμό ξεκίνησε τη λειτουργία του με την μόνιμη 
έκθεση της αυτοδημιούργητης ξυλόγλυπτης συλλογής 
του Ιωαν. Μπακόπουλου.
 Επιπλέον ανέπτυξε συλλεκτική δραστηριότητα καθώς 
αρκετοί Δαραίοι ανταποκρίθηκαν με δωρεές αντικει-
μένων συμβάλλοντας στο σκοπό της ίδρυσης του, 
δηλ. στην  ενίσχυση της συλλογικής μνήμης, στη 
διατήρηση της παράδοσης και των ιδιαίτερων χαρα-
κτηριστικών του χωριού. 
Το Μουσείο αναγνωρίζοντας την άξια της αλληλεπί-
δρασης του με την κοινωνία προχώρησε στην προ-
σωρινή ανανέωση της μόνιμης έκθεσης στην ενότητα 
της «καθημερινής ζωής» με αντικείμενα προερχόμενα 
από δωρεές, η οποία θα διαρκέσει 3 μήνες.
Τους τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η επισκεψιμό-
τητα καθώς σύλλογοι και σχολεία πραγματοποίησαν 
τις πρώτες οργανωμένες μαζικές επισκέψεις στο 
Μ.Λ.Π.Δ.Α  απολαμβάνοντας ξεναγήσεις διδακτικού 
και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Eπίσης ανέπτυξε πλούσιο πρόγραμμα συνεργασιών 
και εκπαιδευτικών δράσεων ενεργοποιώντας το ενδι-
αφέρον της επιστημονικής κοινότητας. 
Με αφορμή τις ημέρες του Αγ. Πάσχα παρουσίασε 

στο κοινό το έκθεμα του Μήνα Απριλίου 2015: «Τη 
Σταύρωση» κερδίζοντας την προσοχή των επισκεπτών 
αλλά και των ΜΜΕ. 

Το επόμενο διάστημα θα παρουσιάζεται στην αρχή 
κάθε μήνα ένα αντικείμενο-έκθεμα της Μόνιμης 
Έκθεσης με έμφαση στα στοιχεία λαογραφικού περι-
εχομένου και βασικό στόχο την επιπλέον προσέλκυση 
του κοινού. 

Αντωνία Κορδοπάτη, Φιλόλογος - Επιχειρηματίας 
Τουρισμού & Εκπαίδευσης,
Γραμματέας του Συνδέσμου Δαραίων, 
Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού Δάρα Αρκαδίας
e-mail: museum.folkculture_dara@yahoo.com, 
www.facebook.com/museum.folkculture.dara

ΕΠΙ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 20156

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«‘Ένα σύγχρονο Μουσείο με εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό 
περιεχόμενο»

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Εφαρμογή για κινητά. Ένα πρωτοποριακό project του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου με την στήριξη και την συνεργασία του 
Επιμελητηρίου Αρκαδίας για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

Με τη συμμετοχή διακοσίων επιχειρήσεων είναι έτοιμη η εφαρμογή για κινητά, που ανέπτυξαν το Επιμελητήριο 
Αρκαδίας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την εύρεση Αρκαδικών Επιχειρήσεων που παρέχουν εκπτωτικές 
υπηρεσίες σε φοιτητές. 
Η εφαρμογή παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις καταχωρίσεις με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, χάρτη, 
οδηγίες διαδρομής και ποσοστά εκπτώσεων.
H τρέχουσα έκδοση είναι ήδη διαθέσιμη μέσω των Apple Store για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και 
μέσω Google Play για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android.

Δωρεάν η συμμετοχή των επιχειρήσεων με την παροχή έκπτωσης
Όποια  επιχείρηση ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην εφαρμογή προσφέροντας την έκπτωση που επιθυμεί να 
επικοινωνήσει με το Επιμελητήριο Αρκαδίας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2 
ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr να κατεβάσει την αίτηση και να 
την στείλει υπογεγραμμένη με σφραγίδα στο φαξ: 2710 233738.
Η εφαρμογή για τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν είναι δωρεάν.
Στις ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
www.uop.gr δίνονται όλες οι πληροφορίες για να κατέβει η εφαρμογή στο κινητό. 

>>

>>



To ARENA SPORTS CLUB κoντά σας με νέο κλειστό παιδότοπο!!!

Τη δυναμική παρουσία της έδωσε η εταιρεία «SYRIOS» στη 
Διεθνή Έκθεση Ambient Expo που πραγματοποιήθηκε από τις 
26 έως 29 Μαρτίου 2015, στους εκθεσιακούς χώρους της 
Romexpo στο Βουκουρέστι. 

Οι 40.000 επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης προϊόντων και 
συστημάτων Διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, 
Επίπλων και Πισίνας, επιβεβαίωσαν την επιτυχία όχι μόνο της 
έκθεσης αλλά και της Αρκαδικής μας εταιρείας. 

Η εταιρεία SYRIOS, «εκμεταλλευόμενη» την μεγάλη επισκεψιμό-
τητα παρουσίασε, στο άρτια οργανωμένο περίπτερό της, όλες τις 
σύγχρονες λύσεις στον χώρο της Οικονομικής Θέρμανσης.

Ενισχύοντας για ακόμη μια φορά την Αρκαδική της ταυτότητα σε 
διεθνές επίπεδο, με τη συμμετοχή της σε εκθέσεις Ελλάδας και 
Εξωτερικού, επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον κανόνα «με την 
εξωστρέφεια και την καινοτομία γινόμαστε ανταγωνιστικοί».

Άλλωστε αυτό το καταδεικνύουν οι συνεργασίες - συμφωνίες 
που πραγματοποίησε, στη διάρκεια της έκθεσης, με επιχειρήσεις 
από όλη την Ευρώπη. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Μία ακόμη παρουσία της εταιρείας «SYRIOS» σε Διεθνές επίπεδο

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

Να ζήσεις Κωστάκη και Χρόνια...
...Πολλά χρώματα, Πολλά παιχνίδια, 
Πολλά χαρούμενα χαμόγελα.
Ο ειδικά διαμορφωμένος παιδό-
τοπος του ARENA SPORTS CLUB 
(όπισθεν S/M AB Bασιλόπουλου) 
διοργανώνει την πιο σημαντική 
μέρα του παιδιού σας, τα γενέθλια 
του ή την γιορτή του, μέσα σε έναν 
επίγειο παιχνιδο-παράδεισο.
Τεράστια κάστρα, τσουλήθρες, τρα-
μπολίνο, κάνουν το παιχνίδι ατε-
λείωτο σε έναν από τους μεγαλύ-
τερους κλειστούς αδειοδοτημένους 
παιδότοπους στην Πελοπόννησο.

Στα πάρτυ επίσημοι καλεσμένοι 
είναι και όλοι  οι αγαπημένοι ήρωες 
των παιδιών σας. Τεράστιες μασκότ, 
Lion King, Hello Kitty, Minion και 
πολλές άλλες που εσείς επιλέγετε, 
υποδέχονται  μαζί με το παιδί σας 
τους προσκεκλημένους.

Και όταν τα «παιδία παίζει», στον 
παιδότοπο, ή στο κλειστό 5Χ5, ή 
ακόμα και στον ειδικά διαμορφω-
μένο χώρο για άλλες δραστηριό-
τητες, ζωγραφική, παζλ και άλλα, 
οι γονείς απολαμβάνουν τον καφέ 
τους ξέγνοιαστοι και χαλαροί αφού 
μπορούν να  τα βλέπουν μέσα από 
τις γιγαντοοθόνες που βρίσκονται 
στον ίδιο χώρο. Μπορούν φυσικά 
οι ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ  γονείς  να 
καθίσουν με τον καφέ τους και 
μέσα στον παιδότοπο, στον ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει.

Αναμφίβολα, στο «Arena Sports 
Club» μπορείτε να διοργανώσετε 
το καλύτερο πάρτι για το παιδί 
σας!!! αλλά και να περάσετε μαζί 
του αξεχαστες στιγμές χαράς και 
χαλάρωσης...!! Ανοιχτά καθημερινά 
από το πρωί στις 10 έως τις 10 το 
βράδυ. 



Νέους υπόχρεους για την υποβολή 
Πόθεν Εσχες για το 2015 προβλέπει 
εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας 
όπου προβλέπει την υποχρέωση υπο-
βολής από αξιολογητές επενδυτικών 
σχεδίων και τους ελεγκτές επενδυτικών 
σχεδίων.

Εγκύκλιο σχετικά με την δήλωση και 
τον έλεγχο την περιουσιακής κατάστα-
σης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών 
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών 
μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και άλλων κατηγοριών προ-
σώπων δηλαδή την δήλωση 
Πόθεν Εσχες για το  2015  
εξέδωσε η ΓΓΔΕ. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με 
την εγκύκλιο τα μέλη και 
οι εισηγητές της Κεντρικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, τα επιφορτισμένα 
με την εκταμίευση των ενισχύ-
σεων όργανα καθώς και τα 
μέλη των οργάνων εξέτασης, 
αξιολόγησης και ελέγχου 
επενδύσεων, υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης περιουσια-
κής κατάστασης. 

Το Πόθεν Εσχες υποβάλλεται από τους 
υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) 
ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς 
του (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, 
η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο 
κατά το διάστημα της θητείας, της 
άσκησης της δραστηριότητας ή της 
διατήρησης της ιδιότητας των υπό-
χρεων και για ένα (1) έτος, μετά από 
την απώλεια ή τη λήξης και το αργό-

τερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής της δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. 

Δήλωση οικονομικών συμφερόντων 
Η υποχρέωση δήλωσης οικονομικών 
συμφερόντων αφορά τους υπόχρεους 
σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, 
οι οποίοι, εκτός από την ετήσια δήλωση 
υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία, 
δήλωση οικονομικών συμφερόντων. 

Σημειώνεται ότι τα ειδικά έντυπα 
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και 
δήλωσης οικονομικών συμφερόντων 
δεν έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια 
όργανα. 

Υπόχρεοι
 Σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης το έτος 2015 καθώς και 
σε δήλωση οικονομικών συμφερό-

ντων στην αρμόδια Επιτροπή , η οποία 
επίκειται να συσταθεί, υποχρεούνται 
όσοι άσκησαν μια από τις παρακάτω 
ιδιότητες για τα έτη 2013 και 2014 ως 
ακολούθως: 
1.Οι αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων 
σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης 
(έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση, 
συγκερασμός), 
2.Οι ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων σε 
οποιαδήποτε φάση του ελέγχου (ορι-

σμός ΚΟΕ, πραγματοποίηση 
ελέγχου, υποβολή έκθεσης), 
3. Τα μέλη και οι εισηγητές 
της Κεντρικής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής και οι υπόλογοι. 

Η Διεύθυνση Έγκρισης και 
Παρακολούθησης Επεν-
δύσεων ήδη απέστειλε στη 
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου, 
σχετική κατάσταση υπόχρεων, 
προκειμένου να διαβιβαστεί 
στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
(Επιτροπή του άρθρου 3Α του 
ν.3213/2003, όπως ισχύει, η 
οποία επίκειται να συσταθεί). 

Επισημαίνεται ότι δεν θα 
επαναληφθεί η υπενθύμιση και 
δεν θα ειδοποιηθούν προσω-
πικά οι υπόχρεοι, δεδομένου 

ότι ενέχουν την υποχρέωσή τους μόνο 
με βάση την ιδιότητά τους, για το λόγο 
αυτό αναρτάται με το παρόν πίνακας 
υπόχρεων στον επίσημο διαδικτυακό 
τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων. 

www.ependyseis.gr

Έκπτωση 10-15% για εφάπαξ εξόφληση φόρου 
εξετάζει το ΥΠΟΙΚ
Προτάσεις που προβλέπουν έκπτωση 10-15% για όσους φορολογούμενους εξοφλήσουν εφάπαξ στην πρώτη δόση του 
Ιουλίου το φόρο εισοδήματος επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών. 

Στην περίπτωση αυτή, πάντως, απαιτείται άμεση νομοθετική ρύθμιση, σημειώνουν αρμόδιες πηγές, την οποία τοποθετούν 
-εφόσον ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις- προς το τέλος Μαΐου. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι είναι οι νέοι υπόχρεοι υποβολής
Πόθεν Εσχες το 2015 



Να ελέγξουν μέσω taxisnet αν έχει παραμείνει απλήρωτο το χαράτσι της ΔΕΗ του 2013 καλεί το Υπουργείο Οικονομικών 
περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων

Συγκεκριμένα, το ΥΠΟΙΚ καλέι τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εισέλθουν στο Taxisnet και συγκεκριμένα στο πεδίο των οφει-
λών ώστε να ελέγξουν εάν χρωστούν ή όχι το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013 και σε περίπτωση που χρωστάνε να τυπώσουν 
την  Ταυτότητα Οφειλής ώστε να καταβάλλουν πληρώσουν το «χαράτσι». 

Έτσι με ειδοποίηση μέσω του email που εχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι το ΥΠΟΙΚ ενημερώνει ότι μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ και των λοιπών παροχών, τα 
ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1101/2013, όπως ισχύει. Για τη δική σας διευκόλυνση και προς 
αποφυγή ταλαιπωρίας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε αναλυτικά τα στοιχεία των ακινήτων για τα 
οποία οφείλετε Ε.Ε.Τ.Α. και την ειδοποίηση με ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στο σύνδεσμο hhtp://link.minfin.gr/eidop». 

Μόνο στους συνεπείς φορολογούμε-
νους που θα πληρώσουν εφάπαξ μέχρι 
το τέλος Ιουλίου τον φόρο εισοδήμα-
τος που θα προκύψει με την εκκαθάρι-
ση της φετινής φορολογικής δήλωσης 
θα χορηγηθεί το μπόνους που ετοιμάζει 
το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπόνους 
που θα έχει τη μορφή έκπτωσης φόρου 
θα κινείται στα επίπεδα 5% -10% και 
θα δοθεί με συγκεκριμένα κριτήρια. 
Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση του 
μπόνους είναι ο φορολογούμενος να 
είναι συνεπής στις φορολογικές υπο-
χρεώσεις του κατά τα τελευταία χρόνια.
Να έχει δηλαδή, υποβάλει εμπρόθε-
σμα όλες τις φορολογικές δηλώσεις 
(φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ), να 
έχει πληρώσει εντός των προβλεπόμε-
νων προθεσμιών τους φόρους, να μην 
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ακόμη και 
αν έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση τμη-
ματικής εξόφλησης. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν θα δικαιούνται την έκπτωση φόρου 
όσοι έχουν καθυστερήσει την υποβο-
λή κάποιας δήλωσης ή την πληρωμή 
κάποιου φόρου. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία ο φόρος εισοδήματος 
εξοφλείται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δό-
σεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου, 
η δεύτερη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 
και η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσι-
μη ημέρα του Νοεμβρίου. Σε περίπτωση 
εφάπαξ εξόφλησης του φόρου δεν 
προβλέπεται καμία έκπτωση.

Καθυστερήσεις 
Εν τω μεταξύ σημαντικές καθυστε-
ρήσεις παρατηρούνται στη διαδικασία 
υποβολής των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων και όπως όλα δείχνουν 
η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet 
αναμένεται να ανοίξει μετά τις 10 
Μαΐου αφού σύμφωνα με πληροφο-
ρίες αναμένεται να παραταθεί μέχρι τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία η προθεσμία 
ηλεκτρονικής υποβολής του αρχείου 
βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων 
και της βεβαίωσης των αμοιβών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα για το 
φορολογικό έτος 2014 που έληξε 27 
Απριλίου. 

Τα στοιχεία για τους μισθούς, τις 
συντάξεις και τις αμοιβές από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα καθώς και για 
τους φόρους που παρακρατήθηκαν και 
αναλογούν στα συγκεκριμένα εισοδή-
ματα που εισπράχθηκαν το 2014 θα 
είναι προσυμπληρωμένα στο ηλεκτρο-
νικό έντυπο Ε1 που θα υποβάλουν οι 
φορολογούμενοι. 

Παράταση 
Οι σημαντικές καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται φέτος στη διαδικασία 
υποβολής των φορολογικών δηλώσε-
ων αναμένεται να φέρουν και παρά-
ταση της προθεσμίας η οποία λήγει 
κανονικά στις 30 Ιουνίου. 

Ήδη η αναπληρώτρια υπουργός Οικο-
νομικών Νάντια Βαλαβάνη μιλώντας 
στη Βουλή έκανε λόγο για μια παράτα-
ση 10 ημερών αλλά έμπειροι λογιστές 

- φοροτεχνικοί θεωρούν ότι το υπουρ-
γείο Οικονομικών θα αναγκαστεί να 
δώσει μεγαλύτερη παράταση, καθώς τα 
δεδομένα φέτος -σε ό,τι αφορά στην 
υποβολή των δηλώσεων- είναι τελείως 
διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. 

Όπως λένε οι δηλώσεις θα υπο-
βληθούν υπό το πλαίσιο ενός νέου 
φορολογικού νόμου, με νέα έντυπα 
και νέες οδηγίες, οι οποίες ακόμα δεν 
έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Επίσης 
ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί σημαντι-
κές ερμηνευτικές αποφάσεις του νέου 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που 
επηρεάζουν άμεσα τον υπολογισμό των 
κερδών των επιχειρήσεων και τη σω-
στή συμπλήρωση των δηλώσεων τόσο 
των νομικών όσο και των φυσικών 
προσώπων. 

www.dikaiologitika.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελέγξτε εάν χρωστάτε το χαράτσι της ΔΕΗ 

Φορολογική δήλωση 2015: 
Ποιοι θα πληρώσουν χαμηλότερο εκκαθαριστικό
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Με σκοπό τον περιορισμό της επι-
σκεψιμότητας στα Υποκαταστήματα, 
το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχει τη δυνατό-
τητα στους ασφαλισμένους του, να 
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας εάν διαθέτουν ενεργή 
Ασφαλιστική Ικανότητα.

Η πρόσβαση στην εν λόγω υπηρεσία 
μπορεί να γίνει με τους εξής δύο 
τρόπους:

Α)  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ
Απαιτείται να έχει προηγηθεί η Πι-
στοποίηση Ασφαλισμένου, δηλαδή 
ο ασφαλισμένος να διαθέτει κωδι-
κούς πρόσβασης (κωδικό χρήστη 
και συνθηματικό) στο ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

Για να μπείτε στην Υπηρεσία 
- Ασφαλιστική Ικανότητα, επι-
σκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΙΚΑ 
www.ika.gr  (https://apps.ika.gr/
eInsEligibility/)

Β)  ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΧΡΗΣΤΕΣ

Απαιτείται η καταχώρηση:
1. του Αριθμού Μητρώου Ασφαλι-
σμένου (Α.Μ.Α.),
2. του Αριθμού Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)
3. και του Αριθμού Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Σημειώνεται ότι για την απογραφή 
των εμμέσων μελών που αναγράφο-
νται στο οικογενειακό βιβλιάριο έχει 
σχεδιασθεί ειδική διακριτή δράση η 
οποία στην παρούσα φάση βρίσκεται 
σε διαδικασία εσωτερικού ελέγχου 
και θα υποστηρίξει τη διαδικασία 
απογραφής εμμέσων μελών μέσω 
διαδικτυακών υπηρεσιών χωρίς να 
απαιτείται η προσέλευση των ασφα-
λισμένων στα υποκαταστήματα του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι διαδικτυακές αυτές υπηρεσίες θα 
διατεθούν σε χρήση και στο ευρύ 
κοινό σύμφωνα με νέες οδηγίες 
που θα ανακοινωθούν από το 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  

Με γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση 
των εργαλείων ενημέρωσης και 
επικοινωνίας με τους οφειλέτες, η 
Διοίκηση του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ εμπλου-
τίζει τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες με τη νέα εφαρμογή 
«Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη».

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπη-
ρεσίας παρέχεται στους οφειλέτες 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ η 
δυνατότητα να προσπελάσουν σε 
πραγματικό χρόνο τις παρακάτω 
πληροφορίες που αφορούν στην 
εικόνα των οφειλών τους:

• Συγκεντρωτική και αναλυτική 
ανά περίοδο εικόνα των οφειλών
• Συγκεντρωτική και αναλυτική 
εικόνα των καταβολών
• Συγκεντρωτική εικόνα των ρυθ-
μίσεων με ανάλυση δόσεων και 
οφειλών

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στον 
ιστότοπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην 

ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 
> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Οφειλέτες».

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονι-
κή υπηρεσία:
Οι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάνουν 
χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβα-
σης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
υποβολής ΑΠΔ.
Οι οφειλέτες άλλων φορέων, οι 
οποίοι έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ 
μπορούν να πιστοποιηθούν μέσω 
της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πι-
στοποίηση Οφειλετών ΚΕΑΟ άλλων 
Φορέων» και να κάνουν χρήση των 
κωδικών που δήλωσαν κατά την 
πιστοποίησή τους.  

Δείτε διαδικτυακά αν έχετε ενεργή 
Ασφαλιστική Ικανότητα

Ενεργοποίηση της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας προς οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΚΕΑΟ 
«Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ



ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία σε 
μια εκ των τριών αμέσως επόμενων 
κατώτερων ασφαλιστικών κατηγορι-
ών κλάδου σύνταξης από αυτή που 
υποχρεωτικά υπάγεται ο ασφαλι-
σμένος παρέχεται πλέον σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Διοίκησης του 
Ο.Α.Ε.Ε.

Το δικαίωμα μπορούν να ασκήσουν 
ασφαλισμένοι που:
 • δεν το έχουν ασκήσει,
 • το έχουν απωλέσει μέχρι τη δημο-
σίευση του Ν.4321/2015 (21-3-
2015),
 • διατηρούν ήδη ενεργό δικαίωμα, 
κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, 
και επιθυμούν να το επεκτείνουν ως 
προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό 
κατηγοριών που υπολείπονται (1,2).
 
Επισημαίνουμε ότι η ένταξη στη νέα 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
άσκησης του δικαιώματος κατάταξης 
σε κατώτερη κατηγορία, προσφέ-

ροντας, συνολικά, ευνοϊκούς όρους 
για την καταβολή των τρεχουσών και 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των 
ασφαλισμένων.
 
Τι αναφέρει η νομοθεσία
Ν.4321/15 (ΦΕΚ 32 Α/21-03-
2015): Ρυθμίσεις για την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας.

Άρθρο 29
Επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής 
κατηγορίας στον ΟΑΕΕ
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν 
έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής 
κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστι-
κή κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 
(Α΄ 89), όπως η προθεσμία αυ-
τής παρατάθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 
258), μπορούν με αίτησή τους να 
επιλέξουν την κατάταξή τους σε 
μία εκ των τριών αμέσως κατώ-
τερων ασφαλιστικών κατηγοριών 
του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές 

προβλέπονται από το π.δ. 5/2007 
(Α΄ 4), από αυτήν που υπάγονται 
υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε 
αυτήν έως 31.12.2016.
Ασφαλισμένοι που κατά την ημερο-
μηνία δημοσίευσης του παρόντος 
διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής 
κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 
του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 
(Α΄ 89), όπως ισχύει, μπορούν, με 
νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το 
δικαίωμα επιλογής ως προς τον, 
κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών 
που υπολείπονται, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω.
Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε 
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, 
σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση 
χορηγείται μέχρι δύο φορές.

Για τον καθορισμό των δικαιούχων 
υπαγωγής, των προϋποθέσεων, της 
διαδικασίας και κάθε άλλου σχετι-
κού θέματος ισχύουν οι διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 
4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει. 

Νέο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην 
Ν.Α.Τ., θεσπίζεται με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του Ν.4321/2015 θεσπί-
ζεται,  με το οποίο προβλέπεται:
• εφάπαξ ή τμηματική εξόφληση με 
σημαντικές εκπτώσεις (έως και 100%) 
στα Τέλη Καθυστέρησης και το, από 
1.1.2013, επιτόκιο,
• μεγάλη διάρκεια τμηματικής καταβο-
λής (έως και 100 δόσεις),
• μη επιβάρυνση οφειλών έως 
5.000€ με τόκο αποπληρωμής,
• επιβάρυνση των άνω των 5.000€ 
οφειλών με μειωμένο επιτόκιο απο-
πληρωμής (3% ετησίως),

• δυνατότητα ετεροχρονισμένης έντα-
ξης στη ρύθμιση ασφαλισμένων που 
έχουν διακόψει την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα και έχουν μηδενι-
κό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 
2015,
• αυτοδίκαιη ένταξη σε 100 δόσεις, 
των ασφαλισμένων που τηρούν τους 
όρους του προσωρινού διακανονι-
σμού Ν.3943/2011 και το υπόλοιπο 
της οφειλής τους είναι άνω των 
15.000€,
• ευνοϊκούς όρους τήρησης της ρύθ-
μισης.
Για να δείτε τη σχετική εγκύκλιο και 
τους όρους ρύθμισης μπορείτε να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.oaee.gr.

Το νέο πλαίσιο ρύθμισης σε συνδυα-
σμό με τη δυνατότητα άσκησης του 
δικαιώματος επιλογής κατάταξης 
έως και τρεις (3) κατώτερες ασφα-
λιστικές κατηγορίες, καθιστούν εφι-
κτή τη δυνατότητα ανταπόκρισης των 
ασφαλισμένων στις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό.
Η ένταξη στη ρύθμιση συμβάλει στην 
οικονομική σταθερότητα του Οργανι-
σμού και παρέχει στους ασφαλισμέ-
νους/οφειλέτες όλα τα δικαιώματα 
του ενήμερου ασφαλισμένου (ασφα-
λιστική ικανότητα, ασφαλιστική ενημε-
ρότητα, συνταξιοδοτικές παροχές). 
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Πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν 
να πληρώσουν μικρότερες εισφορές

Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ο Ρ Γ Α N Ι Σ Μ Ο Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν  Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Ω Ν

ΟΑΕΕ



Νέο τοπίο στο εργασιακό και μισθο-
λογικό καθεστώς του ιδιωτικού τομέα 
φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εργασίας για την επαναφορά των συλ-
λογικών συμβάσεων και του κατώτατου 
μισθού, το οποίο δίνεται σήμερα για 
δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο καταργείται όλο το 
πλέγμα των νόμων, ρυθμίσεων και 
αποφάσεων που απορρέουν από τα 
δυο Μνημόνια.
Το πνεύμα του νομοσχεδίου διαπνέεται 
από τη διακριτή υπερίσχυση των κλαδι-
κών και την ταυτόχρονη αποδυνάμωση 
των επιχειρησιακών και ατομικών 
συμβάσεων εργασίας. Βασικό σημείο 
του νομοσχεδίου είναι η δυνατότητα 
προσφυγής στον Οργανισμό Μεσο-
λάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) των 
εργαζομένων, ακόμη και χωρίς την 
προσφυγή των εργοδοτών, διεκδικώ-
ντας απόφαση θετική για τα οικονομικά 
και θεσμικά αιτήματά τους που θα έχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Ειδικότερα συμφωνά με το νομοσχέ-
διο: 

1. Επανέρχονται οι συλλογικές συμ-
βάσεις ως βάση διαμόρφωσης των 
μισθών. Γίνεται δηλαδή επαναφορά της 
νομικής ισχύος των κλαδικών συλλογι-
κών συμβάσεων έναντι επιχειρησιακών 
και ατομικών συμβάσεων εργασίας οι 
οποίες σήμερα κάνουν «θραύση» στην 
αγορά εργασίας.

2. Σε περίπτωση μη συμφωνίας για 
συλλογική σύμβαση μεταξύ εργοδότη 
και εργαζομένων, η μία πλευρά (και όχι 
οι δύο όπως ίσχυε μέχρι σήμερα) θα 
μπορεί πλέον να προσφύγει στη διαι-
τησία (ΟΜΕΔ). Η απόφαση του ΟΜΕΔ 
θα είναι δεσμευτική και για τα δύο 
μέρη. Προβλέπεται η ίδρυση σώματος 
εμπειρογνωμόνων που θα παρέχει 
στους διαιτητές του ΟΜΕΔ στοιχεία για 
τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά 
της επιχείρησης ή και του κλάδου που 
εξετάζεται. Για παράδειγμα, με το νέο 
καθεστώς αν σε μια διαπραγμάτευση 
δεν υπάρχει συμφωνία η εργατική 
πλευρά θα μπορεί να προσφύγει στον 
ΟΜΕΔ μονομερώς ζητώντας την υπο-
γραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης 
με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Ο 
ΟΜΕΔ θα εκδώσει απόφαση δεσμευ-
τική λαμβάνοντας υπόψη και την 
οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 
Η απόφαση αυτή μπορεί να δικαιώνει 
τους εργαζομένους στο σύνολο ή σε 
μέρος των αιτημάτων τους αλλά μπορεί 
και όχι, αν κριθεί ότι δεν το επιτρέπουν 
τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρη-
σης. 

3. Προβλέπεται η επαναφορά του χρό-
νου της μετενέργειας των συμβάσεων 

από τους τρεις στους έξι μήνες. 

4. Ρυθμίζεται το θέμα της «επεκτασι-
μότητας» των συλλογικών συμβάσεων. 
Με απόφαση που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλί-
ου Εργασίας ο υπουργός μπορεί να 
επεκτείνει σε όλους τους εργαζομένους 
του κλάδου συλλογική σύμβαση που 
δεσμεύει ήδη εργοδότες οι οποίοι 
απασχολούν το 50% συν ένα των 
εργαζομένων. 

5. Γίνεται επαναφορά του κατώτατου 
μισθού (στον ιδιωτικό τομέα) ο οποίος 
θα εξελιχθεί ως εξής: α) Από την 1η 
Οκτωβρίου 2015 και μέχρι τις 30 Ιου-
νίου 2016 ο κατώτατος μισθός όλων 
των υπαλλήλων της χώρας, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας, ορίζεται στα 650 ευρώ. 
Το κατώτατο ημερομίσθιο όλων των 
εργατοτεχνιτών της χώρας, ανεξαρτή-
τως ηλικίας, ορίζεται στα 29,05 ευρώ. 
β) Από την 1η Ιουλίου 2016, ο κατώ-
τατος μισθός όλων των υπαλλήλων της 
χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, ορίζεται 
στα 751,39 ευρώ. 

Το κατώτατο για όλους τους εργατοτε-
χνίτες της χώρας, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
ημερομίσθιο ορίζεται στα 33,57 ευρώ. 
Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι 
η σταδιακή επαναφορά του γενικού 
κατώτατου μισθού στα επίπεδα του 
Φεβρουαρίου του 2012, οπότε και κα-
ταργήθηκε με νομοθετική παρέμβαση η 
τότε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ με τη μείωση κατά 
22% (και 32% για τους νέους μέχρι 25 
ετών). 

www.dikaiologitika.gr
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Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ετοιμάζεται το υπουργείο Εργασίας να εκδώσει μετά την ψήφιση του 
νομοσχεδίου για τα εργασιακά, υποχρεώνει τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να καταβάλλουν μέσω τραπεζών τη μισθο-
δοσία τους.
Σκοπός είναι η καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αλλά και περιορισμού της εισφοροδιαφυγής, ότι 
πρέπει να γίνεται η καταβολή της μισθοδοσίας μέσω τραπεζών. 
Υπενθυμίζουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη από το 2010, με την ψήφιση σχετικής διάταξης, αλλά η εφαρμογή του 
πραγματοποιείται με πολλά «κενά», επειδή ακριβώς δεν εκδόθηκε η απαραίτητη ΚΥΑ. 

Τι αλλάζει σε εργασιακά και μισθούς με το νέο 
νομοσχέδιο

Τέλος ο μισθός με μετρητά. 
Υποχρεωτική μισθοδοσία μέσω Τραπεζών 
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Ποια επιδόματα 
του ΟΑΕΔ 

αυξάνονται με την 
αύξηση του 

βασικού μισθού

“Αυτόματες” αυξήσεις 10,91% 
από την 1η Οκτωβρίου του 2015 
και επιπλέον 15,55% από την 1η 
Ιουλίου, θα φέρει σε 7 επιδόματα 
του ΟΑΕΔ η αύξηση του κατώτα-
του μισθού και ημερομισθίου που 
δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Επιδόματα 
όπως το επίδομα ανεργίας , ειδικό 
τρίμηνο βοήθημα, επίδομα αποφυ-
λακισμένων και αλλά του ΟΑΕΔ θα 
δουν σημαντικές αυξήσεις.

Πρόκειται για “συνδεδεμένα” είτε 
με το κατώτατο μισθό είτε με το 
κατώτατο ημερομίσθιο επιδόματα 
που είναι: 
• Το βασικό επίδομα ανεργίας το 
οποίο από τα 360 ευρώ θα φτάσει 
στα 399,25 ευρώ την 1η Οκτω-
βρίου και στα 461,50 ευρώ την 1η 
Ιουλίου. 

• Τα ειδικά ετήσια εποχιακά 

βοηθήματα ξενοδοχοϋπαλλήλων, 
οικοδόμων, μουσικών – τραγουδι-
στών, ηθοποιών, δασεργατών κ.α. 
(σήμερα κυμαίνεται, ανάλογα με την 
κατηγορία, από 458,15 ευρώ έως 
916,30 ευρώ). 

• Το ειδικό εφάπαξ βοήθημα των 
187,20 ευρώ που χορηγεί ο ΟΑΕΔ 
μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω 
ανεργίας με προϋποθέσεις. 

• Το ειδικό βοήθημα των 216 ευρώ 
που χορηγείται έως 3 φορές το 
χρόνο μετά την τρίμηνη παραμονή 
στα μητρώα ανέργων. 

• Το επίδομα των αποφυλακισμέ-
νων (216 ευρώ για 3 φορές το 
χρόνο). 

• Το βοήθημα για επίσχεση εργα-
σίας Η καταβολή του κατώτατου 
μισθού ως ειδική παροχή μητρότη-
τας για περίοδο 6 μηνών. 



Η πρώτη της έκδοση καταγράφεται στο έτος 1927, από 
τον αείμνηστο Aγή Λεβέντη, έως το 1970. 
Συνεχίστηκε από το 1971 έως και το 1995 από τον 
Ηλία Κ. Κουνιά, και από τότε μέχρι πρόσφατα, εκδότης 
και ιδιοκτήτης ήταν η κα. Θωμαΐς Η. Κουνιά, η οποία 
και παρέδωσε πριν λίγο καιρό την «σκυτάλη» στον γιο 
της, Δημήτρη Κουνιά. 

Προτεραιότητά της από την ίδρυσή της είναι η σωστή 
ενημέρωση των συνδρομητών της, στους οποίους μετα-
φέρει όλα τα νέα των χωριών της επαρχίας Κυνουρίας, 
καθώς και η επίλυση των προβλημάτων της περιοχής, 

ενώ αποτελεί τον συνδετικό «κρίκο» των Ελλήνων ομο-
γενών σε χώρες του εξωτερικού με τον τόπο καταγωγής 
τους. Παράλληλα προωθεί την ανάδειξη και προβολή 
της όμορφης περιοχής της Κυνουρίας και της Αρκαδίας. 

Από το Μάιο του 1971 που επανεκδόθηκε –αρχικά στο 
πολυτονικό- μπήκαν τα «θεμέλια» αυτού του αγώνα. 
«Η επανέκδοση της «ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ» θα προωθήσει και 
θα βοηθήσει στη λύση τους σύγχρονα προβλήματα και 
θα αντιμετωπίσει από τις στήλες της γενικές επιτακτι-
κές ανάγκες» είχε γράψει σε εκείνο το φύλλο ο Ηλίας 
Κουνιάς και το έκανε στην πράξη. 
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Επιχειρήσεις που αντέχουν στον χρόνο
Η εφημερίδα «Κυνουρία» είναι μηνιαία εφημερίδα της Αρκαδίας, 
με κυκλοφορία περίπου 4.500 φύλλα, σε όλη την Ελλάδα και τον 
κόσμο, όπου υπάρχουν Αρκάδες.

Μερικά ζητήματα για τα οποία μπήκε μπροστά και διεκδί-
κησε πρώτος την επίλυση και υλοποίησή τους ήταν: 

1971: Διάνοιξη δρόμου Λεωνίδιο-Παλιόχώρι-Άγιος Βασίλει-
ος-Πλατανάκι, Διάνοιξη δρόμου προς μονή Σίντζας, ηλεκτρο-
δότηση Βερβένων, διοχέτευση Τσακώνικης μελιτζάνας στη 
Δ. Γερμανία, οδός Λεωνιδίου-Κοσμά-Σπάρτης. 1972: Οδός 
Τρίπολης-Άστρους και Πουλίθρων-Πελετών (ασφαλτόστρω-
ση). 1973: Ενοποίηση Τυρού-Σαπουνακεϊκών σε ένα δήμο, 
προώθηση της Παραλίας Τυρού ως παραθεριστικού τόπου. 
1975: Κατασκευή λιμανιού και ταχυδρομείου στον Τυρό και 
κατασκευή δρόμου Βασκίνας-Λεωνιδίου και Λεωνίδιο-Στένω-
μα-Παλιόχωρα-Βασκίνα, την οποία προωθούσε ο δήμαρχος 
Λεωνιδίου Στυλιανός Μερικάκης, τον οποίο και θαύμαζε. 
Επιπλέον, είχε αρθρογραφήσει για την ανάγκη ρυμοτομικού 
σχεδίου και δικτύου ύδρευσης στον Τυρό. 1976: Ίδρυση 
νοσοκομείου στο Λεωνίδιο. 1977: Αντιμετώπιση προβλημά-
των των πτηνοτρόφων Κυνουρίας. 1979: Βελτίωση δρόμου 
Καστριού-Ωριάς-Καράτουλας-Περδικόβρυσης-Στόλου-Πλα-
τάνας. 1982: Ίδρυση νοσοκομείων σε Λεωνίδιο και Άστρος, 
διάνοιξη δρόμου Άνω Δολιανών-Βερβένων, ανάπλαση και 
ανάδειξη Πέρα Μελάνων. 1987: Διάνοιξη και ασφαλτόστρω-

ση της δασικής οδού Πάρνωνα-Κοσμά-Αγίου Πέτρου. 1988: 
Ολοκλήρωση και ανάδειξη παραμοτάμιου Λεωνιδίου. 1989: 
Δρόμος Κυβερίου-Λεωνιδίου-Φωκιανών-Μονεμβάσιας. 
1995: Ανάγκη διατήρησης της Τσακώνικης Διαλέκτου. 2002: 
Οικολογικό πάρκο Πάρνωνα. Τα δύο, πάντως, βασικά θέματα 
που ανέδειξε διαχρονικά η εφημερίδα και αφιέρωσε πολλά 
πρωτοσέλιδα για αυτά ήταν ο οδικός άξονας της ανατολικής 
Πελοποννήσου και συγκεκριμένα ο δρόμος Κυβερίου-
Άστρους-Λεωνιδίου-Μονεβάσιας. Μάλιστα, για το δρόμο 
προς Μονεμβάσια ξοδεύθηκε πολύ μελάνι. Με πρωτοσέλιδα το 
1989, το 1991, το 1994, το 1996 και αργότερα αναδείχθηκε 
σε όλες του τις πτυχές και με τίτλους μάλιστα ιδιαίτερους: «Ο 
δρόμος ανάπτυξης της Κυνουρίας ξεκινά από τη Μονεμβάσια 
και καταλήγει στην Αργολίδα», «Είναι μακρύς και δύσκολος ο 
δρόμος, γεμάτος Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες…», «Ο Χριστός 
Ανέστη, η Κυνουρία όμως όχι». Αλλά για τη διατήρηση των 
κοινοτήτων ενάντια στο νόμο «Καποδίστρια» είχε δώσει 
το δικό του αγώνα. «Με αναγκαστικό νόμο και αχυρένια 
επιχειρήματα καταργούνται όλες οι κοινότητες», «Η ύπαιθρος 
οδηγείται στο απόσπασμα», «Το τέλος του ελληνικού χωριού», 
είναι μερικοί από τους πρωτοσέλιδους τίτλους από το 1996 
ως το 1997.  
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«Ταξίδια Ψαρέματος»…
Μια νέα Καινοτόμα Επιχείρηση στην Αρκαδία

«…με όχημα το Επαγγελματικό Ψάρεμα 
και τις ομορφιές της θάλασσας, 
που απλόχερα προσφέρει η Πατρίδα μας, 
μιλάμε για έναν φίλο μας στο διαδίκτυο, 
που χωρίς πολλά λόγια και έξοδα, 
θα μας παίρνει από το χέρι και θα μας 
οδηγεί σε ένα ταξίδι γνώσεων, γεύσεων, 
εμπειριών, που μόνο οι άνθρωποι της 
θάλασσας γνωρίζουν ότι υπάρχουν, 
είτε τελικά έχουμε φυσική παρουσία 
στο συγκεκριμένο μέρος, είτε όχι...», 
μας περιγράφει ο ιδρυτής της ιστοσελίδας 
www.fishingtrips.gr κ. Γιώργος Λουρδής 
μας παρουσιάζει τον αλιευτικό τουρισμό 
στην Αρκαδία.

Tι είναι ο Αλιευτικός Τουρισμός, τι 
συμβαίνει στο εξωτερικό;
Αλιευτικός Τουρισμός είναι η δυνατό-
τητα που έχει ο επισκέπτης ή ο του-
ρίστας σε μια περιοχή, να μπει σε μια 
βάρκα, είτε για αναψυχή και επίδειξη 
τρόπων ψαρέματος, είτε για ψάρεμα. 
Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλον 
τον κόσμο. 

Για παράδειγμα μπορούμε να πάμε για 
ψάρεμα στην Τουρκία, Κύπρο, Ιταλία, 
Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία αλλά και σε 
εξωτικά μέρη, όπως το Siam, στο 
Sacramento, στην Costa Rica, στο 
Dubai, Bali, Αυστραλία  κ.α. 
Και αυτό γίνεται πολύ εύκολα. Αρκεί να 
επισκεφτούν τις αντίστοιχες ιστοσελί-
δες των τοποθεσιών όπως 
www.fishingtrips.co.uk 
για την Αγγλία ή για το Siam
www.siamfishingtours.com.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί δεν 
μπορούσαμε μέχρι σήμερα να κά-
νουμε Αλιευτικό Τουρισμό και στην 
Χώρα μας;
Στην χώρα μας, παρόλο που είμαστε 
γνωστοί σε όλον τον κόσμο, για την 
ναυτοσύνη μας και για τις παραλίες 
μας, μέχρι πολύ πρόσφατα, ήταν πολύ 
δύσκολο να αναπτυχθεί ο Αλιευτικός 
Τουρισμός, παρ’ όλο που και οι επαγ-
γελματίες ψαράδες το ζητούσαν πολλά 
χρόνια, διότι δεν είχαμε το απαραίτητο 
Νομικό Πλαίσιο. 

Για να μπούμε σε ερασιτεχνικό σκάφος, 
έπρεπε να έχουμε όλοι ερασιτεχνική 
άδεια, ενώ για να μπούμε σε επαγγελ-
ματικό σκάφος ψαρέματος, έπρεπε να 
μας προσλάβει ο επαγγελματίας (να 
είμαστε εργαζόμενοι).

Τελικά, μετά από πολλές συζητήσεις 

πολλών χρόνων, ψηφίστηκε νέο Νομι-
κό Πλαίσιο, που καταργεί την ερασι-
τεχνική άδεια (Νόμος 4256 / 14-4-
2014) και παράλληλα επετράπη στους 
επαγγελματίες ψαράδες, να δέχονται 
κόσμο στο σκάφος τους, (βέβαια μετά 
την απόκτηση ειδικής άδειας,  ΦΕΚ 97 
/ 20-01-2015), είτε για αναψυχή και 
επίδειξη τρόπων ψαρέματος, είτε για 
ψάρεμα.

Επιχειρηματικότητα και Θάλασσα. 
Τολμηρό ή εύκολο εγχείρημα για τα 
δεδομένα της Αρκαδίας;
Μπορεί η Αρκαδία να είναι κυρίως 
ορεινή, αλλά ας μην ξεχνάμε τον 
Αργολικό μας κόλπο με το ήπιο κλίμα 
και την μεγάλη ακτογραμμή, με τις 
πανέμορφες παραλίες, πολλές από τις 
οποίες είναι προσβάσιμες μόνο από 
την θάλασσα, αλλά και τα γραφικά μας 
παραθαλάσσια χωριά με τα λιμάνια 
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Στην επάνω φωτό ο κ. Γιώργος Λουρδής με τη σύζυγό του κα. Σταυρούλα 
Κωστάμη, ιδιοκτήτρια της εταιρείας.
Στην αριστερή φωτό ο πατέρας του κ. Λουρδή, κ. Κωνσταντίνος εν ώρα 
δράσης στην βάρκα του, με φόντο το Παράλιο Αστρος.
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και τις ψαρόβαρκες, που διατηρούν 
την παράδοση του ψαρέματος, εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια και αποτελούν 
δημοφιλή τουριστική επιλογή. 

Πώς ξεκινήσατε να ασχολείστε με το 
θέμα fishing trips; 
Τα Ταξίδια Ψαρέματος (fishing trips), 
αποτελούν οικογενειακή μας παρά-
δοση μια και είμαστε πλέον, η τρίτη 
γενιά στην οικογένεια, που ασχολείται 
επαγγελματικά με την θάλασσα και το 
ψάρεμα. 

Παράλληλα δε, ως εργαζόμενοι για αρ-
κετά χρόνια στο εξωτερικό, είχαμε την 
ευκαιρία να συμμετέχουμε σε τέτοια 
Ταξίδια Ψαρέματος σε άλλες χώρες και 
πάντα υπήρχε η απορία, γιατί όχι και 
στην Ελλάδα;

Η ιδέα μας - εταιρία μας, που αξίζει 
να σημειωθεί, είναι εντελώς νέα και 
καινοτόμα για την Ελλάδα, παρέχει 
την δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη, 
να προγραμματίζει τα πάντα για τις 
διακοπές του, (ξενοδοχεία, εστιατό-
ρια, τα ψώνια του, το καθημερινό του 
πρόγραμμα), αλλά και το ψάρεμα του, 
με επαγγελματίες ψαράδες, στο τόπο 
της επιλογής του. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τον Δήμο 
Βόρειας Κυνουρίας και τον Αργολικό 
μας κόλπο και αναρτώντας τις βάρκες 
που έχουν την απαραίτητη ειδική άδεια 
για να παίρνουν κόσμο για ψάρεμα, 
φιλοδοξούμε να ξεκινήσουμε την 
ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού σε 
όλη την Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα με το ψάρεμα, θα μπορεί 
κάποιος που επιθυμεί, να έχει και του-
ριστικές πληροφορίες για την περιοχή.

Μπορεί να αναπτυχθεί ο Αλιευτικός 
Τουρισμός στην περιοχή μας;  Ποια 
θα είναι τα οφέλη από αυτήν την 
δραστηριότητα;
Ο Αλιευτικός Τουρισμός, δηλαδή να 
μπορεί κάποιος να μπει σε μια βάρκα 
είτε για αναψυχή είτε για ψάρεμα, 
όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, 
είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον 
κόσμο. Άρα λοιπόν το γνωρίζουν οι 
Τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα 

και είναι πολύ πιθανόν να το αναζητή-
σουν και στην περιοχή μας. 

Επίσης, επειδή έχουμε ένα πλεονέκτη-
μα, δηλαδή η εταιρία μας σε μερικά 
εκατομμύρια αποτελέσματα, βγαίνει 
πολύ ψηλά σε όλες τις μηχανές αναζή-
τησης στο διαδίκτυο, (για παράδειγμα 
εάν αναζητήσουμε Ταξίδια Ψαρέματος, 
στο Google με τις λέξεις: fishingtrips, 
ή fishing trips, ή fishing trip κ.ά.), 
μπορούμε να πούμε ότι, είναι πολύ 
πιθανό να προσελκύσουμε και επιπλέον 
Τουρίστες που θα μας βρουν από το 
διαδίκτυο και θα ήθελαν να ζήσουν 
κάποιες από τις μοναδικές εμπειρίες, 
που μόνο οι άνθρωποι της θάλασσας 
γνωρίζουν ότι υπάρχουν.

Ταυτόχρονα ας μην ξεχνάμε, ότι εμείς 
στον Αργολικό Κόλπο και ιδιαίτερα 
στην περιοχή του Παραλίου Αστρους, 
έχουμε τρία πολύ σημαντικά πλεονε-
κτήματα για την ανάπτυξη του Αλιευτι-
κού Τουρισμού:

• Είμαστε πολύ κοντά στην Αθήνα, 
αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της 
Πελοποννήσου (όπως είναι η Τρίπολη 
κ.α.).

• Έχουμε ήπιο κλίμα, δηλαδή εάν εξαι-
ρέσουμε 30 – 40 μέρες το χειμώνα, 
μπορούμε να κάνουμε ψάρεμα σχεδόν 
όλο το χρόνο.

• Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το μεγάλο 
έργο του λιμανιού, που θα δώσει μεγά-
λη ώθηση στην ανάπτυξη της περιοχή 
μας.

Συνεπώς η ανάπτυξη του Αλιευτικού 
Τουρισμού στην περιοχή μας είναι πλέ-
ον απόλυτα εφικτός στόχος, με άμεσα 
και προφανή οφέλη όπως: αύξηση 
του εισοδήματος των επαγγελματιών 
ψαράδων, περισσότερους και πιο ικα-
νοποιημένους τουρίστες στην περιοχή 
μας, αύξηση του εισοδήματος των 
επαγγελματιών του τουρισμού, από την 
προσέλκυση επιπλέον τουριστών και 
μάλιστα όχι μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες, αλλά και τον υπόλοιπο χρόνο 
(άνοιξη, φθινόπωρο κ.λπ.).

H ανταπόκριση του κόσμου ποια 

ήταν; Υπάρχουν δυσκολίες και πως 
κατά την γνώμη σας, θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν;
Με δεδομένο ότι οι επαγγελματίες ψα-
ράδες της περιοχής μας το ζητούσαν, 
όπως άλλωστε και επαγγελματίες από 
άλλες περιοχές της Ελλάδος, η μεγάλη 
δυσκολία ήταν να πειστούν οι Κυβερ-
νώντες να προχωρήσουν στο απαραί-
τητο Νομικό Πλαίσιο και να μειώσουν 
ταυτόχρονα την γραφειοκρατία για την 
ανάπτυξη του Αλιευτικού Τουρισμού και 
στην χώρα μας. 

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι από εδώ 
και πέρα δεν υπάρχουν δυσκολίες και 
προβλήματα που θα πρέπει να αντιμε-
τωπιστούν, για παράδειγμα:

• Πολλοί λένε ότι θα πρέπει η Πολιτεία 
κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει και το 
θέμα της εκπαίδευσης των επαγγελμα-
τιών ψαράδων, δηλαδή να βρεθεί τρό-
πος να διδάσκεται το Επαγγελματικό 
Ψάρεμα (τόσο με την μορφή κάποιων 
Σεμιναρίων για τους κάπως μεγαλύτε-
ρους, ή μέσω διαδικτύου, όσο και με 
την μορφή κανονικής εκπαίδευσης για 
τους νεότερους).

• Επίσης πολλοί Επαγγελματίες Ψα-
ράδες, λόγω και της παρούσας πολύ 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, 
ζητάνε να δοθούν άμεσα κίνητρα (π.χ. 
μέσω Επιδοτούμενων Προγραμμάτων), 
για όσους Επαγγελματίες δεν πληρούν 
αρχικά τα κριτήρια της Υπουργικής 
Απόφασης, για την απόκτηση της 
ειδικής άδειας και θα ήθελαν να το 
κάνουν άμεσα.

Τώρα, όσον αφορά τους επαγγελματίες 
του Τουρισμού, εκεί τα πράγματα είναι 
πιο απλά, διότι γνωρίζουν και πολύ 
καλά μάλιστα τον θεματικό τουρι-
σμό, (όπου μια μορφή του είναι και ο 
Αλιευτικός Τουρισμός), συνεπώς είναι 
υπέρμαχοι σε κάθε μορφή τουρισμού, 
που θα μπορούσε να αναπτυχτεί σωστά 
στην περιοχή μας. 

Πως προκύπτουν οι συνεργασίες; 
Μόνο μέσα από την ιστοσελίδα;
Στην περιοχή μας, επειδή είμαστε 
λίγο πολύ γνωστοί και υπάρχουν 
προσωπικές σχέσεις, είναι εύκολες οι 
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συνεργασίες. Αναρτούμε φωτογραφίες 
από τις βάρκες που κάνουν αυτήν την 
δραστηριότητα – βάζοντας μια  σημα-
δούρα στον χάρτη - και ξεκινάμε να 
τους στέλνουμε πελάτες που θα ήθελαν 
να πάνε μαζί τους για ψάρεμα.
Αυτό συμβαίνει μόνο στην πρώτη 
επαφή. Μετά η επικοινωνία με τους 
επαγγελματίες και τους πελάτες γίνεται 
μεταξύ τους.

Εκτός από τους επαγγελματίες ψα-
ράδες στην ιστοσελίδα μας μπορούν 
να προβληθούν και επαγγελματίες 
τουρισμού.  Στη διαδρομή,  www.
fishingtrips.gr/gr/nea, «Νέα» και σε 
«Ποιους απευθυνόμαστε», μπορούν 
να βρουν όλες τις απαραίτητες πληρο-
φορίες.

Όσον αφορά σε άλλες περιοχές, οι νέοι 
συνεργάτες, μας στέλνουν ένα μήνυμα 
στην «επικοινωνία» και εμείς τους 
δίνουμε έναν κωδικό. Στη συνέχεια 
εκείνοι αναρτούν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για την επιχείρηση τους. 

Ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας  της 
ιστοσελίδας του fishingtrips;
Μέσα από μια υγιή και κερδοφόρα 
επιχείρηση να μπορέσουμε να συμ-
βάλουμε στην τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχή μας και στην αύξηση του 
εισοδήματος και άλλων Επαγγελματι-
ών - Συνεργατών, διατηρώντας όμως 
πάντα στο μυαλό μας και την καρδιά 
μας, ότι η μεγάλη μας αγάπη που είναι 
το υγρό στοιχείο δεν είναι ιδιοκτησία 
μας, ανήκει σε όλους, στα παιδιά μας 
και κυρίως στις επόμενες γενιές, που 
θα πρέπει  και αυτοί να γνωρίσουν, 
ανάλογες με εμάς εμπειρίες…. 

Αυτό μπορεί να γίνει, διότι θα υπάρχει 
η δυνατότητα μέσα από την Ιστοσελίδα 
μας, όλοι αυτοί που αποδεδειγμένα 
αγαπούν την θάλασσα, να επικοινω-
νούν γρήγορα και εύκολα μεταξύ τους, 
να ανταλλάσουν εικόνες, εμπειρίες, 
ιδέες, ώστε πολλοί μαζί, βελτιώνοντας 
και αλλάζοντας πρώτα τους εαυτούς 
μας, να πιέσουμε σε αυτή την κατεύ-
θυνση.

Τι θα συμβουλεύατε άλλους νέους 
επιχειρηματίες που σκέφτονται να 
δημιουργήσουν μια επιχείρηση; 
Σε καμία περίπτωση να μην απογο-
ητεύονται, από τυχόν αποτυχημένες 
προσπάθειες επιχειρηματικότητας δικές 
τους ή φίλων τους, κατά το παρελθόν, 
ή από τυχόν δυσκολίες που θα παρου-
σιαστούν. 

Το διαδίκτυο παρέχει πάρα πολλές 
δυνατότητες σε κάποιον που θα ήθελε 
να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση 
και εμείς εδώ στην Ελλάδα, είμαστε 
ακόμα στο ξεκίνημα της χρήσης και της 
ανάπτυξης των δυνατοτήτων που μας 
παρέχει.

Και τέλος να θέτουν στόχους, να 
αναλύουν κάθε φορά τα δεδομένα και 
τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν, 
για την επίτευξη των επιμέρους στόχων 
και ταυτόχρονα, να έχουν κοντά τους 
μια ομάδα αξιόλογων ανθρώπων, που 
θα συζητάνε μαζί τους, όποτε και όταν 
χρειασθεί. 
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Πάταξη της φοροαποφυγής των εταιρειών: 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη μέτρων 
για τη φορολογική διαφάνεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
δέσμη μέτρων για τη φορολογική 
διαφάνεια, στο πλαίσιο του φιλόδοξου 
προγράμματος δράσης της για την 
πάταξη της εταιρικής φοροαποφυγής 
και του επιζήμιου φορολογικού αντα-
γωνισμού στην ΕΕ. Βασικό στοιχείο 
της εν λόγω δέσμης είναι η πρόταση 
για καθιέρωση αυτόματης ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών σχετικά με τις φορολογικές τους 
αποφάσεις (tax rulings).

Η εταιρική φοροαποφυγή εκτιμάται ότι 
στερεί από τους δημόσιους προϋπο-
λογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ 
δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Υπονο-
μεύει επίσης την ισότιμη κατανομή των 
βαρών μεταξύ των φορολογουμένων 
και τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των 
επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες εκμε-

ταλλεύονται την πολυπλοκότητα των 
φορολογικών κανόνων και την έλλειψη 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών με-
λών για να μεταφέρουν τα κέρδη τους 
και να ελαχιστοποιήσουν τους φόρους 
τους. Επομένως, η προώθηση της 
διαφάνειας και της συνεργασίας είναι 
ζωτικής σημασίας για την πάταξη του 
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού 
και των καταχρηστικών φορολογικών 
πρακτικών.
 
Η σημερινή δέσμη μέτρων για τη 
φορολογική διαφάνεια επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα δια-
θέτουν τις πληροφορίες που χρειάζο-
νται για να προστατεύουν τις φορολο-
γικές τους βάσεις και να εντοπίζουν  με 
αποτελεσματικό τρόπο τις εταιρείες που 
προσπαθούν να αποφεύγουν την κατα-
βολή των φόρων που τους αναλογούν.    

Διαφάνεια στις
φορολογικές αποφάσεις

Βασικό στοιχείο της σημερινής δέσμης 
μέτρων για τη φορολογική διαφά-
νεια είναι η νομοθετική πρόταση για 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ 
κρατών μελών στις διασυνοριακές 
φορολογικές αποφάσεις. Στόχος της 
είναι να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή 
διαφάνειας.
 
Σήμερα τα κράτη μέλη ανταλλάσ-
σουν ελάχιστες πληροφορίες μεταξύ 
τους για τις φορολογικές αποφάσεις. 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
του κράτους μέλους να αποφασίζει αν 
μια φορολογική απόφαση μπορεί να 
επηρεάζει άλλη χώρα της ΕΕ. Συνεπώς, 
τα κράτη μέλη συχνά αγνοούν δια-
συνοριακές φορολογικές αποφάσεις, 
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που συνάπτονται σε άλλες χώρες της 
ΕΕ, οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τη 
φορολογική τους βάση. Την έλλειψη 
διαφάνειας στις φορολογικές αυτές 
αποφάσεις εκμεταλλεύονται ορισμένες 
εταιρείες για να μειώνουν τεχνητά τη 
φορολογική τους εισφορά.
 
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 
αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτεί-
νει να καταργηθεί αυτό το περιθώριο 
διακριτικής ευχέρειας και ερμηνείας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσ-
σουν αυτόματα πληροφορίες σχετικά 
με τις φορολογικές τους αποφάσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να 
οριστεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα: 
κάθε τρεις μήνες, οι εθνικές φορολο-
γικές αρχές θα πρέπει να στέλνουν μια 
σύντομη έκθεση σε όλα τα άλλα κράτη 
μέλη σχετικά με όλες τις διασυνοριακές 
φορολογικές αποφάσεις που έχουν 
εκδώσει. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη 
θα μπορούν να ζητούν λεπτομερέστε-
ρες πληροφορίες για συγκεκριμένες 
αποφάσεις.
 
Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
για φορολογικές αποφάσεις θα επι-
τρέψει στα κράτη μέλη να εντοπίζουν 
ορισμένες καταχρηστικές φορολογικές 
πρακτικές εταιρειών και να λαμβάνουν 
τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώ-
πισή τους. Επιπλέον, θα διαμορφώσει 
συνθήκες πιο θεμιτού φορολογικού 
ανταγωνισμού, καθώς οι φορολογικές 
αρχές δεν θα προσφέρουν εύκολα 
επιλεκτική φορολογική μεταχείριση σε 
εταιρείες, αφού κάτι τέτοιο θα υπόκειται 
σε διεξοδικό έλεγχο από τους εταίρους 
τους.
 

Άλλες πρωτοβουλίες για 
τη φορολογική διαφάνεια
 
Η σημερινή δέσμη μέτρων περιλαμβά-
νει επίσης ανακοίνωση σχετικά με μια 
σειρά άλλων πρωτοβουλιών για την 
προώθηση της φορολογικής διαφά-
νειας στην ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές 
είναι οι εξής:
 
• Εξέταση πιθανών νέων απαιτήσε-
ων διαφάνειας για τις πολυεθνικές 
εταιρείες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει 
τη σκοπιμότητα νέων απαιτήσεων 
διαφάνειας για τις εταιρείες, όπως η 
δημοσιοποίηση ορισμένων φορολογι-
κών πληροφοριών από τις πολυεθνικές 

εταιρείες. Οι στόχοι, τα οφέλη και οι 
κίνδυνοι μιας τέτοιας πρωτοβουλίας 
πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά. 
Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
εκτιμήσει τον αντίκτυπο ενδεχόμενων 
πρόσθετων απαιτήσεων διαφάνειας 
προκειμένου να βοηθήσει στην παροχή 
πληροφοριών για τη λήψη απόφασης 
σε μεταγενέστερο στάδιο.

• Αναθεώρηση του Κώδικα Δεο-
ντολογίας για τη Φορολόγηση των 
Επιχειρήσεων
Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη 
Φορολόγηση των Επιχειρήσεων είναι 
ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για 
την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού 
σε θέματα φορολόγησης εταιρειών. 
Ορίζει με ποια κριτήρια ένα φορολο-
γικό σύστημα θεωρείται επιβλαβές ή 
όχι, και επιβάλλει στα κράτη μέλη να 
καταργούν επιζήμια φορολογικά μέτρα 
που είναι αντίθετα προς τον κώδικα. Τα 
κράτη μέλη συνεδριάζουν τακτικά για 
να αξιολογούν τη συμμόρφωσή τους 
με τον κώδικα. Όμως, τα τελευταία 
χρόνια, ο κώδικας αυτός αποδείχθη-
κε λιγότερο αποτελεσματικός στην 
αντιμετώπιση επιζήμιων φορολογικών 
καθεστώτων, καθώς τα κριτήρια δεν 
λαμβάνουν υπόψη τους πιο εξελιγμέ-
νους μηχανισμούς εταιρικής φοροαπο-
φυγής. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για 
την επανεξέταση του κώδικα καθώς και 
της αποστολής της Ομάδας του Κώδι-
κα,  με στόχο την αποτελεσματικότερη 
διασφάλιση του θεμιτού και διαφανούς 
φορολογικού ανταγωνισμού στην ΕΕ.

• Ποσοτικός προσδιορισμός της 
έκτασης της φοροδιαφυγής και φο-
ροαποφυγής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με τη 
Eurostat, θα συνεργαστούν με τα κρά-
τη μέλη για να εξετάσουν πώς μπορεί 
να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του 
επιπέδου φοροδιαφυγής και φοροαπο-
φυγής. Υπάρχουν ολοένα περισσότερα 
αποδεικτικά στοιχεία ότι η φορο-
διαφυγή και η φοροαποφυγή είναι 
διαβρωτικές και προκαλούν σημαντικές 
απώλειες εσόδων. Ωστόσο, ο ακριβής 
ποσοτικός προσδιορισμός της έκτασης 
και των επιπτώσεων των προβλημάτων 
αυτών δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Η 
ύπαρξη αξιόπιστων στατιστικών σχετικά 
με την έκταση και τις επιπτώσεις των 
προβλημάτων αυτών θα συμβάλει 
στην καλύτερη στόχευση των μέτρων 
πολιτικής για την πάταξή τους.

• Κατάργηση της οδηγίας για τη 
φορολόγηση εισοδημάτων από απο-
ταμιεύσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την 
κατάργηση της οδηγίας για τη φο-
ρολόγηση εισοδημάτων από αποτα-
μιεύσεις, καθώς το κείμενο αυτό έχει 
ήδη ξεπεραστεί από μια πιο φιλόδοξη 
νομοθεσία της ΕΕ, η οποία απαιτεί ευ-
ρύτερο πεδίο εφαρμογής της αυτόμα-
της ανταλλαγής πληροφοριών για τους 
χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του εισοδήμα-
τος από αποταμιεύσεις (IP/13/530). 

Με την κατάργηση της οδηγίας για 
τη φορολόγηση εισοδημάτων από 
αποταμιεύσεις θα δημιουργηθεί ένα 
βελτιωμένο πλαίσιο για την αυτόμα-
τη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών και θα αποφευχθούν 
τυχόν νομικές αβεβαιότητες ή επιπλέον 
διοικητικός φόρτος για τις φορολογι-
κές αρχές και τις επιχειρήσεις.
 

Επόμενα βήματα
 
Οι δύο νομοθετικές προτάσεις της 
δέσμης αυτής θα υποβληθούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβού-
λευση και στο Συμβούλιο για έγκριση. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνή-
σουν σχετικά με την πρόταση
για τις φορολογικές συμφωνίες έως το 
τέλος του 2015, ούτως ώστε αυτή να 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2016. Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2014 
κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει την 
πρόταση αυτή, αναμένεται να υπάρ-
ξει πλήρης πολιτική δέσμευση για να 
επιτευχθεί εγκαίρως συμφωνία.
 
Το επόμενο ορόσημο θα είναι ένα 
σχέδιο δράσης για τη φορολόγηση των 
εταιρειών, το οποίο θα υποβληθεί πριν 
από το καλοκαίρι. Αυτό το δεύτερο 
σχέδιο δράσης θα επικεντρώνεται σε 
μέτρα για δικαιότερη και αποτελεσματι-
κότερη φορολογία των εταιρειών εντός 
της ενιαίας αγοράς, περιλαμβανομέ-
νων της επανεκκίνησης της Κοινής 
Ενοποιημένης Βάσης Φορολογίας 
Εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) και ιδεών για την 
ενσωμάτωση νέων δράσεων στο πλαί-
σιο του ΟΟΣΑ και της ομάδας G20 για 
την καταπολέμηση της διάβρωσης της 
φορολογικής βάσης και της μεταφο-
ράς των κερδών (BEPS) σε ενωσιακό 
επίπεδο. 
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BRSE20141219001 - ΣΟΥΗΔΙΑ
Επιχείρηση από τη Σουηδία έχει αναπτύξει ένα ειδικό ράφι 
(για αποθήκευση και φόρτιση) για προϊόντα της Apple, 
όπως iPads, iPhones και iPods. Η επιχείρηση αναζητά κα-
τασκευαστή στην Ευρώπη. Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει 
πρόσβαση σε εξοπλισμό επεξεργασίας ξύλου CNC. 

20120217045 – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Επιχείρηση από την Πορτογαλία, η οποία δραστηριοποιεί-
ται στο χονδρεμπόριο φρούτων και λαχανικών, αναζητά 
εταιρείες logistics για την μεταφορά των προϊόντων της 
σε άλλες χώρες. 

BRRO20141230004 – ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Διανομέας και λιανικός έμπορος οδοντιατρικών και ιατρι-
κών προϊόντων από τη Ρουμανία αναζητά κατασκευαστές 
οδοντιατρικών και ιατρικών προϊόντων.

BRSE20141222001 - ΣΟΥΗΔΙΑ
Επιχείρηση από τη Σουηδία αναζητά έμπειρο κατασκευαστή 
και/ή χονδρέμπορο για ρόδες καροτσιών για μωρά, είτε 
από λάστιχο είτε γεμισμένες με αφρό, διαμέτρου 150 mm.  

BRRU20141223003 – ΡΩΣΙΑ
Επιχείρηση από τη Ρωσία, η οποία ασχολείται με το εμπόριο, 
την επισκευή και συντήρηση ποδηλάτων, αναζητά προμη-

θευτές και κατασκευαστές ποδηλάτων και ποδηλατικού εξο-
πλισμού σε Ε.Ε., Ασία, CIS.

BRPL20140225001 – ΠΟΛΩΝΙΑ
Επιχείρηση από την Πολωνία η οποία ειδικεύεται στο χον-
δρεμπόριο τσαντών και αξεσουάρ μόδας. Η επιχείρηση δι-
ανέμει τις τελευταίες κολεξιόν Ιταλικών και Γαλλικών οίκων 
μόδας. Η επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες διανομής και 
αναζητά κατασκευαστές, σχεδιαστές οικολογικών δερμά-
τινων τσαντών. Οι πιθανοί συνεργάτες μπορούν να είναι 
επίσης καταστήματα λιανικής ή αλυσίδα καταστημάτων ρού-
χων και τσαντών. 

BOUK20150212001– ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Η βρετανική επιχείρηση σχεδιάζει αδιάβροχα είδη για παιδιά, 
όπως καινοτόμες γαλότσες,  που χρωματίζουν τα ίδια τα 
παιδιά με ειδικούς αδιάβροχους μαρκαδόρους και ομπρέλες 
που αλλάζουν χρώμα στη βροχή. 
Η επιχείρηση αναζητά διεθνείς συνεργασίες για εμπορική 
διαμεσολάβηση (πρακτορεία ή διανομή). 

20130206018 – ΣΕΡΒΙΑ
Επιχείρηση από τη Σερβία που κατασκευάζει διαφορετι-
κούς τύπους ηλεκτρικών οικιακών συσκευών ανέπτυξε μία 
καινοτόμο ηλεκτρική ψησταριά, η οποία είναι γρήγορη και 
αποτελεσματική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο σπί-
τι όσο και επαγγελματικά, αναζητά διανομείς. 

Για περισσότερες πληροφορίες για τις συνεργασίες που σας ενδια-
φέρουν παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας 
όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, αναφέροντας τον κωδικό και 
την χώρα.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ POLAGRA FOOD 
21-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η POLAGRA FOOD έχει μακρά παράδοση που ακολουθεί τις 
εξελίξεις στη βιομηχανία τροφίμων και  είναι πάντα ανοιχτή 
στις ανάγκες που προκύπτουν από την οικονομική και κοι-
νωνική κατάσταση.
 
Στοχεύει στη δημιουργία νέων προοπτικών για τους παρα-
γωγούς τροφίμων και αναλαμβάνει δράσεις που δίνουν τη 
δυνατότητα σε ξένους εμπόρους να επισκεφθούν την έκθε-
ση. Επίσης, έχει δημιουργήσει εργαλεία και οργανώνει ειδι-
κές εκδηλώσεις που βοηθούν το διάλογο και την αμοιβαία 
συνεργασία μεταξύ εκθετών και πελατών.

Οφέλη για τους εκθέτες:
• Δυνατότητα δημιουργία νέων συνεργασιών με εκπροσώ-
πους τόσο της εγχώριας αγοράς όσο και με διεθνείς συ-
νεργάτες

• Ευκαιρίες συνεργασίες με αλυσίδες λιανικής

• Ευκαιρία παρουσίασης των τελευταίων προϊόντων σε πάνω 

από 65.000 επισκέπτες 

• Ευκαιρία σύγκρισης της ανταγωνιστικότητας και του βαθ-

μού αποδοχής στην αγορά

Εκδήλωση διεθνών επιχειρηματικών συναντήσεων στην 
έκθεση POLAGRA FOOD Fair
Το Enterprise Europe Network σε συνεργασία με τον Πολω-
νικό Οργανισμό Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σας προσκαλεί 
να συμμετάσχετε στην εκδήλωση διεθνών επιχειρηματικών 
συνεργασιών που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρί-
ου 2015 στη διάρκεια της Διεθνούς Εμπορικής Έκθεσης 
POLAGRA FOOD στο Poznan, Πολωνία. 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει 
Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων απευθύνεται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς που ανή-
κουν στον κλάδο των τροφίμων και ενδιαφέρονται για την 
ανάπτυξη και την δημιουργία διεθνών συνεργασιών. Έτσι, 
όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συναντή-
σουν συνεργάτες που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, 
καθώς και τεχνολογικές συνεργασίες στον συγκεκριμένο 
τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους κλάδους: • 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, • CATERING, • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, • ΜΗΧΑ-
ΝΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, • LOGISTICS. 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του Enterprise 
Europe Network στο Επιμελητήριο Αρκαδίας κα Ευγενία Τζα-
νετοπούλου, τηλ. 2710227141-2, email: tzanetopoulou@
arcadianet.gr 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ



Τα πυρόπληκτα δάνεια είναι γνωστό ότι ταλανίζουν ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων με έδρα στους 
πυρόπληκτους νομούς.

Τα Επιμελητήρια Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας συνεχίζουν τον αγώνα τους προκειμένου να καταφέρουν να μπει 
στο νέο νόμο για τα «κόκκινα δάνεια» διάταξη που να υποχρεώνει τις τράπεζες για την υλοποίηση των σχετικών 
ρυθμίσεων, εφ’ όσον οι αιτούμενοι δανειολήπτες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος.  Αν και 
στο νόμο προβλέπεται και ‘’κούρεμα’’ κεφαλαίου και τόκων σε ποσοστό μέχρι και 50%. στο άρθρο 61, παρ. 4, παρέχεται 
η ευχέρεια στην τράπεζα για να ανταποκριθεί σύμφωνα με την αίτηση ή όχι. Αυτό ισχύει βέβαια για όλα τα δάνεια αυτής 
της κατηγορίας, είτε είναι εγγυημένα, είτε όχι.

Αυτό ήταν ένα από τα κυριότερα ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Μαρ-
τίου στην Καλαμάτα, μεταξύ των Προέδρων των Επιμελητηρίων Αρκαδίας κ. Ι. Μπουντρούκα, Ηλείας Κ. Νικολούτσου 
και Μεσσηνίας κ. Μανιάτη με τους βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Γιώτα Κοζομπόλη - Αμανατίδη, Πέτρο 
Κωνσταντινέα, Θανάση Πετράκο και Έλενα Ψαρρέα. Σημειώνεται ότι η συνάντηση ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου του 
Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Μανιάτη.

Στη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μπουντρούκας παρέδωσε στους βουλευτές και την πρόταση που είχαν υποβάλλει 
στην προηγούμενη κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών για την συνολική 
αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρόπληκτων δανείων.

Επ’ ευκαιρία της συνάντησης, συζητήθηκαν και άλλα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και των οποίων θα πρέπει το 
συντομότερο να επιληφθεί η νέα κυβέρνηση, καθώς αυτή τη στιγμή επικρατεί μία κατάσταση αναμονής και αβεβαιότητας. 

Τη δική τους μοναδική ταυτότητα μπορούν 
να έχουν τα Αρκαδικά προϊόντα 

Για να βρει ένα προϊόν την κατάλληλη αγορά αιχμής πρέπει να ξεχωρίζει 
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μόνο αυτό έχει και που δίνουν στο 
προϊόν τη μοναδική του ταυτότητα. Με αυτό τον τρόπο ο καταναλωτής θα 
μπορεί να αναγνωρίζει αμέσως το προϊόν. Αυτό είναι ένα από τα απα-
ραίτητα προσόντα, μεταξύ άλλων, για να εμπορεύεται μια επιχείρηση τα 
προϊόντα της.

Το brand name δίνει οικειότητα και εμπιστοσύνη στον καταναλωτή. Όλα τα 
προϊόντα μπορούν να γίνουν επώνυμα αρκεί να υπάρχει θέληση και οργά-
νωση.
Οι στρατηγικές του branding παρουσιάστηκαν στο ενημερωτικό σεμινάριο που 
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Δικτύου Enterprise Europe 
Network, τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρί-
ου Αρκαδίας με θέμα: «Δημιουργώντας επώνυμα αγροτικά προϊόντα: στρατη-
γική, αφήγηση και ταυτότητα».

Τις εργασίες του σεμιναρίου άνοιξε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιω-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Συναντήσεις

Σεμινάρια

Ο αγώνας για τα πυρόπληκτα συνεχίζεται
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άννης Τρουπής  στην διάρκεια του χαιρετισμού του τονίζοντας «στο Επιμελητήριο πρωταρχικός μας στόχος είναι κατάρτιση 
των μελών μας». 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννης Μπουντρούκας τόνισε ότι «οι γνώσεις για την προώθηση των 
προϊόντων τόσο σε ομαδικό – μέσω συνεργασιών- όσο σε ατομικό επίπεδο μπορούν να δώσουν δυναμική ώθηση σε 
μια επιχείρησή. Το Επιμελητήριο είναι εδώ και στις δύο περιπτώσεις. Είτε ο επιχειρηματίας θέλει να λειτουργήσει ατομικά 
είτε ομαδικά».

Οι εισηγητές κα. Έφη Λαζαρίδου, Σύμβουλος Στρατηγικής Μάρκετινγκ, CEO The Peppertree και κ. Μπάμπης Μη-
τσιόπουλος, Σύμβουλος Επικοινωνίας, Δ/νων Σύμβουλος Altervision, παρουσίασαν διεξοδικά πως μπορεί η εικόνα, 
η ταυτότητα και η συσκευασία (το branding) να προσθέσει αξία στα προϊόντα τους, ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά και 
ανταγωνιστικά προκειμένου να αναζητήσουν μερίδιο και από τις αγορές του εξωτερικού.
Στην διάρκεια της παρουσίασης οι συμμετέχοντες, συμπλήρωσαν ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δυνατότητες, 
απειλές, ευκαιρίες και αδυναμίες της επιχείρησής τους το οποίο και αναλύθηκε σε ανοιχτή συζήτηση με τους εισηγητές.
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr μπορείτε να βρείτε τις παρουσιάσεις των ειση-
γητών. 

Βράβευση αποχωρησάντων μελών κ.κ. Δημήτρη Λουκά και 
Ιωάννη Παπαγεωργίου

Μια μικρή τελετή βράβευσης σε δύο από τα παλαιότερα μέλη της Διοίκησης του Επιμελητηρίου, κ.κ. Δημήτρη Λουκά και 
Ιωάννη Παπαγεωργίου, των Τμημάτων Εμπορικού και Υπηρεσιών, αντίστοιχα, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, λόγω συνταξιοδότησής τους και κατά συνέπεια αποχώρησής τους από τα καθήκοντα 
τους από τις δράσεις του Επιμελητηρίου. 
Τις τιμητικές πλακέτες και μετάλλια του Επιμελητήριου παρέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου  κ. Ιωάννης Μπουντρού-
κας. 
Ο κ. Μπουντρούκας τους ευχαρίστησε θερμά για την πολυετή προσφορά τους στις δράσεις του Επιμελητηρίου καθώς 
αγωνίστηκαν με ιδιαίτερη θέρμη και αποφασιστικότητα για όλες τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου και την προώθηση 
της Αρκαδικής επιχειρηματικότητας.
«Αν και αποχωρούμε εμείς θα είμαστε εδώ» δήλωσαν φανερά συγκινημένοι οι κ.κ. Λουκάς και Παπαγεωργίου. 

Τα δύο νέα μέλη τα οποία εντάχτηκαν στη Διοίκηση του Επιμελητήριου είναι οι πρώτοι επιλαχόντες σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των εκλογών του 2011, ο κ. Αθανάσιος Τσίρης και ο κ. Δημήτρης Μπερτζελέτος αντικαθιστούν τους κ.κ. 
Δημήτρη Λουκά και Ιωάννη Παπαγεωργίου στο αξίωμα του μέλους του ΔΣ των Τμημάτων Εμπορικού και Υπηρεσιών 
αντίστοιχα.
Σημείωνεται ότι για πρώτη φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου, με την παρουσία του κ. Αθανάσιου Τσίρη, 
υπάρχει εκπρόσωπος επιχειρήσεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης. 

Βραβεύσεις

Στην αριστερή φωτό 
ο κ. Ιωάννης Μπουντρούκας 
με τον κ. Δημήτριο Λουκά. 

Στην δεξιά φωτό 
ο κ. Ιωάννης Μπουντρούκας με 
τον κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου.
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Ευχαριστήριες επιστολές των αποχωρισάντων μελών 
κ.κ. Λουκά και Παπαγεωργίου

Επιστολή κ. Δημήτρη Λουκά 
Αγαπητές φίλες και φίλοι,  αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που συνεργάστηκα μαζί τους για 19 

συναπτά έτη στο Επιμελητήριο Αρκαδίας.
Νιώθω την υποχρέωση να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους, εμπόρους της Αρκαδίας που με 

τίμησαν επανειλημμένως με την ψήφο τους και μου έδωσαν την ευκαιρία αλλά και την τιμή να τους υπηρετήσω 
από θέσεις ευθύνης στις διοικήσεις του Επιμελητηρίου.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω, σε αυτό τον επίλογο της θητείας μου, το αξιόλογο μόνιμο προσωπικό 
αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες του Επιμελητηρίου για την άψογη συνεργασία που είχα μαζί τους.

Σε αυτή την 20χρόνη πορεία μου στα κοινά του εμπορικού κόσμου συνεργάστηκα με δεκάδες συναδέλφους μου 
στις διοικήσεις των θεσμικών φορέων του Επιμελητηρίου.

Σε όλους αυτούς χρωστάω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τους κοινούς αγώνες που δώσαμε αλλά και για τις 
στιγμές που μοιράστηκα μαζί τους.

Θα ήταν αγνωμοσύνη εκ μέρους μου αν δεν ευχαριστούσα τον πρώην Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και σημε-
ρινό Δήμαρχο Τρίπολης κ. Δημήτρη Παυλή. Μαζί με το Δημήτρη Παυλή,  Χρήστο Βράτιμο, Γιάννη Δουβή, και τον 
αείμνηστο Αντώνη Βενετσανόπουλο ξεκινήσαμε πριν από 20 χρόνια το ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ και ανοίξαμε 
δρόμους για ένα καλύτερο σήμερα αλλά και για ένα καλύτερο αύριο των συναδέλφων μας σε κρίσιμες χρονικές 
στιγμές για όλους τους κλάδους του εμπορίου και της ελεύθερης αγοράς.

Αυτή η αναπτυξιακή πορεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συνεχίστηκε και ενισχύθηκε σημαντικά τα τελευταία 
χρόνια. Με επικεφαλής τον Πρόεδρό μας Γιάννη Μπουντρούκα καταφέραμε να φτιάξουμε ένα Επιμελητήριο – 
πρότυπο, να αναβαθμίσουμε τα θεσμικά του όργανα και να έχουμε το δικό μας Επιμελητήριο μέσα στην πρώτη 
πεντάδα των Επιμελητηρίων της Ελλάδας. Γι’αυτό το λόγο θα ήθελα προσωπικά τόσο για την προσφορά του στο 
Επιμελητήριο όσο και για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Όσο για τις θέσεις ευθύνης που μου εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια τόσο ο Δημήτρης Παυλής όσο και ο 
Γιάννης Μπουντρούκας νομίζω ότι ανταποκρίθηκα όσο το δυνατόν καλύτερα και τους ευχαριστώ.

Γράφοντας το δικό μου επίλογο με σεμνότητα και ταπεινότητα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι αυτά τα 20 χρόνια 
θητείας μου στο Επιμελητήριο Αρκαδίας διετέλεσα Πρόεδρος του Εμπορικού Τμήματος, πρώτος Πρόεδρος και μετά 
Αντιπρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΓΑΠΗΝΩΡΑ», Β’ Αντιπρόεδρος και στην συνέχεια Α’ Αντιπρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηρίου και τέλος εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στην Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Φεύγω από τον χώρο του Επιμελητηρίου με το κεφάλι ψηλά. Φεύγω έχοντας τη συνείδηση μου καθαρή διότι όλα 
αυτά τα χρόνια εργάστηκα πάντα με ανιδιοτέλεια και πρόσφερα από όλες τις θέσεις που βρέθηκα χωρίς να έχω 
προσωπικά, επαγγελματικά ή οικονομικά συμφέροντα.

Φεύγω συγκινημένος από το Επιμελητήριο Αρκαδίας.  Αποχωρίζομαι ένα χώρο που αγάπησα και πόνεσα. Αφήνω 
πίσω μου ένα θεσμό που μπορεί να προσφέρει πολλά όχι μόνο στα μέλη του αλλά και στην τοπική κοινωνία. 

Εύχομαι σε όλους υγεία και πάντα επιτυχίες στο Επιμελητήριο. Σας ευχαριστώ όλους μαζί αλλά και τον καθένα 
ξεχωριστά για την τιμητική βράβευση. 

 Με εκτίμηση 
Δημήτρης Λουκάς

Επιστολή κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου
Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί μου συνάδελφοι,
Με αφορμή την αποχώρησή μου από το ΔΣ του Επιμελητηρίου λόγω συνταξιοδότησης και με ιδιαίτερη συγκίνηση 

θέλω να εκφράσω ολόψυχα τις ευχαριστίες μου, σε όλους τους συναδέλφους, συνεργάτες για την άριστη συνερ-
γασία που είχαμε και την αμέριστη βοήθειά τους όπου χρειάστηκε.

Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους υγεία και πρόοδο κάθε προσπάθεια σας να έχει επιτυχία και να προτρέψει τους 
συναδέλφους μου να συνεχίσουν με αμέριστη ένταση και απρόσκοπα το έργο τους.

Με εκτίμηση
Ιωάννης Παπαγεωργίου



Εμπιστευθείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και 
μάθετε άμεσα  για τα νέα επιδοτούμενα προγράμματα, σύσταση 
εταιρειών, φορολογικά και ασφαλιστικά νέα, προγραμματισμένες 
ενημερωτικές εκδηλώσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες, κλαδικές 
εκθέσεις.

ένα βήμα
στην ενημέρωση
παραπάνω
νέα ιστοσελίδα 
του Επιμελητηρίου 
Αρκαδίας
www.arcadianet.gr


