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52η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ 

 

Η παράταξη ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ συγκέντρωσε το 58,82% και 30 έδρες. 

Πρώτος σε σταυρούς προτίμησης είναι ο απερχόμενος Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος 

Καββαθάς. 

 

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής: 

 

Συνδυασμός 

 

Ποσοστό 

 

Έδρες 

 

ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

58,82% 

 

30 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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19,60% 

 

10 

 

ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

 

11,76% 

 

6 

 

ΑΣΚΕΒΕΕ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

9,80% 

 

5 

 

 

Μετά την εκλογική διαδικασία ο πλειοψηφών Σύμβουλος του πλειοψηφούντος συνδυασμού 

ΠΑΣΚΜΜΕ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ κ. Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε: 

 

 
 

«Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022 αποτελούν 

ηχηρή απάντηση των μικρών και πολύ μικρών επαγγελματιών που αγωνιούν μπροστά στα 

προβλήματα που ταλανίζουν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στέλνουν ξεκάθαρο 
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μήνυμα. Η νίκη αυτή του Συνδυασμού, είναι νίκη των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων 

της Πατρίδας μας και κανενός άλλου». 

 

 

Κ. Σκρέκας στο Ε.Ε.Α.: Θα στηρίζουμε τους επαγγελματίες όσο διαρκεί η ενεργειακή 

κρίση – Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις 

 
 

Διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους επαγγελματίες για όσο διάστημα διαρκεί η 

ενεργειακή κρίση έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας, 

μιλώντας την Τετάρτη 28/9/2022 στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου ανακοίνωσε παράλληλα μία σειρά από προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας για τις επιχειρήσεις. 

 

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου 

ζήτησε μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών για την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, τονίζοντας τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για 

επιβολή πλαφόν στην τιμή της ενέργειας και μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. 

 

«Το ζητούμενο για όλους μας είναι επιτέλους να χτυπήσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Η 

Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μην ξεχνάμε ότι 

αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας και έναν πολύ μεγάλο 

εργοδότη. Όσο δεν στηρίζονται αποτελεσματικά, τόσο πιο πολύ πλησιάζουν προς τον γκρεμό. 

Και η πιθανή κατάρρευση τους θα οδηγήσει σε μαρασμό την οικονομία μας και θα απειλήσει 

την κοινωνική συνοχή εξαιτίας της εκτόξευσης των ποσοστών ανεργίας», σημείωσε 

χαρακτηριστικά. 

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αφού αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η 

κυβέρνηση από τις αρχές του 2022 για τη στήριξη των επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής 
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κρίσης, επισήμανε ότι η μόνιμη λύση δεν είναι οι επιδοτήσεις, αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας 

και η αυτοπαραγωγή. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Σκρέκας ανήγγειλε τα εξής: 

 

Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Επιχειρήσεων», ύψους 360 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (τουρισμός, 

υπηρεσίες και κάποιοι κλάδοι του δευτερογενούς τομέα). Εντός Οκτωβρίου θα 

προδημοσιευθεί ο Οδηγός και αμέσως μετά θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες. 

 

Πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» στις επιχειρήσεις, ύψους 160 εκατ. ευρώ, για το οποίο θα 

προδημοσιευθεί ο Οδηγός, επίσης, εντός Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 

αλλάξουν ένα κλιματιστικό ή ένα σύστημα θέρμανσης, να το ανακυκλώσουν και να 

προχωρήσουν στην αγορά ενός καινούριου, σύγχρονου, πολύ πιο αποδοτικού και λιγότερο 

ενεργοβόρου. 

 

Πρόγραμμα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στη στέγη. Δεδομένου όμως, όπως 

εξήγησε ο κ. Σκρέκας, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από όλες τις επιχειρήσεις, θα 

νομοθετηθεί έως τα Χριστούγεννα, η δυνατότητα εικονικού συμψηφισμού για 

επαγγελματικές ενεργειακές κοινότητες είτε αυτές είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο μέσης 

τάσης είτε υψηλής τάσης. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, η δυνατότητα εγκατάστασης ενός 

φωτοβολταϊκού στην Ορεστιάδα και συμψηφισμού της κατανάλωσης ενέργειας στην 

Αθήνα. 

 

Πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης αλλά και νέας τοποθέτησης ηλιακού 

θερμοσίφωνα, ύψους 60 εκατ. ευρώ. 

 

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι σχεδιάζεται μηχανισμός αποζημίωσης για τον 

περιορισμό της κατανάλωσης για μεγάλες επιχειρήσεις, συνδεδεμένες στη μέση και  υψηλή 

τάση, κατά τις ώρες αιχμής (6-10 μ.μ.), στο πλαίσιο και των ευρωπαϊκών αποφάσεων που 

αναμένονται για μείωση της τάξης του 5% στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

 

 

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, πέραν του Προέδρου του Ε.Ε.Α., τοποθετήθηκαν και έθεσαν 

ερωτήματα στον Υπουργό, από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου: οι Αντιπρόεδροι 

κ.κ. Νίκος Γρέντζελος και Νίκος Κογιουμτσής, ο Γενικός Γραμματέας κ. Δημήτρης 

Γαβαλάκης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παναγιώτης Παντελής, ο Υπεύθυνος ΓΕΜΗ και 

Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων κ. Γιώργος Ζηκόπουλος, το μέλος της Δ.Ε. και Πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της “Αρωγός Συμβουλευτική Αναπτυξιακή 

Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ΕΕΑ” και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. κ. 

Δημήτρης Βαρδακώστας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Βασίλης 

Καρναχωρίτης, Θεόδωρος Μάλλιος, Σπύρος Σταυρούλιας. Έλαβαν, επίσης, τον λόγο ο 

Πρόεδρος του ΣΑΤΑ κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Ανθοπωλών κ. Μάριος Βαλλιάνος, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων 

Επαγγελματιών Κλειθροποιών (ΣΑΕΚ) κ. Δημήτρης Μαρίνος. 

 

Σημειώνεται ότι σε επόμενη συνεδρίαση του Ε.Ε.Α. θα προσκληθούν ειδικοί, προκειμένου να 

ενημερωθούν όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

ΠΗΓΉ : eea.gr  
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Κατατέθηκε η τροπολογία για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καυσόξυλα – πέλλετ 

 

 
 

Διοικητικά μέτρα για την περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά της 

καύσιμης ξυλείας που προορίζεται για τη θέρμανση των καταναλωτών και συγκεκριμένα 

ανώτατο όριο (πλαφόν) στο περιθώριο μικτού κέρδους των επιχειρήσεων και παρακολούθηση 

των αποθεμάτων, προβλέπονται σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων στη Βουλή. 

 

Συγκεκριμένα, τίθεται ανώτατο όριο (πλαφόν) στο περιθώριο μικτού κέρδους των 

επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε όλα τα στάδια της διακίνησης και πώλησης στερεών 

καυσίμων, και ιδίως καύσιμης ξυλείας, που προορίζονται για τη θέρμανση των καταναλωτών. 

Το ανώτατο επιτρεπτό περιθώριο μικτού κέρδους για κάθε επιχείρηση είναι το αντίστοιχο 

περιθώριο κέρδους με το οποίο η επιχείρηση λειτουργούσε κατά το χρονικό διάστημα πριν από 

την 1.11.2021 οπότε και η ζήτηση για καύσιμη ξυλεία ήταν αντίστοιχα υψηλή ενώ παράλληλα 

δεν είχε ακόμα ξεσπάσει η γεωπολιτική κρίση που προκλήθηκε από την εισβολή των ρωσικών 

στρατευμάτων στην Ουκρανία. 

 

Παράλληλα, θεσπίζεται το μέτρο της παρακολούθησης των αποθεμάτων των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, 

διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης καυσόξυλων, πέλλετ, μπρικετών και προσανάμματος 

προκειμένου, αφ’ ενός η Πολιτεία να έχει άμεση εποπτεία επί των διαθέσιμων στην αγορά 
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ποσοτήτων ξυλείας που προορίζεται για καύση, αφ’ ετέρου να είναι δυνατός ο άμεσος 

εντοπισμός των επιχειρήσεων που επιλέγουν να διακρατούν υψηλά αποθέματα ξυλείας, χωρίς 

να τα διοχετεύουν στην αγορά, προκειμένου να επωφεληθούν από πιθανή αύξηση των τιμών 

που θα προκληθεί είτε ως αποτέλεσμα φημολογίας είτε ως αποτέλεσμα δόλιας δημιουργίας 

τεχνητών ελλείψεων. 

 

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων 

ως εξής: 

 

–κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών στο βαθμό που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί 

ανακριβώς 

 

-και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 – 100.000 ευρώ, ανάλογα την βαρύτητα της παράβασης. 
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