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Συνάντηση με στελέχη της
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Τ

ην Τετάρτη 9/11/2016 το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ
είχε συνάντηση με στελέχη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας και συγκεκριμένα με
τους κκ. Λευτέρη Σκαράκη, Λευτέρη Χρονόπουλο, Χρήστο Μποτέτσιο και Χρήστο Βογιατζόγλου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ ενημερώθηκε για τα εξής:
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον της Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας για τα πρατήρια.
Μάλιστα από την καινούργια χρονιά εγκαθίσταται νέο σύστημα μηχανογράφησης της
εταιρείας ώστε να γίνει ταχύτερη και ευκολότερη η συνεργασία
με το χονδρεμπόριο.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας με τους συναδέλφους όπως
θα αποτυπωθούν, θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο
εργαλείο για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων του κλάδου με την εταιρεία και ενδεχομένως καλύτερους όρους.
Επίσης συζητήθηκαν θέματα βελτίωσης της
κοινής πορείας πρατηρίων και Ολυμπιακής
Ζυθοποιίας.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ έχει προγραμματίσει
συνάντηση με την Αθηναική Ζυθοποιία στις
24 Νοεμβρίου και με την 3 Ε στις 22 Νοεμβρίου. Το Δ.Σ. θα
θέσει σειρά θεμάτων στις συνεργαζόμενες εταιρείες.

12,6% η μείωση του τζίρου στα αναψυκτικά
Ι

σχυρή μείωση του όγκου και της αξίας
καταγράφεται το εννεάμηνο Ιανουαρίου
- Σεπτεμβρίου 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Μόνο μία
κατηγορία αναψυκτικών «διασώζεται».
Kαταστροφική η εικόνα για την «ιδιωτική
ετικέτα».
Δεκαπέντε εκατομμύρια λίτρα λιγότερα
αναψυκτικά κατανάλωσαν οι Έλληνες
το εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου
2016, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, «αφαιρώντας» από την
αγορά τζίρο της τάξεως των 13 εκατ.
ευρώ.
Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από τη
σχετική ανάλυση της IRI Hellas, στην
οποία διαπιστώνεται ότι ο όγκος των

ΥΠΕΡπροσφορά
Σε όλες τις κάβες
και τα πρατήρια πανελλαδικά
όλη η ψηφιακή μέθοδος
αυτοελέγχου

60€+ ΦΠΑ
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

πωλήσεων μειώνεται κατά
12,6% και περιορίζεται
στα 103.348.516 λίτρα
από 118.322.516 το
εννεάμηνο του 2015
και της αξίας κατά
10,4% που «πέφτει» στα
111.083.960 εκατ. ευρώ
από τα 123.946.187 εκατ.
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2015.
Η μείωση αυτή σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να σχετίζεται
με τη στροφή των Ελλήνων στην υγιεινή
διατροφή. Η πτώση συνδέεται με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των
καταναλωτών, που ολοένα και περισ-

σότερο μειώνουν τις δαπάνες τους για προϊόντα
που δεν χαρακτηρίζονται
ως «είδη πρώτης ανάγκης».
Το μεγαλύτερο πλήγμα,
όπως προκύπτει από την
ανάλυση, φαίνεται να δέχονται τα αναψυκτικά ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατείχαν σημαντικό κομμάτι της
αγοράς το 2015. Συγκεκριμένα,
τα προϊόντα αυτά υφίστανται
στην κυριολεξία καταβαράθρωση, με την
αξία τους να μειώνεται κατά σχεδόν 44%
και τον όγκο τους κατά 47,5%.
Συνέχεια στη σελίδα 4

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

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

Δύο περιβαλλοντικές
διακρίσεις για Coca-Cola
Τρία Έψιλον
ΣΕΛ.8

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Διάκριση στα Responsible
Business Awards

ΣΕΛ.8
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος Α’
Aντιπρόεδρος Β’
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2610-643777
2310-210250
24210-81919

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Στάμου-Δανιήλ Παγώνα
Μπέκας Παναγιώτης
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Γκριτζιούδης Θεόδωρος
Κουβράκη Χρυσή
Ρουμελιώτης Νικόλαος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

2310-783817
2310-210250
2310-310676
2310-213691
2310-719455
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26η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων,
Ποτών, μηχανημάτων,
Εξοπλισμού & συσκευασίας
Τον εγχώριο και διεθνή
“παλμό” του κλάδου τροφίμων-ποτών θα καταγράψει
το εκθεσιακό “δίδυμο” Detrop-Oenos, που θα διοργανώσει από τις 3 έως τις 6
Μαρτίου 2017 η ΔΕΘ HELEXPO στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Δύο Μεγάλα Θεματικά Σαλόνια με σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας
τροφίμων-ποτών θα βρίσκονται στο επίκεντρο των δυο διοργανώσεων.
Το πρώτο σαλόνι θα εστιάσει στο Ελαιόλαδο και την Ελιά, τους θησαυρούς της
ελληνικής γης και της μεσογειακής διατροφής και το δεύτερο σαλόνι θα εστιάσει
στα Αποστάγματα και τους “πρωταγωνιστές”
τους, το ούζο και το τσίπουρο.
Η έκθεση Detrop, είναι η πρώτη έκθεση

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

στην Ελλάδα στον κλάδο των τροφίμων &
ποτών. Με σοβαρότητα, σταθερά βήματα,
χωρίς διογκωμένα στατιστικά αποτελέσματα
και κινήσεις εντυπωσιασμού και με την
αξιοπιστία που προσφέρει ο εθνικός εκθεσιακός Φορέας, ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ, είναι η

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

23990-22833
23740-81555
23710-31381
23710-23291
23750-95229

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

Ένα Σαλόνι αποκλειστικά «Ελληνικό»
Ούζο & Τσίπουρο. Δύο ποτά άκρως «Ελληνικά» γεμάτα φιλοσοφία και παράδοση
που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει και
που συνδέονται άρρηκτα με τον τρόπο
ζωής, φιλοξενίας και διασκέδασης των Ελλήνων.
Οι θησαυροί της Ελληνικής γης έχουν
την «Τιμητική» τους στην 26η DETROP
Σε ένα από τα πιο κεντρικά περίπτερα
της έκθεσης και συγκεκριμένα στο περίπτερο 12 το Θεματικό Σαλόνι Ελιάς-Ελαιολάδου, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον
των εμπορικών επισκεπτών σε ένα περιβάλλον άκρως εκλεπτυσμένο όπως του
αρμόζει.

Ελληνική συμμετοχή σε
διεθνή έκθεση τροφίμων στο Βερολίνο

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

μόνη που παραμένει και επιμένει, από το
1976 έως σήμερα, στην ελληνική αγορά.
Για το 2017 οι προσκεκλημένοι εμπορικοί
επισκέπτες θα ξεπεράσουν τους 300 και
θα προέρχονται από Αίγυπτο, Αμερική,
Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Ντουμπάι, Ολλανδία, Ρωσία, Σαουδική Αραβία
και Σουηδία και φυσικά από όλες τις Βαλκανικές χώρες, με τα προκαθορισμένα ραντεβού να ξεπερνάνε τα 5.500.

Ο

ι εκθέτες στην International Green
Week, που θα διεξαχθεί από τις 20
μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2017 στο Βερολίνο, έχουν τη δυνατότητα την απευθείας
πώλησης των προϊόντων τους στο κοινό.
Ελληνική συμμετοχή στη διεθνή έκθεση

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

τροφίμων του Βερολίνου International
Green Week
Τη δυνατότητα της απευθείας πώλησης
στο κοινό προσφέρει στις συμμετέχουσες
εταιρίες η 82η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων
και Ποτών, International Green Week, η
οποία θα λάβει χώρα από τις 20 μέχρι τις
29 Ιανουαρίου 2017, στο Βερολίνο.
Την Ελληνική Ομαδική Συμμετοχή στην
έκθεση, που τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου,
επίσημου αντιπροσώπου της έκθεσης
στην Ελλάδα και Κύπρο, διοργανώνει η
εταιρία-μέλος του Ελληνογερμανικού
Επιμελητηρίου, K.L.Ni. Promotion.
Η ελληνική συμμετοχή έχει καλύψει
μέχρι στιγμής 84 τ.μ. εκθεσιακή επιφάνεια
και αποτελείται από 12 ελληνικές επιχειρήσεις: ARMAKADI, ΚΤΗΜΑ ΜΙΛΙΟΥ, ΠΕΛΕΧΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ, AUTHENTICO, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ, ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΑΕΒΕΤ,
ΑΦΟΙ ΡΟΔΟΥ «ΛΕΣΒΙΓΑΛ», ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ
ΛΕΣΒΟΥ Α.Β.Ε.Ε, ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ "VAENI" και ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο επισημαίνει ότι κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που επιθυμεί να εξασφαλίσει
τη συμμετοχή της στο Ελληνικό Ομαδικό
Περίπτερο, μπορεί να απευθύνεται στο
τηλ. 210 64 19 037 και στο τηλ. 210 68
40 475 (εταιρία K.L.Ni. Promotion).

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νομοθεσία για τους εμπόρους με POS
Ρυθμίσεις για τα αδήλωτα κεφάλαια
Στην κλιμακωτή φορολόγηση με συντελεστές έως 60% των αδήλωτων κεφαλαίων
φαίνεται να συμφωνούν κυβέρνηση και δανειστές ύστερα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις.

Τ

ην ίδια στιγμή, τίτλοι τέλους πέφτουν οριστικά στον
ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις
επιχειρήσεις, καθώς οι θεσμοί απέρριψαν και την τελευταία κυβερνητική πρόταση.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος»,
ο μερικώς ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός,
στον οποίο θα κατέληγαν οι εισπράξεις που θα γίνονταν
με πλαστικό χρήμα, εξετάζεται τώρα να αντικατασταθεί
από φορολογικά κίνητρα, όπως έκπτωση φόρου ή φοροαπαλλαγή προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες προκειμένου να εγκαταστήσουν συσκευές POS.
Κατά την επιστροφή των επικεφαλής των δανειστών
στην Αθήνα, θα εξεταστούν οι τελικές διατάξεις των
νομοσχεδίων για την οικειοθελή αποκάλυψη των αδήλωτων κεφαλαίων και το πλαστικό χρήμα.
Πιο συγκεκριμένα:
Πλαστικό χρήμα: Το νομοσχέδιο θα δίνει κίνητρα
στους φορολογούμενους για να χρησιμοποιούν το
ηλεκτρονικό χρήμα στις καθημερινές συναλλαγές τους.
Το σημαντικότερο κίνητρο θα είναι η έκπτωση φόρου
από 1.900 έως 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο
αφορολόγητο όριο για μισθωτούς, συνταξιούχους και
αγρότες, η οποία θα εξασφαλίζεται μόνο εφόσον έχουν
συγκεντρωθεί αποδείξεις με ηλεκτρονικό χρήμα αξίας

ίσης με το 10% έως και το 30% του εισοδήματος του
φορολογούμενου. Στην περίπτωση όμως που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με πλαστικό χρήμα, τότε, σύμφωνα με το Έθνος, ο φόρος
προσαυξάνεται κατά τη θετική διαφορά μεταξύ του
απαιτούμενου ποσού αποδείξεων και του δηλωθέντος
ποσού αποδείξεων, η οποία πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22%. Το άλλο κίνητρο θα είναι οι κληρώσεις
με έπαθλα δωρεάν αγορές, αυτοκίνητα και ακίνητα.

Σημειώνεται ότι όλες οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν
να έχουν μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών
(POS), ενώ οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων
που υπερβαίνουν τα 50 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά
με ηλεκτρονικό χρήμα.
Οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων: Όσοι επιλέξουν
να αποκαλύψουν τα «κρυφά» εισοδήματά τους στην
εφορία θα καταβάλουν φόρο που φθάνει έως και 60%.
Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο θα προβλέπει:
Επιβολή φόρου 50% επί των κεφαλαίων για όσους
εμφανίσουν οικειοθελώς στις φορολογικές αρχές τα
αδήλωτα κεφάλαια που έχουν στην Ελλάδα είτε στο
εξωτερικό και μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί από
ελεγκτικό μηχανισμό και δεν έχει ξεκινήσει φορολογικός
έλεγχος.
Επιβολή φόρου με συντελεστή 55% για όσους βρίσκονται στις διάφορες λίστες και έχουν εντοπιστεί
από τον ελεγκτικό μηχανισμό, έχει εκδοθεί φύλλο
ελέγχου και έχει ξεκινήσει φορολογικός έλεγχος.
Επιβολή φόρου με συντελεστή 60% στις περιπτώσεις
που ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί αλλά δεν υπάρχει
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

12,6% η μείωση του τζίρου στα αναψυκτικά
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Διαχρονική η πτώση
Η πτώση της αγοράς σε αξία και όγκο καθίσταται
πλέον διαχρονική, καθώς σε ετήσια βάση παρατηρείται
σταθερή αλλά αισθητή πτώση. Το 2013 η αγορά των
αναψυκτικών σε αξία διαμορφώθηκε στα 174.141.608
εκατ. ευρώ, ενώ το 2015 περιορίστηκε στα 162.495.532
εκατ. ευρώ με «ενδιάμεσο σταθμό» το 2014, όπου ο
κύκλος εργασιών της αγοράς κατήλθε στα 167.860.766
εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα ο όγκος, από τα 162.648.757
λίτρα το 12μηνο του 2013 μειώθηκε στα 160.071.734
λίτρα το 2014 και στα 155.096.026 λίτρα το 2015.
Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων φαίνεται
ότι το φετινό εννεάμηνο η αγορά καταμετρά τη μεγαλύτερη μείωση, με αποτέλεσμα, όλοι να προσδοκούν
πλέον στην εορταστική περίοδο που εθιμικά καταγράφεται σημαντική αύξηση στις πωλήσεις αναψυκτικών, προκειμένου να δουν πού θα σταματήσει η
πτώση.

Όπως προαναφέρθηκε, το μόνο είδος αναψυκτικών
που διασώζεται είναι η κατηγορία «Σόδες/Τόνικ», η
οποία το εννεάμηνο καταγράφει αύξηση πωλήσεων
σε όγκο της τάξεως του 3% (από 7.974.995 στα
8.214.216 λίτρα) και σε αξία της τάξεως του 1,9%
(από 8.521.962 σε 8.685.177 εκατ. ευρώ).
Ισχυρό είναι το πλήγμα για τα αναψυκτικά τύπου
«Cola», τα οποία απώλεσαν όγκο της τάξεως του
14,5% από(74.344.050 το εννεάμηνο του 2015 στα
63.569.334 λίτρα το αντίστοιχο διάστημα του 2016)
και αξία της τάξεως του 11,5% (από 80.008.885 εκατ.
ευρώ σε 70.840.835 εκατ. ευρώ το εξεταζόμενο διάστημα του 2016).
Μειωμένος κατά 10,1% είναι και ο όγκος πωλήσεων
για την κατηγορία "flavor" (αναψυκτικά με γεύση), ο
οποίος περιορίζεται στα 25.720.485 λίτρα, από
28.614.964 λίτρα το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Σε αξία η μείωση μεταφράζεται σε 9,3% καθώς ο
τζίρος της συγκεκριμένης κατηγορίας κατήλθε στα
25.396.007 ευρώ από τα 27.994.424 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην
κατηγορία «Lemon Lime» (γκαζόζες) ο όγκος των πωλήσεων μειώνεται κατά 19,7% και
ειδικότερα η κατανάλωση
περιορίζεται στα 5.934.064
λίτρα το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016
από τα 7.388.508 λίτρα το αντίστοιχο διάστημα του
2015. Αντίστοιχα η αξία των πωλήσεων μειώνεται
κατά 17%, διαμορφούμενη στα 6.161.941 ευρώ από
7.420.917 ευρώ το 2015.
Τέλος, εικόνα καταστροφής παρουσιάζουν τα «αναψυκτικά ιδιωτικής ετικέτας», στα οποία ο όγκος πωλήσεων περιορίζεται στο μισό και συγκεκριμένα κατά
47,4% (από 9.960.365 στα 5.242.001 λίτρα), ενώ η
αξία μειώνεται κατά 43,7% (από 6.224.866 ευρώ το
εννεάμηνο του 2015 στα 3.506.021 ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2016).

Αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Η

διαφορά με την περσινή χρονιά είναι αφενός ότι ο
Χειμώνας έδειξε τα δόντια του πολύ πιο νωρίς αφετέρου ότι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στα όρια των 93 λεπτών αντί 83 λεπτών πέρσι, λόγω της διπλής αύξησης φόρων που… κέρασε το υπουργείο Οικονομικών τα νοικοκυριά: και αύξηση του ΦΠΑ
στο 24% (από 23%) και αύξηση του ΕΦΚ στα 0,28 ευρώ
από 0,23 ευρώ το λίτρο πέρσι. Εκεί που έχασε, όμως, τη
μπάλα το οικονομικό επιτελείο είναι ότι δεν υπολόγισε
ούτε τα σκαμπανεβάσματα των διεθνών τιμών, ούτε βέβαια τις ανατιμητικές τάσεις που δημιουργεί κάθε φορά
μια αύξηση φόρων, με αποτέλεσμα ενώ υπολογιζόταν
μια διαχειρίσιμη- όπως έλεγαν χαρακτηριστικά αρμόδια
στελέχη της διαπραγματευτικής ομάδας- αύξηση των
λιανικών τιμών κατά περίπου 6 λεπτά, να προκύψει αύξηση 10 λεπτών και μάλιστα πριν καν ξεκινήσει η φουλ
σεζόν και «φουντώσουν» οι παραγγελίες, που οδηγούν
και σε υψηλότερες τιμές.
Ξεκινώντας από τη… διάσωση του κονδυλίου των 105

εκατ. ευρώ, που προορίζεται για το επίδομα θέρμανσης,
το υπουργείο Οικονομικών ψάχνει τώρα πώς μπορεί να
«σπάσει» τις Ζώνες της Επικράτειας με πιο δίκαιο τρόπο,
έτσι ώστε οι ορεινές περιοχές να λαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιδότηση. Το πρόβλημα είναι ότι σε μια
χώρα κατά βάση ορεινή ένα τέτοιο εγχείρημα κρύβει παγίδες, ενώ συν τοις άλλοις έχει γίνει σαφές από τις πρώτες σχετικές απόπειρες ανακατανομής του κονδυλίου
ότι υπάρχει κίνδυνος οι πολυπληθέστερες αστικές περιοχές, όπου καταγράφεται και ο μεγαλύτερος αριθμός
νοικοκυριών στα όρια της φτώχειας, να λάβουν τελικά
επίδομα- ψίχουλα, που θα οξύνει το πρόβλημα επιβίωσης για δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.
Στην περίπτωση που εφαρμοστεί το περσινό μοντέλο
έγκρισης των αιτήσεων και εκταμίευσης του επιδόματος, η πρώτη δόση θα πρέπει να αναμένεται στο τέλος
Φεβρουαρίου του 2017, δηλαδή αφού θα έχει ξεκινήσει
το προγραμματισμένο μπαράζ των αυξήσεων φόρων σε
καύσιμα, τσιγάρα, καφέ, πολλαπλασιάζοντας τα βάρη

στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, το 29,2% του συνόλου των νοικοκυριών δηλώνει
οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση το
Χειμώνα, ενώ όσον αφορά στα φτωχά νοικοκυριά (το κατώφλι φτώχειας για 4μελή οικογένεια βρίσκεται στις
9.475 ευρώ ετησίως) το ποσοστό ανεβαίνει στο 50,8%!!!
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολύ απαισιόδοξα τα ελληνικά νοικοκυριά
για τους επόμενους μήνες
Π
αρά το γεγονός ότι τον Οκτώβριο ο Δείκτης Οικονομικού
κλίματος στην Ελλάδα βελτιώθηκε και διαμορφώθηκε
από τις 93,8 μονάδες από τις 91,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο,
η Ελλάδα παραμένει σταθερά πρώτη ως προς την απαισιοδοξία των νοικοκυριών.
Το 71% (από 74%) των νοικοκυριών αναμένει εκ νέου
ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ αντιθέτως, το 3% (από 4%) προβλέπει
βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη
διαμορφώθηκαν στις +1,3 και -0,8 μονάδες.
Σύμφωνα με την έρευνα
Οικονομικής Συγκυρίας του
ΙΟΒΕ, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος προκύπτει
ως αποτέλεσμα της σχετικής
βελτίωσης των προσδοκιών
στις Υπηρεσίες και την καταναλωτική εμπιστοσύνη και
οριακά στη Βιομηχανία. Αντίθετα στο Λιανικό εμπόριο
και στις Κατασκευές σημειώνεται επιδείνωση του κλίματος.
Συνολικά, καθώς το οικονομικό πρόγραμμα εκτελείται, με καθυστερήσεις αλλά χωρίς ουσιαστικές εκπλήξεις,
τουλάχιστον ως προς τις κύριες του γραμμές, φαίνεται
ότι οι οικονομικές προσδοκίες που είχαν υποχωρήσει
βίαια με επίκεντρο τον Ιούλιο του 2015 οδηγούνται προς
σταδιακή ομαλοποίηση.
Η ολοκλήρωση και των τελευταίων εκκρεμοτήτων της
πρώτης αξιολόγησης, αμβλύνει την αβεβαιότητα στο οικονομικό πεδίο. Η σταδιακή βελτίωση του δείκτη του οικονομικού κλίματος φαίνεται ότι λειτουργεί έτσι ως πρόδρομο μέγεθος για την άμβλυνση της ύφεσης και στην
πραγματική οικονομία και την επιστροφή σε οριακά θετικούς ρυθμούς στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος
έτους, όπως αναμένεται και από τις σχετικές αναλύσεις
και τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα. Παρατηρείται προσαρμογή σε ένα νέο επίπεδο ισορροπίας για τις προσδοκίες
των πολιτών και επιχειρήσεων, που ενσωματώνει τις επιβαρύνσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, αλλά είναι
συνολικά υψηλότερο από το καλοκαίρι του 2015, αλλά
και οριακά χαμηλότερο από το 2014

Καταναλωτική εμπιστοσύνη
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΟΒΕ,
τον Οκτώβριο ενισχύθηκε και ο δείκτης καταναλωτικής
εμπιστοσύνης για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φθάνοντας
στις -63,6 (από -65,9) μονάδες. Εντούτοις, για ακόμα ένα
μήνα παραμένει χαμηλότερα έναντι της αντίστοιχης περυσινής του επίδοσης (-59,6 μον.). Η νέα ενίσχυση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης προήλθε εκ νέου κυρίως
από τις καλύτερες προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας στο προσεχές 12μηνο.
Αυτή η εξέλιξη μάλλον αντανακλά το ότι νοικοκυριά
συνεχίζουν να θεωρούν πως η πρόοδος ως προς την
εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος, η οποία αποτυπώθηκε και στην υλοποίηση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, καθώς και οι εξελίξεις που πιθανώς θα
δρομολογήσει (π.χ. συζήτηση για το χρέος), σταθεροποιούν
περαιτέρω τη διεθνή θέση της χώρας. Από την άλλη
πλευρά, οι καταναλωτές εκτιμούν ότι οι οποίες θετικές
εξελίξεις για τη χώρα τους προσεχείς μήνες θα έχουν
επιφέρουν σχετικά μικρότερη βελτίωση στη δική τους
κατάσταση (οικονομική, εργασιακή, αγοραστική).
Πρωτιά στην απαισιοδοξία
Η Ελλάδα παραμένει σταθερά πρώτη στην ΕΕ ως προς
την απαισιοδοξία των νοικοκυριών, με την Βουλγαρία να
ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση (-27,4 από -24,8 μον.),
ενώ έπονται η Κροατία (-16,9 από -18,4 μον.), η Ρουμανία
(-17,7 από -20 μον.) και η Ουγγαρία (-18,8 από -17,3
μον.). Στην Κύπρο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε τον Οκτώβριο, με το σχετικό δείκτη να κινείται στις
-3 (από -6,2) μονάδες. Ο μέσος ευρωπαϊκός δείκτης είναι
ουσιαστικά σταθερός στο επίπεδο του περασμένου μήνα
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, στις -6,5 (από -6,4) και στις 8 (από -8,2) μονάδες αντίστοιχα. Πάρα ταύτα, εμφάνισε
ανοδική τάση σε 18 χώρες. Θετικές τιμές τον Οκτώβριο
σημειώθηκαν και πάλι σε 8 χώρες: στις σκανδιναβικές

(Σουηδία, Φινλανδία, Δανία), το Λουξεμβούργο, την
Τσεχία, την Ολλανδία, την Μάλτα και την Ιρλανδία.

Ειδικότερα στην έρευνα του ΙΟΒΕ
αναφορικά με τις προβλέψεις καταγράφεται:
Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική
κατάσταση του νοικοκυριού τους τους προσεχείς 12
μήνες βελτιώθηκαν οριακά τον Οκτώβριο, με το σχετικό
δείκτη να διαμορφώνεται στις -55 (από -56) μονάδες. Το
71% (από 74%) των νοικοκυριών αναμένει εκ νέου ελαφρά
ή αισθητή επιδείνωση της
οικονομικής του κατάστασης, ενώ αντιθέτως, το 3%
(από 4%) προβλέπει βελτίωση. Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη
διαμορφώθηκαν στις
+1,3 και -0,8 μονάδες.
Ανάκαμψη και στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας
Οι προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της
χώρας τους το προσεχές 12- μηνο σαφώς ανέκαμψαν
και τον Οκτώβριο, με το σχετικό, χαμηλό δείκτη να αυξάνεται στις -61,5 (από -65,3) μονάδες. Το 74% (από
81%) των καταναλωτών προέβλεψε μικρή ή αισθητή
επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Οι
αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν
στις -8,1 και -6,6 μονάδες.
Ο δείκτης της πρόθεσης για αποταμίευση τους προσεχείς 12 μήνες διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στις 76,7 (από -78,8) μονάδες. Το 88% (από 90%) των νοικοκυριών θεωρεί λίγο έως καθόλου πιθανή την αποταμίευση
στο επόμενο 12μηνο, με το 11% (από 9%) να τη θεωρεί
αρκετά ή πολύ πιθανή, ενώ οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ
και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -2,1 και - 5,3 μονάδες
αντίστοιχα.
Ο δείκτης πρόβλεψης για την εξέλιξη της ανεργίας
τους προσεχείς 12 μήνες αυξήθηκε τον Οκτώβριο, φθάνοντας τις +61,4 (από +63,4) μονάδες. Το ποσοστό
των νοικοκυριών που προβλέπει αισθητή άνοδο της
ανεργίας διαμορφώθηκε στο 52% (από 56%), με το 7%
των ερωτηθέντων να αναμένει εκ νέου ελαφρά μείωση.
Οι αντίστοιχοι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη βρέθηκαν
στις +16,9 και +19,1 μονάδες.
Ευρωζώνη και ΕΕ
Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, τον Οκτώβριο, το οικονομικό
κλίμα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ βελτιώνεται σε σχέση
με τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στην πρώτη ζώνη στις
106,3 (από 104,9) μονάδες και στη δεύτερη τις 106,9
(από 105,6), πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου
μέσου όρου τους. Στην Ευρωζώνη, καταγράφεται ανάκαμψη του κλίματος στη Βιομηχανία (+1,2), στον τομέα
των Κατασκευών (+1,3) και στις Υπηρεσίες (+2), ενώ
στο Λιανικό εμπόριο οι συνολικές προσδοκίες παραμένουν σταθερές. Ως προς την καταναλωτική εμπιστοσύνη,
δεν καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές (+0,2),
ενώ σε επίπεδο χωρών από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης, το κλίμα βελτιώνεται στην
Ισπανία (+2,6), την Γερμανία (+1,6), την Ιταλία (+1,5)
και την Ολλανδία (+1), ενώ παραμένει εν πολλοίς αμετάβλητο στην Γαλλία (-0,3).
Η άνοδος του κλίματος στην ΕΕ καθορίζεται σε
επίπεδο χωρών από τη βελτίωση του δείκτη στο οικονομικό κλίμα του Ην. Βασιλείου (+1,2), αφού στην Πολωνία (+0,3) κυριαρχεί η σταθερότητα. Σε τομεακό
επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν τις ίδιες τάσεις με
την Ευρωζώνη στη Βιομηχανία, τις Υπηρεσίες, το Λιανικό
εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη, με εξαίρεση
τις Κατασκευές, όπου δεν καταγράφονται μεταβολές
στο σύνολο της ΕΕ.
Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται
στις -6,5 και -8 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντίστοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους μεταβάλλονται θετικά και στις δύο ζώνες, αντίθετα με εκείνες
για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Η πρόθεση

αποταμίευσης παραμένει επί της ουσίας στα ίδια επίπεδα
σε ΕΕ και Ευρωζώνη, με τις προβλέψεις για την εξέλιξη
της ανεργίας να επιδεινώνονται.
Τέλος, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνεται στο
δείκτη οικονομικού κλίματος) επιδεινώνεται οριακά στην
ΕΕ (+9,5 από +9,1 μον.) και περισσότερο στην Ευρωζώνη
(+4,3 από +7 μον.). Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώνονται ελαφρά στην
ΕΕ και επιδεινώνονται στην Ευρωζώνη, ενώ οι αντίστοιχες
για την τρέχουσα πορεία της ζήτησης χειροτερεύουν και
στις δύο ζώνες και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, με τις προβλέψεις της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο αντίθετα να
κερδίζουν έδαφος.

Ρυθμίσεις οφειλών ΔΕΗ:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
μετά τη νέα παράταση

Ν

έα παράταση της προθεσμίας για τη ρύθμιση
των οφειλών των καταναλωτών προς την ΔΕΗ
αποφάσισε να δώσει η διοίκηση της Επιχείρησης,
μετά τις ουρές και τα επεισόδια που σημειώθηκαν
έξω από τα υποκαταστήματα τη Δευτέρα, οπότε και
έληγε η προθεσμία για τον διακανονισμό.
Το Ευνοϊκό Πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 μηνιαίες δόσεις είχε τεθεί σε
ισχύ από την 1η Απριλίου και αρχικά είναι τετράμηνη
διάρκεια. Όμως, μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των
πελατών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών, παρατάθηκε τρεις φορές.
Με βάση την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ, δόθηκε εκ νέου παράταση
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016.
Οι πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να προβούν στη
ρύθμιση των οφειλών τους μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα κατά τόπους Καταστήματα, και το
Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, 11770
(Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00 – 16:00).
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα:
• Όλοι οι πελάτες μπορούν να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή
• Η καταβολή της 1ης δόσης πραγματοποιείται με
την έγκριση του διακανονισμού
• Η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 10€
• Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν και οι πελάτες που έχουν ήδη διακανονίσει τις οφειλές τους πριν την 01.04.2016
• Πελάτες που προσέρχονται για ρύθμιση των
οφειλών τους μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησής τους:
α) έχουν δυνατότητα να ενταχθούν στο παραπάνω
πρόγραμμα των 36 δόσεων, εφόσον δεν έχουν παραβιάσει το μετρητή τους
β) οφείλουν να καταβάλουν άμεσα το 15% της
οφειλής και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε 12
μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν παραβιάσει το μετρητή
τους.
• Πελάτες με ρευματοκλοπή, εξαιρούνται του
Προγράμματος και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διακανονισμών, οφείλουν να καταβάλλουν άμεσα το
50% της οφειλής και το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε
4 μηνιαίες δόσεις.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

EΔEOΠ

7

EΔEOΠ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

8

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δύο περιβαλλοντικές διακρίσεις
για Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η

εταιρία διακρίθηκε στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον»
για τη φιάλη του ΑΥΡΑ με 24% λιγότερο PET,
ενώ πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το European
Water Stewardship για τη μονάδα του Αιγίου,
όπου παράγεται και εμφιαλώνεται το ΑΥΡΑ.
Η δέσμευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον να
εφαρμόζει βέλτιστες
πρακτικές αειφόρου
ανάπτυξης στη λειτουργία και στα προϊόντα της, αναγνωρίστηκε με δύο σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η καινοτομία της
εταιρίας επιβραβεύτηκε στην τελετή
απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον», με το πρώτο
βραβείο στην κατηγορία «Προϊόντων & Υπηρεσιών», για την καινοτόμο φιάλη PET του
Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ. Η φιάλη
με 24% λιγότερο πλαστικό συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών αερίων
ρύπων κατά 23,81%, και παράλληλα με τον
ειδικό σχεδιασμό της βοηθά στη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων.
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για
το Περιβάλλον απονέμονται κάθε δύο χρόνια
από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και

διοργανώνονται στην Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Τα βραβεία αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές όπως τη σύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική
οικονομία.
Παράλληλα, η ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση
υδάτινων πόρων, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με
το European Water
Stewardship (EWS) για
τη μονάδα του Αιγίου,
όπου παράγεται και εμφιαλώνεται το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Πρόκειται για το
πρώτο εργοστάσιο στον κλάδο τροφίμων και
ποτών στην Ελλάδα που διακρίνεται σύμφωνα
με τον ευρωπαϊκό θεσμό European Water
Partnership που αξιολογεί και πιστοποιεί τις
βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης νερού.
H μονάδα του Αιγίου έλαβε Χρυσή Διάκριση
(Gold Certification) με επίτευξη 100% στους
49 δείκτες του EWS, ενώ είναι μόλις το δεύτερο εργοστάσιο στη χώρα μας που πιστοποιείται. Μέσα στο 2016 θα ολοκληρωθεί
και η πιστοποίηση της μονάδας Σχηματαρίου.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Διάκριση στα Responsible Business Awards
Η εταιρία έλαβε χρυσό βραβείο για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και χάλκινο βραβείο για τις εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις
σε εργαζόμενους και συνεργάτες για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Σημαντικές διακρίσεις απέσπασε για
μια ακόμα χρονιά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
στα «Hellenic Responsible Business
Awards 2016».
Η εταιρία έλαβε δύο
βραβεία για τις πρακτικές που ακολουθεί
στους τομείς της
προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και της ασφάλειας και υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας ότι η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα βρίσκεται διαχρονικά στο κέντρο των δραστηριοτήτων
της.
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία
«Υπεύθυνο Προϊόν» για την έμπρακτη
δέσμευση στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και συγκεκριμένα για την καμπάνια «Moderate
Drinkers Wanted».
Επίσης, έλαβε χάλκινο βραβείο στην
κατηγορία «Υγεία & Ασφάλεια» για τις
εκπαιδευτικές βιωματικές δράσεις σε
εργαζόμενους και συνεργάτες στο

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας
& Ασφάλειας στην Εργασία.
Όπως σημειώνει η εταιρία, η καθιέρωση μιας ισχυρής
κουλτούρας υγείας
και ασφάλειας και
ενός εργασιακού
περιβάλλοντος με
μηδενικό δείκτη
ατυχημάτων είναι μια
από τις βασικές δεσμεύσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Στόχος
της είναι να προωθεί υπεύθυνες συμπεριφορές και να ενισχύει τη γνώση
των εργαζομένων της ώστε να μπορούν
να εξελίσσονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να γίνονται και οι ίδιοι
πρεσβευτές της Ασφάλειας στην Εργασία.
Ομοίως, δέσμευση της εταιρίας είναι
η προώθηση της κουλτούρας της υπεύθυνης κατανάλωσης. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει στους καταναλωτές
πολλές και διαφορετικές επιλογές κατανάλωσης, υπενθυμίζοντας την απόλαυση με μέτρο και την προβολή κινήτρων για την υιοθέτησή της.

Pepsico ΗΒΗ
Γιατί μπήκε λουκέτο στα Οινόφυτα
Το κλείσιμο του εργοστασίου στα Οινόφυτα και οι κινήσεις για προστασία των εργαζομένων. Ισχυρή μείωση
κύκλου εργασιών το 2015 και αύξηση βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων καταγράφουν τα οικονομικά στοιχεία. Ο
ρόλος των capital controls.

λοιπο από τον όμιλο Μαρινόπουλο προς την εταιρεία, το
οποίο στις 30.6.16 ανερχόταν στο ποσό των 3,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η εταιρία έχει προβεί σε επιπλέον απομείωση των εμπορικών απαιτήσεών της κατά το ποσό του
1.800.000 ευρώ, προεξοφλώντας το κούρεμα της οφειλής κατά 50% όπως επισήμως προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος.

Α

πόρροια της κάθετης πτώσης του μεριδίου της στην
εγχώρια αγορά αναψυκτικών και συνεπώς της μείωσης του τζίρου της και της διεύρυνσης των ζημιών της,
ήταν η απόφαση της Pepsico ΗΒΗ να κλείσει το εργοστάσιό της στα Οινόφυτα.
Με το μερίδιό της, όπως αναφέρουν παράγοντες της
αγοράς, να έχει υποχωρήσει κάτω από το 5% που κατατάσσει τον όμιλο πλέον στην τρίτη θέση, η απόφαση για
τον περιορισμό της παραγωγικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα αποτέλεσε μονόδρομο.
Μάλιστα, η χθεσινή σχετική ανακοίνωση δεν εξέπληξε
τους γνωρίζοντες τα τεκταινόμενα, καθώς ήδη από τον
περασμένο Ιούλιο η KPMG, που διενήργησε τον έλεγχο
των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, προειδοποιούσε για τα προβλήματα.
Μείωση τζίρου, αύξηση ζημιών
Όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της οικονομικής
χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015, οι πωλήσεις της Pepsico
ΗΒΗ περιορίστηκαν στα 50.071.387 ευρώ, όταν το 2014
το αντίστοιχο ποσό ήταν 58.173.953 ευρώ. Το αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων για το 2015 ήταν ζημία
9.853.529 ευρώ και το 2014 ήταν ζημία 9.782.852 ευρώ.
Ως προ τη μείωση του τζίρου, αποδίδεται κυρίως στη γενικότερη ύφεση της οικονομίας και την κατ' επέκταση
συρρίκνωση της αγοραστική δύναμης των τελικών καταναλωτών.
Την ίδια στιγμή, ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας
ανήλθε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε 15,7 εκατ. ευρώ
έναντι 8,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση του δανεισμού συνέβαλε κατά κύριο λόγο η επιβολή των capital controls από την 29η Ιουνίου 2015.
Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, με
τους περιορισμούς που επήλθαν στις μετακινήσεις κεφαλαίων, η Εταιρεία δεν μπορούσε να μεταφέρει στο εξωτερικό διαθέσιμα εγχώρια κεφάλαια προς μείωση του

υπολοίπου δανεισμού της με τη τράπεζα Citibank Λονδίνου. Επίσης, προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των εργασιών της, επέλεξε να εξοφλεί
προμηθευτές εξωτερικού που κρίθηκαν «κρίσιμοι» χρησιμοποιώντας κεφάλαια απευθείας από τη γραμμή δανειοδότησης (του εξωτερικού), μέχρι να εξομαλυνθεί η τοπική διαδικασία πληρωμών των ελληνικών τραπεζών περίπου στο τελευταίο τρίμηνο τους έτους.
Κατά το ίδιο διάστημα, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αυξάνονται κατακόρυφα από τα
18.703. 250 εκατ. ευρώ το 2014 στα 27.222.265 εκατ. ευρώ το 2015.
Οι υποχρεώσεις αυτές επιμερίζονται στα τραπεζικά δάνεια (15.671.075 το 2015 έναντι 8.783.777 ευρώ το
2014), στους προμηθευτές (2.363.821 το 2015 έναντι
3.111.170 ευρώ το 2014), οι υποχρεώσεις σε συνδεόμενα μέρη (3.650.494 το 2015 έναντι 1.922.717 ευρώ το
2014), σε λοιπούς φόρους (88.365 το 2015 έναντι
233.453 το 2014), στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (263.221 ευρώ το 2015 έναντι 260.276 το 2014), σε
λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους (4.531.350 το 2015 έναντι 3.479.636 ευρώ το 2014) και σε έξοδα χρήσεως δουλευμένα και αγορές υπό τακτοποίηση (653.936 ευρώ το
2015 έναντι 912.217 ευρώ το 2014).
Αντίθετη ωστόσο είναι η εικόνα των απαιτήσεων, με
αυτές ενδεικτικά να περιορίζονται από πελάτες στα
18.430.614 ευρώ το 2015 έναντι 24.026.484 το 2014 και
σε επιταγές και γραμμάτια εισπρακτέα στα 2.804.892 ευρώ το 2015 έναντι 3.484.774 ευρώ το 2014.
Το φέσι της Μαρινόπουλος
Στις απαιτήσεις περιλαμβάνεται και ανείσπρακτο υπό-

Η επόμενη ημέρα
Όπως αναφέρουν πηγές του ομίλου, πέραν από το
κλείσιμο του εργοστασίου, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα άλλο ως προς τη διάθεση των αναψυκτικών, καθώς
αυτά θα εισάγονται από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ωστόσο, τίποτα δεν προεξοφλεί ότι ο όμιλος δεν θα δει
την περαιτέρω μείωση του μεριδίου της στην αγορά, το
οποίο έως αυτή τη στιγμή κερδίζουν κυρίως εγχώριες επιχειρήσεις που παράγουν αναψυκτικά τύπου cola, όπως η
Green Cola και η Lux.
Πέραν από τη διατήρηση του ισχνού πλέον μεριδίου
της, η PepsiCo-HBH θα πρέπει να βρει και λύση για την
άμεση πώληση του εργοστασίου στα Οινόφυτα, πριν αυτό απαξιωθεί. Η κεντρική μονάδα παραγωγής των προϊόντων στα Οινόφυτα είναι μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση
που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1998. Η έκτασή της ξεπερνά τα 80 στρέμματα ενώ οι στεγασμένες εγκαταστάσεις της καταλαμβάνουν συνολικά 16 στρέμματα στα
οποία περιλαμβάνονται και μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι
για όλα τα προϊόντα.
Οι εργαζόμενοι
Σύμφωνα με την εταιρεία, σε ό,τι αφορά στην τύχη των
64 εργαζόμενων στο εργοστάσιο των Οινοφύτων, ένας
σημαντικός αριθμός εξ αυτών θα απασχοληθεί στο εργοστάσιο της Tasty στον Άγιο Στέφανο, αλλά και σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσφέρει σημαντική οικονομική στήριξη μέσω ενός ελκυστικού προγράμματος εθελούσιας εξόδου στους εργαζόμενους των
οποίων η θέση εργασίας επηρεάζεται και αποχωρούν από
την PepsiCo, ενώ επιπλέον η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες
επαγγελματικής μετάβασης για όσους ακόμη δεν έχει εντοπιστεί νέα θέση εργασίας.
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Η FIX επιστρέφει ως χορηγός στο ιστορικό της κτίριο
H FIX Hellas επιστρέφει στο ιστορικό κτίριο ΦΙΞ της Λεωφ.
Συγγρού, με τη χορηγία της πρώτης περιοδικής έκθεσης
του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.
Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016 - 34 χρόνια μετά την παύση
λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής μπίρας ΦΙΞ στη
Λεωφ. Συγγρού, η FIX Hellas
επιστρέφει στο ιστορικό κτίριο,
με τη χορηγία της πρώτης περιοδικής έκθεσης του Εθνικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
(ΕΜΣΤ). Η έκθεση με τίτλο
«Κρίσιμοι Διάλογοι: Αθήνα- Αμβέρσα», σηματοδοτεί τη δημόσια λειτουργία του ΕΜΣΤ,
εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα το

χώρο των Περιοδικών εκθέσεων του Μουσείου με το Πρόγραμμα «Το ΕΜΣΤ στον Κόσμο».
Η έκθεση «Κρίσιμοι Διάλογοι: Αθήνα- Αμβέρσα», αποτελεί
το στοχαστικό διάλογο μεταξύ των συλλογών του ΕΜΣΤ
και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αμβέρσας (M
HKA) και βασίζεται σε έργα από τις συλλογές των δύο
Μουσείων. Σε αυτήν παρουσιάζονται συνολικά 66 καλλιτέχνες και περισσότερα από 70 έργα και θα διαρκέσει έως
και τις 29 Ιανουαρίου 2017.
Η FIX Hellas, άμεσα συνδεδεμένη με το ιστορικό κτίριο
που αποτελεί πλέον τη στέγη του ΕΜΣΤ, σαφώς και στηρίζει
ενεργά αυτήν την πρωτοβουλία, που ουσιαστικά σηματοδοτεί
και την επανεκκίνηση της περιοδικής εκθεσιακής δραστηριότητας του Μουσείου.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΟΡΠΗ:

Διεθνής διάκριση για το Grand
Reserve Naoussa Boutari

Η

T

ο Grand Reserve Naoussa Boutari 2008 ήταν
φέτος το μοναδικό ελληνικό κρασί ανάμεσα σε
250 από 15 χώρες που απέσπασε το Wine Spectators
Critics’ Award, στο Grand Tasting του New York
Wine Experience, ένα μοναδικό παγκόσμιο οινικό
γεγονός που καθιερώθηκε ως ετήσιος θεσμός για
τους επαγγελματίες και καταναλωτές.
Το New York Wine Experience διοργανώνεται από
το κορυφαίο περιοδικό οίνου Wine Spectator και
αποτελεί μια μοναδική κάθε χρόνο ευκαιρία δοκιμής
των καλύτερων κρασιών του κόσμου. Η διάκριση
είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού το Grand Reserve
Νάουσσα Μπουτάρη δοκιμάστηκε δίπλα σε εμβληματικά κρασιά του κόσμου όπως: Château d’Yquem,
Penfolds, Ornellaia, Opus One, Château Lafite Rothschild και Vega Sicilia.
Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται
ελληνικό, ερυθρό κρασί στην εν λόγω διοργάνωση.
Το 2015 και πάλι η οινοποιία Μπουτάρη βρέθηκε
στο επίκεντρο του παγκόσμιου οινικού κόσμου και
εκπροσωπήθηκε με το ιστορικό κρασί Νάουσσα
Μπουτάρη 2011, που είχε αποσπάσει εξίσου καταπληκτικές κριτικές και βαθμολογίες.
Ο Δρ. Ιωάννης Βογιατζής, οινολόγος και Γενικός
Διευθυντής της Μπουτάρη ΑΕ, δήλωσε για τη σημαντική βράβευση του Grande Reserve Νάουσσα
Μπουτάρη: «Η διάκριση αυτή δεν πρέπει να μας εκπλήσσει. Το Grande Reserve ενσωματώνει την παράδοση, την τεχνογνωσία πέντε γενιών, την προσήλωσή μας στην ποιότητα, την τυπικότητα των
ποικιλιών μας, τον οινικό πλούτο της Νάουσας και
της Ελλάδας μας. Η ετικέτα αυτή είναι το «θησαυροφυλάκιο» και ο πρεσβευτής του ελληνικού ερυθρού
παλαιωμένου οίνου σε όλον τον κόσμο, γεμίζοντάς
μας εθνική περηφάνια και επιβραβεύοντας την Οινοποιία μας». Το Grande Reserve Νάουσσα Μπουτάρη
έχει ταυτιστεί με την οινοποιία Μπουτάρη, αφού
είναι ένα από τα πρώτα και γνωστότερα κρασιά της.
Ένα αυθεντικό δείγμα ερυθρού παλαίωσης που εισήγαγε για πρώτη φορά στην αγορά την έννοια της
περιορισμένης και ελεγχόμενης παραγωγής από
σταφύλια επιλεγμένων αμπελώνων. Ένα κρασί ορόσημο των δυνατοτήτων του Ξινόμαυρου.

Το μυστικό είναι στις πηγές του!

Nestlé Waters και συγκεκριμένα το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ συγχαίρει
τον παραολυμπιονίκη Δημήτρη Μπακοχρήστο για την επιτυχία του να καταλάβει την
3η θέση στον τελικό των 54 κιλών της
άρσης βαρών σε πάγκο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ο έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να σηκώσει 162 κιλά και να
κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο ανεβαίνοντας στο βάθρο.
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ της
Nestlé Ελλάς από τη πρώτη στιγμή υποστήριξε τον παραολυμπιονίκη ο οποίος κατάγεται από το Μοναστηράκι Βόνιτσας, τον τόπο
που αναβλύζει και το φυσικό μεταλλικό
νερό ΚΟΡΠΗ. Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται ο κοινωνικός χαρακτήρας του φυσικού μεταλλικού νερού ΚΟΡΠΗ, ο οποίος
υποστηρίζει την τοπική κοινωνία όπου βρίσκονται οι περίφημες πηγές του.
Ο Δημήτρης Μπακοχρήστος ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την Ελλάδα και το Μοναστηράκι Βόνιτσας,
γεγονός που κάνει όλους τους Έλληνες υπερήφανους
και ευγνώμονες.
Τον Οκτώβριο, με αφορμή αυτή τη μεγάλη διάκριση,
το φυσικό μεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ διοργάνωσε μία εκδήλωση στο εργοστάσιο της Nestle Ελλάς στη Βόνιτσα
για να απονείμει ένα τιμητικό βραβείο στον παραολυμπιονίκη και να τον ευχαριστήσει για τη ΔΥΝΑΜΗ και το
ΠΑΘΟΣ που επέδειξε στους αγώνες του Ρίο 2016. Το
βραβείο είχε συμβολικό χαρακτήρα καθώς απεικόνιζε

ένα βαράκι με χαραγμένα τα 162 κιλά που σήκωσε
στους Παραολυμπιακούς. Ο πρωταθλητής επίσης φωτογραφήθηκε με το αντίστοιχο βάρος σε νερά Κορπή, δηλαδή 108 μπουκάλια νερό.
Παράλληλα, ο εορτασμός αυτός συνδυάστηκε με τις
«1000 ΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑ» στο χώρο του εργοστασίου της Nestle Ελλάς. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ αποτελεί μία αδιαπραγμάτευτη αρχή και ένα αναπόσπαστο κομμάτι για το
φυσικό μεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ.
Έτσι λοιπόν απονεμήθηκαν δώρα τόσο στους υπαλλήλους του εργοστασίου όσο και στις οικογένειές τους,
οι οποίες παραβρέθηκαν για να γιορτάσουν όλοι μαζί
δύο πολύ μεγάλα γεγονότα.

Έλαβε το βραβείο «Best Marketing Initiative» για την ενεργοποίηση στο Μαραθώνιο της Αθήνας και το
βραβείο «Best Community Initiative» για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παίζω & Μαθαίνω».

Διπλή διάκριση για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ
Δύο νέες διακρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο έλαβε το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ της Coca Cola Τρία
Έψιλον, στα Global Bottled Water Awards, έναν από
τους σημαντικότερους διεθνώς θεσμούς για τον κλάδο.
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ξεχώρισε ανάμεσα
σε 100 συμμετοχές από 25 χώρες αποσπώντας 2 από
τα 11 βραβεία του θεσμού! Οι διακρίσεις αυτές έρχονται
να προστεθούν στην αναγνώριση του ΑΥΡΑ σε διεθνές
επίπεδο, για την ποιότητά του αλλά και για τις πρωτοβουλίες και τη συνεισφορά του προς το περιβάλλον και
την κοινωνία.
Οι βραβεύσεις έγιναν στις κατηγορίες «Best Marketing
Initiative» και «Best Community Initiative», για την
πλούσια ενεργοποίησή του στον Μαραθώνιο της Αθήνας
2015 και για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
«Παίζω και Μαθαίνω» 2015-2016, αντίστοιχα.
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ενεργός υποστηρικτής των σημαντικότερων δρομικών διοργανώσεων της
χώρας, δίνει πάντα το παρών στο πιο συμβολικό δρομικό
γεγονός, τον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Εδώ και 19 χρόνια, ως επίσημος υποστηρικτής της
διοργάνωσης, μοιράζεται τον ενθουσιασμό των αθλητών
και ενισχύει τη σημαντική τους προσπάθεια φροντίζοντας
για τη σωστή ενυδάτωση όλων στη μεγάλη γιορτή του
αθλητισμού.
Επίσης, πιστό στη δέσμευσή του για την προστασία
του περιβάλλοντος, δίνει τον παλμό και στην ανακύκλωση
των συσκευασιών που καταναλώνονται από τους αθλητές
κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Αθήνας.
Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παίζω
και Μαθαίνω», ξεκίνησε το 2015 με στόχο να βελτιώσει
την καθημερινότητα των μικρών παιδιών προσφέροντας
τους ένα δημιουργικό και χαρούμενο περιβάλλον για
να αναπτυχθούν και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα.
Μέσω της ανάπλασης των προαύλιων χώρων και της
παροχής εκπαιδευτικού υλικού, σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς σε 7 πόλεις ανά την Ελλάδα, το
πρόγραμμα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ προσφέρει ένα δημιουργικό, χαρούμενο περιβάλλον, σε
νήπια και παιδιά από 8 μηνών έως 6 ετών.
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Βαρύ τραύμα στην οικονομία η φυγή
15.000 επιχειρήσεων στη Βουλγαρία
Η φυγή των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώρες των Βαλκανίων κινδυνεύει να πάρει διαστάσεις τσουνάμι, καθώς αποτελεί
μονόδρομο, κυρίως για τις ΜμΕ, που δεν μπορούν να αντέξουν το εξοντωτικό καθεστώς υπερφορολόγησης στην Ελλάδα.

Η

προτροπή του διοικητή του ΟΑΕΕ «όποιος δεν
μπορεί να πληρώνει εισφορές να πάει στη Βουλγαρία», εκτιμούν παραγόντες της αγοράς θα γίνει
πραγματικότητα στο επόμενο διάστημα. Με την αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών
πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να πληρώνουν
έως και το 75% του εισοδήματός τους.
«Αν δεν ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές,
αν περιμένουμε μέχρι τις αρχές του Γενάρη
του 2017, οπότε και θα εφαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία που έχει περάσει, θα έχουμε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες με κέρδη άνω των 40.000 ευρώ ετησίως,
που θα φορολογούνται με διαφορετικό επίπεδο από 60% έως 75% του ετήσιου εισοδήματός τους. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτά
τα ποσοστά δεν υπήρχαν ούτε στη Σοβιετική
Ένωση» αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ,
Κωνσταντίνος Μίχαλος και προειδοποιεί για
μαζική φυγή επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece (Μάρτιος 2016) το 39% των
επιχειρήσεων εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς της έδρας τους στο εξωτερικό, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από την αντίστοιχη
έρευνα της Endeavor τον περασμένο Ιούλιο
(2015), μετά την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων
και της τραπεζικής αργίας. Το ποσοστό αυτό υποδηλώνει ότι συνολικά περισσότερες από 9.000 μικρές,
μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις αξιολογούν αυτή τη στιγμή τα συν και πλην της μεταφοράς
τους σε χώρα του εξωτερικού. Ταυτόχρονα, σε ποσοστό 15%, οι επιχειρήσεις του δείγματος δηλώνουν ότι
έχουν ήδη μεταφέρει την έδρα τους στο εξωτερικό.
«Δημοφιλής» προορισμός η Βουλγαρία
Κύριοι λόγοι της ελκυστικότητας της Βουλγαρίας
ως επενδυτικού προορισμού για τους Έλληνες είναι
η γεωγραφική γειτνίαση, η χαμηλή φορολογία, το
φθηνότερο σε ορισμένες περιπτώσεις εργατικό κόστος και τα χαμηλότερα κόστη λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της βουλγαρικής υπηρεσίας Εμπορικού Μητρώου και εκτιμήσεις της βάσης
νομικών και εμπορικού ενδιαφέροντος δεδομένων
CIELA, οι εγγεγραμμένες και (τυπικά) ενεργές εταιρείες με ελληνική συμμετοχή ανέρχονταν το α' 4μηνο του 2016 σε περίπου 15.000 (στα τέλη του 2015
υπολογίζονταν σε 13.500, ενώ το 2013 ήταν γύρω
στις 9.000) και απασχολούσαν 53.000 εργαζομένους.
Στη γενική κατάταξη των ξένων επενδυτών στην
Βουλγαρία, η Ελλάδα υποχώρησε στο τέλος του
2015 στην τέταρτη θέση (από την τρίτη που κατείχε),
μετά την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γερμανία, με
συνολικές επενδύσεις (απόθεμα) ύψους 2,39 δισ. ευρώ (έναντι σχεδόν 2,49 δισ. ευρώ το 2014, 2,58 δισ.
ευρώ το 2013 και 2,75 δισ. ευρώ το 2012).
Αυτό αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για το 2015
του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια, που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα για τις εξαγωγές
του υπουργείου Εξωτερικών.
Οι ελληνικές επενδύσεις παρουσιάζουν ευρεία
κλαδική και γεωγραφική διασπορά με σημαντικότερο
κλάδο τον χρηματοπιστωτικό (3 τραπεζικοί όμιλοι).
Μεγάλες επενδύσεις έχουν πραγματοποιηθεί, επίσης, στη βιομηχανία, την ενέργεια, τις κατασκευές,
τα τρόφιμα, τις υπηρεσίες κ.ά.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι πολλές από τις εν λόγω
εταιρείες έχουν ιδρυθεί με μοναδικό σκοπό την αγο-

ρά ακινήτου ή αυτοκινήτου και όχι οπωσδήποτε για
τη μετεγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Σε κάθε δε περίπτωση, και όταν ακόμη οι επιχειρήσεις
αυτές ασκούν πραγματική εμπορική και παραγωγική
δραστηριότητα, πρόκειται στη συντριπτική τους
πλειοψηφία για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που λόγω του περιορισμένου μεγέθους τους

δεν ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στη συνολική εικόνα
των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία.
Όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση «διαπιστώσαμε, άλλωστε, ήδη ότι, παρά την αυξανόμενο αριθμό νέων εταιρειών με ελληνική συμμετοχή, τα τελευταία έτη δεν σημειώθηκε αντίστοιχη αύξηση των
συνολικών ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία.
Αντιθέτως, σε επίπεδο ροών καταγράφεται στασιμότητα και σε επίπεδο αποθεμάτων μικρή μείωση».
Τα συνολικά έσοδα των εταιρειών με ελληνική
συμμετοχή στη Βουλγαρία κινούνται στα 5 δισ. ευρώ
ετησίως, ενώ τα συνολικά τους κέρδη ήταν στα τέλη
του 2014 περίπου 100 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη
γεωγραφική τους κατανομή, οι περισσότερες από τις
εταιρείες με ελληνική συμμετοχή (περίπου 5.900) είναι εγκατεστημένες στην Σόφια.
Περίπου οι μισές εταιρείες με ελληνική συμμετοχή
(7.000) είναι εγκατεστημένες στην πλησίον των ελληνικών συνόρων περιφέρεια Blagoevgrad. Μόνο
στην πόλη του Πετρίτσι είναι εγκατεστημένες περίπου 3.500 εταιρείες και στο Sandanski άλλες 1.900. Η
περιφέρεια Φιλιππούπολης συγκεντρώνει περίπου
1.000 εταιρείες με ελληνική συμμετοχή, το Χάσκοβο
350, το Μπουργκάς και η Βάρνα από περίπου 200, το
Smolyan 100 και το Kardzhali 85.
ΑΞΕ
Οι καταγραφείσες εισροές επενδυτικών κεφαλαίων, κατά το 2015, ανήλθαν, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της στατιστικής βάσης της Βουλγαρικής Κεντρική Τράπεζας, σε 1,6 δισ. ευρώ (περίπου 3,8% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 45,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Παρά, όμως, την όχι αμελητέα αυτή άνοδο πέρυσι,
συνολικά οι σχετικές ροές την τελευταία εξαετία χαρακτηρίζονται από στασιμότητα που δεν ευνοεί την
περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής
της οικονομίας.
Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα, από
το 2002 έως το 2007 οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων παρουσίασαν συνεχή ετήσια άνοδο, ενώ μόνο
κατά την τελευταία πριν από την κρίση τριετία η
Βουλγαρία προσέλκυσε επενδυτικά κεφάλαια από το
εξωτερικό αξίας περίπου 22 δισεκ. ευρώ. Στα τέλη

2014, το ύψος των συνολικών ξένων επενδύσεων
στην Βουλγαρία (stocks) υπολογιζόταν σε 38 δισ. ευρώ.
Οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν με ποσοστό περίπου
76% στις συνολικές επενδύσεις και οι τέσσερις πρώτες χώρες σε επενδύσεις, δηλ., η Αυστρία (5,3 δισεκ.
ευρώ), η Ολλανδία (4,6 δισεκ. ευρώ), η Γερμανία (2,5
δισεκ. ευρώ) και η Ελλάδα (σχεδόν 2,4 δισεκ. ευρώ) συμμετέχουν με ποσοστό περίπου 39% στα συνολικά επενδεδυμένα
κεφάλαια στην χώρα.
Περιπτώσεις αποεπενδύσεων την τελευταία τριετία καταγράφονται από Ολλανδία (κυρίως το 2015), Αυστρία και Ελλάδα.
Αντιθέτως, αύξηση επενδυτικών ροών
προς τη Βουλγαρία εμφανίζουν η Γερμανία, η Κύπρος, η Ρωσία και το Λουξεμβούργο. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΑΞΕ Λουξεμβούργου και Ολλανδίας προέρχονται από ξένες εταιρείες
νόμιμα εγκατεστημένες στις χώρες αυτές,
κυρίως για φορολογικούς σκοπούς (χαρακτηριστική περίπτωση της LUKOIL PETROL,
μεγαλύτερου επενδυτή στην Βουλγαρία).
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της
Βουλγαρικής Κεντρικής Τράπεζας, κατά το επτάμηνο
2016 οι ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 987,3 εκατ. ευρώ (ή
2,2% του ΑΕΠ) έναντι 1,1 δις ευρώ (ή 2,6% του ΑΕΠ)
την αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Πάντως, σημειώνεται ότι τα εν λόγω προσωρινά
στοιχεία συχνά υπόκεινται σε μεταγενέστερες αναθεωρήσεις (ακόμη η Βουλγαρική Κεντρική Τράπεζα
αναθεωρεί σχετικά στοιχεία του 2013). Οι μεγαλύτερες εισροές επενδύσεων την ως άνω περίοδο προήλθαν από την Ολλανδία και την Αυστρία. Όπως και τα
προηγούμενα χρόνια, ο κύριος όγκος των ΑΞΕ προήλθε από εταιρικές συμμετοχές (equity capital) και, λιγότερο, από επανεπενδύσεις κερδών. Στα κεφάλαια
εταιρικών συμμετοχών, η συμμετοχή των ιδιωτικοποιήσεων ήταν μηδενική γεγονός αναμενόμενο, καθώς καμία μεγάλου μεγέθους αποκρατικοποίηση δεν
έλαβε χώρα την τετραετία 2012 - 2015.
Οι τομείς δραστηριοποίησης
Κατά τομέα, η αγορά ακινήτων, ο χρηματοπιστωτικός και οι κατασκευές, σε πλήρη επενδυτική άνθηση
μέχρι την οικονομική κρίση, γνώρισαν τη μεγαλύτερη
υποχώρηση από το 2008 μέχρι το 2011. Το 2012, την
πρώτη θέση στις εισροές ΑΞΕ κατέλαβε ο κλάδος της
ενέργειας, το 2013, το 2014 η ενέργεια και το 2015 ο
χρηματοπιστωτικός κλάδος. Σε ό,τι αφορά τον κλάδο
των επικοινωνιών, επισημαίνεται η έντονη επενδυτική κινητικότητα καθόλη την πενταετία 2011-2015 με
εξελίξεις, όπως η διαρκής επέκταση δραστηριοτήτων
της αυστριακών συμφερόντων εταιρείας κινητής τηλεφωνίας M-Tel (στο διάστημα αυτό εξαγόρασε διαδοχικά τους τηλεπικοινωνιακούς/τηλεοπτικούς παρόχους Megalan Network, Spectrum Net και Blizoo),
οι ιδιοκτησιακές μεταβολές της (πρώην κρατικής) τηλεπικοινωνιακής εταιρείας Vivacom (τρίτης σε αριθμό συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία) και η πώληση της, δεύτερης σε αριθμό συνδρομητών, εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στη Βουλγαρία
Globul (και του δικτύου καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ
στη χώρα) από τον ΟΤΕ στη νορβηγική TELENOR.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το μεγαλύτερο
επενδυτικό δυναμισμό επιδεικνύουν την τελευταία
διετία ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, η μεταποίηση
και το εμπόριο.
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ΔΙΑΦΟΡΑ

Ομίχλη πάνω από την Αθήνα. Κάθε χρόνο και χειρότερα
Α

υτό αποκαλύπτει μια νέα έρευνα -η πρώτη του είδους
της σε τόσο βάθος χρόνου (1931-2013)- από επιστήμονες
του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Στις δεκαετίες του 1930 και του 1940 υπήρχε πολύ καλή
ορατότητα στην Αθήνα (πάνω από 20 χιλιόμετρα) με συχνότητα 34%, δηλαδή μία μέρα στις τρεις περίπου.
Τις μέρες αυτές, οι Αθηναίοι μπορούσαν να διακρίνουν
ακόμα και τα σπίτια στην Αίγινα. Αυτή η καλή ορατότητα
μειώθηκε σε συχνότητα μόλις στο 2% κατά την περίοδο
2004-2013. Πολύ περιορισμένη ορατότητα (μικρότερη των
δύο χιλιομέτρων) εμφανιζόταν σε ποσοστό μόνο 2% στις
δεκαετίες 1930 και 1940, ενώ αυξήθηκε σε ποσοστό
περίπου 25% μετά το 2004.
Γενικά, μετά το 2004 παρατηρείται στην πρωτεύουσα
ορατότητα μικρότερη των τεσσάρων χιλιομέτρων πάνω
από τις μισές μέρες του έτους. Η ορατότητα στην Αθήνα,
σύμφωνα με τη μελέτη, σημείωσε εντυπωσιακή και σχεδόν
συνεχή μείωση εδώ και πάνω από 80 χρόνια. Η μείωση
έγινε «δραματική» στη δεκαετία του ‘50, όταν εντάθηκαν η
διόγκωση του πληθυσμού, η αστικοποίηση, η κατασκευή
κτιρίων και η αύξηση των οχημάτων στην πρωτεύουσα, με
συνέπεια την ατμοσφαιρική ρύπανση. Την ίδια περίοδο,
όμως, με τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αυξάνονται
δραματικά και οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων στην
Ευρώπη, οι οποίες σχεδόν τριπλασιάστηκαν μεταξύ 1950
και 1980.
Έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές, ότι πολύ
μεγάλο ποσοστό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή
μας συνδέεται με μακρινή μεταφορά ρύπων από πηγές
στην Ευρώπη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την ταυτόχρονη
μείωση της ορατότητας που παρατηρείται και σε μη αστικούς
σταθμούς στην Ελλάδα από το 1960 και μετά. Η λήψη αντιρρυπαντικών μέτρων στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του
1980 οδήγησε σε μείωση των εκπομπών και κατά συνέπεια
σε σταθεροποίηση έως και οριακή βελτίωση της ορατότητας
σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα
μετά το 1990. Σε αυτό συντέλεσε και η οικονομική κρίση
στην Ανατολική Ευρώπη την ίδια περίοδο.
Στην Αθήνα, η υποβάθμιση της ορατότητας συνεχίστηκε
μέχρι και τις αρχές του 2000. Μετά πάντως το 2004, παρατηρείται σταθεροποίηση ή ακόμη και οριακή βελτίωση,
καθώς καταγράφεται και μείωση της συγκέντρωσης των

αιωρούμενων στην ατμόσφαιρα σωματιδίων. Αυτό οφείλεται
στη βελτίωση των υποδομών μεταφοράς μετά τα Ολυμπιακά
έργα (μετρό, τραμ, Αττική Οδός), ενώ, εν μέρει, μπορεί να
οφείλεται και στο ότι, λόγω της οικονομικής ύφεσης, έχει
μειωθεί περαιτέρω η εκπομπή ρύπων στο λεκανοπέδιο
(με εξαίρεση την περιοδική καύση ξύλων στα τζάκια).
Η έρευνα, με επικεφαλής την ερευνήτρια δρα Δήμητρα
Φουντά, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Atmospheric
Chemistry and Physics" (Ατμοσφαιρική Χημεία και Φυσική)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών, βασίζεται στη
σειρά δεδομένων ορατότητας που διατηρεί το Αστεροσκοπείο από το 1931 συνεχώς (με μόνη διακοπή έξι μέρες
κατά τα Δεκεμβριανά του 1944), δηλαδή για πάνω από
οκτώ δεκαετίες. Πρόκειται για την πιο μακρόχρονη ίσως
σειρά αδιάλειπτων παρατηρήσεων ορατότητας στη Ανατολική
Μεσόγειο.
Οι παρατηρήσεις όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιούνται
από το ίδιο σημείο, στο Λόφο των Νυμφών στο Θησείο,
τουλάχιστον τρεις φορές ημερησίως. «Οι ιστορικές παρατηρήσεις ορατότητας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
διάρκειας μεγαλύτερης των 80 ετών, 'αποκαλύπτουν' μοναδική πληροφορία για την ατμόσφαιρα της Αθήνας σε
εποχές που δεν υπήρχαν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Πλήθος γεγονότων, όπως το τέλος πολέμων, η αστικοποίηση, οι οικονομικές κρίσεις, τα Ολυμπιακά έργα κ.ά,
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στις ιστορικές χρονοσειρές
ορατότητας του Αστεροσκοπείου Αθηνών», δήλωσε η δρ
Δ. Φουντά στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-

σεων.
Η μικρότερη ορατότητα τον Μάρτιο και με τους νοτιάδες
Μεταξύ άλλων, η μελέτη αποκαλύπτει ότι η ορατότητα
στην Αθήνα εμφανίζει διαχρονικά ένα εποχικό κύκλο,
καθώς είναι μεγαλύτερη κατά τους ζεστούς και ξηρούς
μήνες του έτους, αν και τις τελευταίες δεκαετίες η εποχικότητα είναι λιγότερο εμφανής.
Ο μήνας με την μικρότερη ορατότητα είναι σταθερά ο
Μάρτιος, σαν συνέπεια των σχετικά ακόμα υψηλών επιπέδων
υγρασίας στην ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με αυξημένες
συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων λόγω μεταφερόμενης σκόνης, γύρης κλπ.
Γενικότερα, όταν αυξάνεται η υγρασία, η ορατότητα μειώνεται, ενώ αντίθετα αυξάνεται, όταν επικρατούν ισχυροί
άνεμοι στην πόλη. Η χαμηλότερη ορατότητα παρατηρείται,
όταν φυσάνε νοτιάδες, που μεταφέρουν υγρές αέριες
μάζες από τη θάλασσα και συχνά σκόνη από την Αφρική.
Οι ασθενείς άνεμοι ευνοούν τη συγκέντρωση ρύπων και
φωτοχημικού νέφους πάνω από την πόλη. Η μεγαλύτερη
ορατότητα παρατηρείται, όταν επικρατούν βορειοδυτικοί
άνεμοι -που είναι πιο ξηροί καθώς έχουν χάσει την υγρασία
τους διασχίζοντας τα ψηλά ελληνικά όρη όπως η Πίνδοςκαι αυτό δεν έχει αλλάξει από την Αθήνα του μεσοπολέμου
μέχρι σήμερα.
Ταυτόχρονα, οι ψηλές οροσειρές της Δυτικής Ελλάδας
'μπλοκάρουν' και μέρος της μεταφερόμενης ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από τη ΒΔ Ευρώπη. Οι πιο συχνοί άνεμοι στην
Αθήνα είναι από βόρεια-βορειανατολική κατεύθυνση (38%)
και ακολουθούν οι νότιοι-νοτιοδυτικοί (27%).
Σε όλο τον κόσμο οι επιστήμονες θεωρούν την ορατότητα
ένα αξιόπιστο δείκτη για την ποιότητα του αέρα, κυρίως
για την ποσότητα των αιωρούμενων σωματιδίων άνθρακα,
θείου κ.α., σε συνδυασμό με την ύπαρξη υγρασίας (άρα
ομίχλης) και ανέμων. Σε παγκόσμιο επίπεδο και κυρίως
στις αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία κλπ.) καταγράφεται
μια μείωση της ορατότητας μετά το 1975. Στην Ευρώπη η
ορατότητα εμφανίζει βελτίωση μετά τη δεκαετία του 1980,
χάρη στα μέτρα που ελήφθησαν κατά της ρύπανσης του
αέρα. Στη μελέτη συμμετείχαν επίσης οι ερευνητές Στέλιος
Καζατζής, Νικόλαος Μιχαλόπουλος (διευθυντής του Ινστιτούτου), Ευάγγελος Γερασόπουλος, Μαρία Λιάνου και Παναγιώτης Ράπτης.
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Χωρίς τέλος τα
ψαλίδια στις
επικουρικές
Μειωμένες κατά 50 ευρώ

Α

κόμα και 20 ευρώ θα δουν πιστωμένα στους λογαριασμούς
τους 248.000 δικαιούχοι επικουρικών, καθώς ξεκινά η παρακράτηση αναδρομικών.
Η ελάχιστη δόση των αναδρομικών θα είναι 50 ευρώ εκτός και
αν αυτά που οφείλει ο συνταξιούχος είναι λιγότερα. Παραδείγματος χάρη, οι 44.403 συνταξιούχοι που έχασαν από 0,01 ευρώ
έως 20 ευρώ από την επικουρική τους είναι πολύ πιθανό να ξεμπερδέψουν με μια δόση μικρότερη των 50 ευρώ.
Μικρότερες περικοπές θα δουν και 23.000 συνταξιούχοι με
μειώσεις των 520 έως 50 ευρώ.
Οι συνταξιούχοι του πρώτου πακέτου του Αυγούστου θα επιστρέψουν αναδρομικά 2 μηνών, του δεύτερου πακέτου του Σεπτεμβρίου τριών μηνών και του Οκτωβρίου 4 μηνών.
Τα αναδρομικά μετρούν από τον Ιούνιο του 2016 και θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού της νέας σύνταξης για συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ και το 1/6 για το μέρος που
τυχόν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (με ελάχιστη όμως δόση 50 ευρώ).
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα χρειαστούν 2-3 δόσεις,
ενώ αυτοί με μεγάλα ποσά μέχρι 150 ευρώ, θα χρειαστούν 810 δόσεις.
Από τους χαμένους, οι περισσότεροι – το 47,78% ή οι 118.779
– έχασαν από 100 ως 200 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
κατά κανόνα συνταξιούχοι από Ταμεία, όπως ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΕΚ,
ΤΕΑΠΕΤΕ, μισθωτοί υψηλόμισθοι με πολλά χρόνια ασφάλισης
(ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΤ, ΚΕΑΝ.

Μεγάλες περικοπές
στις συντάξεις χηρείας
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος στο συνέδριο της
Ομοσπονδίας έδωσε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα συντάξεων που αφορούν σε διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων και είναι τα εξής:
Ο νέος νόμος 4387/2016 αλλάζει το βασικό, μέχρι σήμερα,
υπολογισμό των συντάξεων και προβλέπει την εθνική και
ανταποδοτική σύνταξη μειώνοντας το ύψος των μελλοντικών συντάξεων με μόνη προστασία, μεταβατικά, την καταβολή μέρους των απωλειών. Ενδεικτικά, με αποδοχές 1.500
ευρώ στα 30 χρόνια βγαίνει σύνταξη 780 ευρώ, ενώ με το
προηγούμενο υπολογισμό θα ήταν 870 ευρώ, στα 35 χρόνια
η νέα σύνταξη θα είναι 895 ευρώ αντί 1.070 ευρώ και για 40
χρόνια θα είναι 1.026 ευρώ αντί 1.260 ευρώ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΣΕ – ΙΚΑ, υπάρχει «μια μεγάλη αδικία για όσους υπέβαλαν αίτηση από 1/7/2015 μέχρι
12/5/2016, καθώς δεν υπολογίζεται ούτε το κατώτατο όριο
ούτε η εθνική Σύνταξη, οδηγώντας σε απώλειες έως και 53%,
ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης». Ενδεικτικά, με 4.500 ημέρες ασφάλισης στην 5η ασφαλιστική κλάση προκύπτει σύνταξη 270,81 ευρώ αντί 486,84 ευρώ (-44,37%), με 6.700
ημέρες στην 11η ασφαλιστική κλάση σύνταξη 285,90 ευρώ
αντί 405,77 ευρώ (-29,54%) ενώ η μειωμένη σύνταξη μητέρας ανηλίκου με 5.500 ημέρες ασφάλισης στην 8η ασφαλιστική κατηγορία πέφτει στα 236,59 ευρώ αντί 508,88 ευρώ
που ήταν πριν από την 1/7/2015 (-53,51%).
Οι νέες συντάξεις χηρείας, όταν δοθούν, θα είναι ακόμη
χαμηλότερες αφού αντί του κατώτατου ορίου που ήταν 430
ευρώ, το νέο ποσό θα είναι...150 ευρώ!
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Οι αλλαγές σε ΕΝΦΙΑ του 2017
και φορολογία ακινήτων

Σ

ύμφωνα με τα όσα ήδη έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το 2017 θα εφαρμοστεί και πάλι ο ΕΝΦΙΑ και το μόνο που θα αλλάξει θα
είναι οι διατάξεις που προβλέπουν απαλλαγές για
τους φορολογούμενους με πολύ χαμηλά εισοδήματα και μικρής αξίας ακίνητη περιουσία. Οι διατάξεις αυτές θα τροποποιηθούν ώστε οι δικαιούχοι
των απαλλαγών αυτών να μην πληρώνουν καθόλου τον φόρο αυτό. Ουσιαστικά, το ποσοστό απαλλαγής των φορολογουμένων αυτών θα αυξηθεί
από το 50% στο 100% του φόρου, ενώ οι προϋποθέσεις απαλλαγής,
δηλαδή τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που
ισχύουν σήμερα θα
παραμείνουν αμετάβλητα.
Οι προθέσεις της
κυβέρνησης για
τον τρόπο με τον
οποίο θα φορολογηθούν τα ακίνητα
το 2017 αποκαλύπτονται εν μέρει
από την έγγραφη
απάντηση που έδωσε πρόσφατα ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης σε ερώτηση των 9 βουλευτών του «Ποταμιού» σχετικά με
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Σύμφωνα με τα όσα απάντησε ο υπουργός, το
υπουργείο Οικονομικών οφείλει να συμμορφωθεί
με τη διάταξη της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του
ν. 4336/2015 για το Μνημόνιο ΙΙΙ με την οποία προβλέπεται ότι η φορολογική διοίκηση εντός του
2017 θα πρέπει «να μεριμνήσει για την περαιτέρω
εναρμόνιση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με τις τιμές της αγοράς».
Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, για τον σκοπό αυτό έχει ήδη συγκροτηθεί μία επιτροπή με έργο τη
μελέτη όλων των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά
με τις αξίες των ακινήτων και την εύρεση του τρόπου με τον οποίο θα καταρτιστεί μια βάση δεδομένων αξιών ακινήτων και θα καθοριστούν οι πηγές
από τις οποίες θα αναζητηθούν τα στοιχεία που θα
τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων,
«ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής και ανά τακτά
διαστήματα ενημέρωσή της».
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι την 1η-1-2017
το υπουργείο Οικονομικών δεν θα έχει προλάβει να
εφαρμόσει το νέο σύστημα προσδιορισμού των
φορολογητέων αξιών των ακινήτων με βάση τις
πραγματικές τιμές τους, οπότε θα εξακολουθεί να
ισχύει το εφαρμοζόμενο σήμερα σύστημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο βασίζεται στις αντικειμενικές τιμές,
που έχουν καθοριστεί με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη στις
18-1-2016. Έτσι και το 2017 η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει με βάση τις ισχύουσες
σήμερα αντικειμενικές αξίες κι όχι με βάση τις
πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Η εκτίμηση
ότι την 1η-1-2017 θα εξακολουθούν να ισχύουν οι
αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που εφαρμόζονται σήμερα επιβεβαιώνεται κι από το γεγονός το
συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο προβλέπει ότι το
σχέδιο για την προσαρμογή των φορολογητέων
αξιών των ακινήτων στα πολύ χαμηλότερα επίπεδα
των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς έχει
αναβληθεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα έχει ήδη εξαγγείλει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία
και τη συνέντευξή του στη ΔΕΘ τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση θα εφαρμόσει τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και το 2017 όπως ήδη προβλέπει η ισχύουσα νομο-

θεσία (ο ν. 4223/2013), με μόνη αλλαγή την αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από το 50% στο 100%
του φόρου για κάθε φορολογούμενο που πληροί
τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:
α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο
μέλος της οικογένειας.
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα
οποία κατέχει ο φορολογούμενος και
τα λοιπά μέλη της
οικογένειάς
του
δεν υπερβαίνει τα
150 τετραγωνικά
μέτρα.
γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των
κτισμάτων και των
εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων
που κατέχει ο φορολογούμενος ή η
οικογένειά του δεν
υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο,
τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς
παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο
με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Από την άλλη
πλευρά ο πρωθυπουργός δεν δεσμεύθηκε για τη
μη επέκταση του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα
αγροτεμάχια, τους αγρούς και τις λοιπές εδαφικές
εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από το
2017. Όλα αυτά σημαίνουν πολύ απλά ότι το 2017:
- Πάνω από 6.000.000 νοικοκυριά θα κληθούν να
ξαναπληρώσουν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ο οποίος μάλιστα θα
υπολογιστεί επί των ίδιων αντικειμενικών αξιών
που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του
φετινού φόρου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.
4223/2013, για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε
έτους λαμβάνονται υπόψη οι φορολογητέες αξίες
των ακινήτων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του
συγκεκριμένου έτους. Οπότε για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του
2017 θα ληφθούν υπόψη οι φορολογητέες αξίες
που θα ισχύουν την 1η-1-2017, δηλαδή οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που εφαρμόζονται και τώρα.
- Οι φορολογούμενοι με ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν υπέρογκα ποσά συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. καθώς από το επόμενο έτος ο φόρος αυτός θα επεκταθεί και στα αγροτεμάχια, τους
αγρούς και τις λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων
πόλεων ή οικισμών! Σύμφωνα με τον ν. 4223/2013,
η αναστολή της επιβολής του συμπληρωματικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. στις εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών
εκτάσεις γης ισχύει μόνο για φέτος.
- Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα θα εξακολουθούν να
μην απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., καθώς δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτε στον τρόπο υπολογισμού του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που
λαμβάνεται υπόψη για να διαπιστωθεί εάν ένας φορολογούμενος πληροί ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο για την απαλλαγή του από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δηλαδή
τα "κόλπα" για τον αποκλεισμό χιλιάδων φτωχών
φορολογουμένων από το δικαίωμα απαλλαγής
από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα οποία εφαρμόστηκαν από τη
Γ.Γ.Δ.Ε. την τριετία 2014-2016 (συνυπολογισμός
φοροαπαλλασσόμενων και έκτακτων εισοδημάτων
στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, αυθαίρετη
προσθήκη του πρόσθετου εισοδήματος που προκύπτει από τα τεκμήρια στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων) θα εφαρμοστούν και το 2017!
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μπαχαρικά και πρόσθετα
στην μπύρα
Ο
ι περισσότεροι, αν όχι όλοι, πιστεύουμε ότι ο λυκίσκος είναι το πιο προσφιλή βότανο στην μπύρα. Η
αλήθεια είναι ότι πριν γίνει ο βασιλιάς της μπύρας, αυτή
παρασκευαζόταν με διάφορα μπαχαρικά, βότανα ή πρόσθετα. Πριν τον 16ο αιώνα συνήθως η μπύρα ήταν ένας
συνδυασμός καρυκευμάτων που ποίκιλαν απο τόπο σε
τόπο και ήταν ευρέως γνωστή ως Gruit. Συχνά, τα μπαχαρικά στις gruit ενεργούσαν ως συντηρητικό για την προστασία της γεύσης της. Αν και η χρήση τους έπεσε όταν
ο λυκίσκος έγινε ο κανόνας, πολλές ζυθοποιίες εξακολουθούν να τις παράγουν σαν ασυνήθιστες και γευστικές μπύρες. Οπότε αν συναντήσετε ζυθοποιίες να προσθέτουν “παράξενα” συστατικά μην σας παραξενεύει
καθώς είναι μια τακτική παλιά όσο η ίδια η μπύρα. Τα
μπαχαρικά/βότανα κτλ αποτελούν μέρος του πειραματισμού και των homebrewers. Αυτό γιατί όχι μόνο συμβάλλουν στο άρωμα και την γεύση αλλά δίνουν και μια
πολυπλοκότητα που δύσκολα επιτυγχάνεται μόνο με
την βύνη και τον λυκίσκο.
Πριν ξεκινήσουμε θα πρέπει να έχουμε ως γνώμονα
μια συνταγή ώστε να προσαρμόσουμε σε αυτή τα κατάλληλα μπαχαρικά ή βότανα. Με βάση το γευστικό
προφίλ θα πρέπει να δούμε τι θα χρησιμοποιησουμε
και σε τι μορφή (φρέσκα, αποξηραμένα, θρυμματισμένα
ή εμποτισμένα). Επίσης σημαντικό ερώτημα αποτελεί η
ποσότητα και ο χρόνος χρησιμοποίησης τους. Είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε τις γεύσεις των μπαχαρικών
με το ύφος της μπύρας ώστε να μην επισκιάζουν την
γευστικότητα της αλλά να δίνουν ένα λεπτό στρώμα
απο τις ιδιότητες τους. Αντιλαμβάνεστε την δυσκολία
καθώς κάτι ανάλογο έχουμε και με τον λυκίσκο.
Με το ίδιο σκεπτικό όσο βράσουμε τα μπαχαρικά θα
“πάρουμε” σε γεύση αλλά θα χάσουμε σε αρώματα.
Επίσης διαφορετικά γνωρίσματα θα μας δώσουν ως
φρέσκα ή πολτοποιημένα ή ακόμα και μουλιασμένα σε
κάποιο υγρό. Άρα μιλάμε για λεπτές ισορροπίες και ο
χρόνος προσθήκης ή βρασμού είναι ζωτικοί. Τα περισσότερα κοινά μπαχαρικά που χρησιμοποιούνται στην
οικοζυθοποίηση βρίσκονται στην κουζίνας μας.
Ένα εργαλείο που θα πρέπει να έχετε είναι ένας
μύλος μπαχαρικών/καφέ ο οποίος θα σας προσδώσει
φρεσκότριμμένο προϊόν, ιδανικό για επί τόπου προσθήκη
στον βρασμό και πλήρη εκμετάλλευση των γεύσεων
και των αρωμάτων τους. Ελάχιστα πρόσθετα χρειάζονται

κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία
πριν την χρήση. Μερικά που
απαιτούν είναι ο καφές, η βανίλια και τα ξύλα δρυός. Ο
καφές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κόκκος αλλά και ως
εκχύλισμα. Συνήθη είδη αποτελούν ο εσπρέσο και ο γαλλικός. Η βανίλια μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στην ζύμωση
αφού “μουλιάσει” σε ρούμι,
ουίσκι ή άλλο απόσταγμα της
επιλογής σας για τουλάχιστον
48 ώρες. Τέλος τα ξύλα δρυός πρέπει να κοπούν και να
καπνιστούν για να αποδώσουν την ξεχωριστή τους
γεύση. Εάν δεν θέλετε να ασχοληθείτε με την κοπή και
το ψήσιμο μπορείτε να τα προμηθευτείτε έτοιμα απο
ένα κατάστημα homebrewing.
Μερικές συμβουλές για την χρήση τους στην μπύρα
είναι οι εξής:
- Αρχικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει να
υπερβάλουμε διότι μπορεί να οδηγηθούμε σε χάσιμο
της παρτίδας. Είναι προτιμότερο να έχουμε μια διακριτική γεύση παρά μια υπερβολική. Το μπαχαρικό πρέπει να
μένει στο παρασκήνιο εκτός αν θέλουμε να το αναδείξουμε.
- Σπουδαίο ρόλο παίζουν οι σημειώσεις αλλά και η
χρήση κάποιου δοσομετρητή για να γνωρίζουμε την δόση που βάλαμε και να αυξομειώσουμε στην επόμενη αν
απαιτηθεί. Επίσης μια ψηφιακή ζυγαριά βοηθάει στο μέτρημα αυτών τον μικροσκοπικών θησαυρών.
- Μην προσπαθείτε να καλύψετε off-flavors στην μπύρα σας με μπαχαρικά (όπως συμβαίνει στην μαγειρική
ενίοτε) αλλά να τα χρησιμοποιείται για να φτάσετε την
μπύρα σας σε άλλο επίπεδο.
- Να μην χρησιμοποιείται πολλά μαζί γιατί μπορεί να
καταλήξετε σε κακοφωνία και σύγκρουση αρωμάτων.
- Να προτιμάται μπαχαρικά στα οποία είναι εξοικειωμένος ο ουρανίσκος σας και να τολμάτε με επιφύλαξη.
- Μην ξεχνάτε ότι μπαχαρικά που θα προστεθούν κατά
την ζύμωση θα πρέπει να έχουν μουλιάσει σε υψηλό αλκοόλ (πχ βότκα) για 24 ώρες (απολύμανση).
Μερικά βασικά που παρουσιάζονται κατά κόρον σε
συνταγές:

Κεφτεδάκια με δυόσμο και ούζο
Υλικά
• 500 γρ. άπαχος κιμάς μοσχαρίσιος
• 300 γρ. κιμάς χοιρινός ή χοιρινό λουκάνικο όχι πολύ πικάντικο
• 1 κρεμμύδι πολτοποιημένο
ή ψιλοκομμένο
• 5 φέτες ψωμί του τοστ μπαγιάτικες μουλιασμένες σε
νερό και καλά στιμμένες
• 2 αυγά, ελαφρά χτυπημένα
• 1 σφηνάκι ούζο ή 2 (το αλκοόλ εξατμίζεται στο ψήσιμο)
• 4 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο
• 2 κ.σ λάδι
• 1 κ.γ. αλάτι
• 1 κ.γ. πιπέρι
• 1 κ.γ ρίγανη
Υλικά για το τηγάνισμα και
το σερβίρισμα
• αλεύρι και σπορέλαιο για το
τηγάνισμα
• δυόσμος ή βασιλικός για το
σερβίρισμα
• τζατζίκι για σερβίρισμα

Πιπέρι: Έχουν την τιμητική τους
στις Saison αλλά και στις Pale Ale.
Μπορούν να προσδώσουν έναν
υπέροχο πιπεράτο χαρακτήρα.
Για περισσότερο πειραματισμό
μπορείτε να “παίξετε” με τις ποικιλίες, λευκό-ροζ-πράσινο-καφέ.
Κανέλα: Μπορεί να απογειώσει
Winter Warmer και Holiday Ales.
Συνδυάζετε τέλεια με φλούδες
πορτοκαλιού ή στικ βανίλιας. Προτιμήστε την προσθήκη τους σε
δευτερεύον δοχείο ζύμωσης (2-4
στικ) για μια εβδομάδα.
Φλούδες πορτοκαλιού: Τις συναντάμε αποξηραμένες συνήθως
σε Belgian Witbier μαζί με κόλιανδρο. Η φρουτώδης γεύση τους
ταιριάζει και με τις καβουρδισμένες γεύσεις καφέ και σοκολάτας σε Porter και Stout. Θα
τις βρείτε γλυκές που δίνουν γεύση παρόμοια με Grand
Marnier, και πικρές που φέρνουν ξηρή γεύση πορτοκαλιού. Ιδανικά στα τελευταία 10 λεπτά του βρασμού.
Ξύλα Δρυός: Χρησιμοποιούνται με επιτυχία απο Stout
έως English IPA. Ο ρόλος τους είναι να παρομοιάσουν
την βαρελίσια γεύση των εμπορικών. Προσοχή διότι θα
πρέπει να δοκιμάζετε συνεχώς δείγμα για να σιγουρευτείτε πότε θα τα αφαιρέσετε μην σας δώσουν γεύση βελανιδιάς. Αν τα μουλιάσουμε σε Bourbon θα πάρουμε
την ανάλογη παρουσία πχ σε Imperial Stouts.
Κόλιανδρος: Όπως αναφέραμε παραπάνω συν ότι ταιριάζει σε ελαφρύτερα στυλ μπύρας. Μας δίνει έναν
εσπεριδοειδή χαρακτήρα και προστίθενται στα τελευταία 10 λεπτά του βρασμού.
Μπαχάρι: Ταιριαστό σε χειμωνιάτικες μπύρες αλλά και
Pumpkin Ales.
Κύμινο: Αν είστε οπαδός της σίκαλης δοκιμάστε το σε
Rye μπύρα. Οι σπόροι τείνουν να λειτουργούν καλά και
με τις σκούρες αν πρόσθεσε λίγα γραμμάρια ψημένου
σπόρου για λίγες μέρες στο τέλος της δευτεροβάθμιας
ζύμωσης.
Γαρίφαλο: Χρησιμοποιείστε ένα στικ σε Hefeweizen
για να αναδείξει τον χαρακτήρα της μαγιάς.
Μαραθόσπορος: Ταιριάζει σε Amber Ale στο τέλος του
βρασμού ή σε δευτερογενή ζύμωση.
Τζίντζερ: Χρησιμοποιείτε σε μεγάλες ποσότητες και
αποτελεί απο μόνο του κατηγορία μπύρας, την Ginger
Ale.

ΥΓΕΙΑ
«Πετάξτε» τα κινητά από
το κρεβάτι για να βρείτε
τον ύπνο σας

Η
1 ώρα
Χρόνος Εκτέλεσης

6
Μερίδες

Εκτέλεση
Ενώνουμε όλα τα υλικά για
τα κεφτεδάκια σε ένα μεγάλο
μπολ και τα ζυμώνουμε πολύ
καλά. Τόσο καλά που να είναι
πια σε ίνες το κρέας στο μείγμα.
Το μείγμα πρέπει να είναι
ελαφρά υγρό έτσι ώστε τα κεφτεδάκια μας να γίνουν αφράτα
στο τηγάνισμα. Αφήνουμε το
μείγμα στο ψυγείο για ένα
βράδυ κατά προτίμηση ή για 12 ώρες το λιγότερο
Την επόμενη φορώντας γάντια και βρέχοντας τα χέρια μας
που και που πλάθουμε μικρά
κεφτεδάκια και τα τηγανίζουμε
σε κατσαρόλα που έχουμε

1
Βαθμός Δυσκολίας

βάλει πολύ λάδι (πάνω από 3
εκ σε βάθος) το οποίο έχουμε
φέρει στους 180 βαθμούς θερμοκρασία σε μέτρια φωτιά ή σε
φριτέζα αφού όμως πρώτα τα
αλευρώσουμε καλά.
Τηγανίζουμε λίγα λίγα κεφτεδάκια ώστε να μην πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Έτσι δεν
ρουφάνε πολύ λάδι.
Όταν πάρουν ωραίο χρυσοκάστανο χρώμα αφαιρούμε από
το τηγάνι και τα βάζουμε σε μια
πιατέλα με απορροφητικό χαρτί
για να στραγγίσουν από το επιπλέον λάδι.
Συνοδεύουμε με τζατζίκι και
σερβίρουμε.

χρήση κινητού τηλεφώνου,
υπολογιστή-ταμπλέτας ή άλλου ηλεκτρονικού «γκάτζετ» στο
κρεβάτι πριν τον ύπνο αποτελεί
«συνταγή» αϋπνίας ή κακής ποιότητας ύπνου, προειδοποιεί μια
νέα βρετανική επιστημονική μελέτη, που αξιολόγησε όλες τις σχετικές έρευνες μέχρι σήμερα πάνω στο ζήτημα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ειδικό στη βιοστατιστική Μπεν
Κάρτερ του King's College του Λονδίνου και της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο αμερικανικό παιδιατρικό περιοδικό "JAMA Pediatrics", αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) 20 έρευνες παρατήρησης, που συνολικά αφορούσαν περίπου 125.200 παιδιά, με μέση ηλικία 14,5 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών υπερδιπλασιάζει τον
κίνδυνο ανεπαρκούς ύπνου.
Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι ο ύπνος είναι ζωτικός για την υγιή
σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και τόνισαν ότι η χρήση
ηλεκτρονικών φορητών συσκευών πριν από τον ύπνο έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για την ποσότητα, όσο και για την ποιότητα του
ύπνου, με αποτέλεσμα τα παιδιά να είναι νυσταγμένα την επόμενη
μέρα. Οι ερευνητές συνιστούν την ελάχιστη δυνατή χρήση τέτοιων
συσκευών στην κρεβατοκάμαρα πριν την ώρα του ύπνου.
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Οι Ιάπωνες «μεθούν»
με ελληνικό κρασί
Σημαντική αύξηση κατά 87% ως προς την αξία σε ευρώ
σημείωσαν οι εξαγωγές ελληνικού οίνου στην Ιαπωνία
κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, έναντι του
αντιστοίχου διαστήματος 2015, ενώ η μεταβολή του 2015
έναντι του 2014 είχε ανέλθει σε 69%.
Αυτά αναφέρονται σε
ενημερωτικό έγγραφο
της πρεσβείας μας στο
Τόκιο από το γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Με
αναγωγή σε ετήσια
βάση, προκύπτει ότι οι
ελληνικές εξαγωγές αυτής της κατηγορίας για
το σύνολο του 2016 αναμένεται να κυμανθούν σε περίπου
460 χιλ. ευρώ, ποσό ακόμη χαμηλό αλλά πάντως τετραπλάσιο
της επίδοσής μας το 2014.
Υπενθυμίζεται ότι κατά το διάστημα Ιουνίου 2015- Ιουνίου
2016 υλοποιήθηκε πρόγραμμα προώθησης του ελληνικού
οίνου στην Ιαπωνία από το Enterprise Greece με την συνεργασία του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων,
το οποίο περιελάμβανε πρόγραμμα διαφημιστικών καταχωρήσεων, γευσιγνωσία προς ειδικούς του χώρου και master
class σεμινάριο, επίσκεψη δημοσιογράφων στην Ελλάδα,
καθώς και η έκδοση στην ιαπωνική γλώσσα φυλλαδίου και
βιβλίου για τον ελληνικό αμπελώνα.
Το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχισθεί έως τον Ιούνιο
2017 και πέραν των ανωτέρω να περιλαμβάνει συμμετοχή
στην Διεθνή Έκθεση Vinexpo Tokyo (15-16/11/2016), και
αύξηση των γευσιγνωσιών.
Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα έχει επιδράσει θετικά, καθώς
αντιμετωπίζει το κυριότερο πρόβλημα, αυτό της παντελούς
έλλειψης εξοικείωσης του ιαπωνικού κοινού, ειδικού και καταναλωτικού, με τους ελληνικούς οίνους.
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Με ιστορία… αντίστοιχη με αυτή της Ελλάδας,
η πατρίδα του Διονύσου σας καλωσορίζει
στη μαγεία των ελληνικών αμπελώνων

Α

πό τα Λήναια και τα Διονύσια, οι Έλληνες απολαμβάνουν
τη ζωή, πίνοντας κρασί. Ξερά κλήματα, που οι ρίζες
τους είχαν αποκοιμηθεί αιώνες, ξυπνούν για να συμμετέχουν
στον διονυσιακό χάρτη των μοναδικών ελληνικών ποικιλιών.
Στην Ελλάδα το κρασί δεν έλειπε ποτέ από το τραπέζι του
μόθχου, αλλά και των αρχόντων. Ο κόπος των ανθρώπων
ημέρευε με ένα ποτήρι από το δικό τους αμπέλι. Αυτό, το
ελληνικό κρασί, πλέον με διεθνείς διακρίσεις και εγχώρια
παραγωγή, που ξεπερνά τις προσδοκίες, τοποθετείται σε
περίοπτη θέση στο καθημερινό τραπέζι, σε ξεχωριστές εκδηλώσεις χαράς, σε ρομαντικά δείπνα, οπουδήποτε δίνεται
η αφορμή για πρόποση και ευχές, για μεγάλη ή μικρή
γιορτή.

Αμπελώνες σε όλη την Ελλάδα
Σε όλη τη χώρα, από τη Φλώρινα ως τη Λήμνο και από
τα ορεινά ηπειρώτικα Ζαγόρια μέχρι το Σκαλάνι Ηρακλείου
επισκεφθείτε τα αιωνόβια αμπελοτόπια και χαρείτε το
άρωμα και τη γεύση του ελληνικού κρασιού. Κάθε Σεπτέμβρη
επισκεφτείτε τα οινοποιεία, για να συμμετέχετε στην παραγωγή, τρυγήστε τον ώριμο καρπό και διαλέξτε μόνο τα
καλύτερα τσαμπιά, που θα σας δώσουν ένα από τα
εξαιρετικά ελληνικά προϊόντα που με περηφάνια θα σας
κεράσουν οι ντόπιοι.
Παρόλο που η οινική παράδοση στην Ελλάδα χάνεται
στα βάθη των αιώνων, ακόμη ανακαλύπτονται μοναδικές
ποικιλίες που βρίσκονταν μόνο σε μια αυλή, σε ένα μόνο
σπίτι, κάπου σε ένα μικρό νησιώτικο χωριό στην Κάρπαθο
ή στην Κρήτη.
Το βιδιανό και η βηλάνα, το μοσχάτο σπίνας είναι παραδείγματα τέτοιων ποικιλιών, που έβαλαν την Κρήτη στον
οινικό χάρτη. Κρασιά από την Ελλάδα μεγαλειώδη, όλο
φρούτο, κρασιά νευρικά, αλλά και πράα χαρίζουν γουλιές
που καθησυχάζουν. Κρυσταλλένια ζωηρά ή βαριά ξηρά

που μεθούν και προκαλούν τη μεστή σκέψη, μεστή και
ώριμη όσο η γεύση τους. Ελληνικά κρασιά που υμνούν τα
έθιμα, γλυκά όπως του γάμου, αφρώδη για τις προπόσεις,
παλαιωμένα για τους ρήτορες και τους bon viveurs.

Διάσημες ποικιλίες κρασιού στην Ελλάδα
Πολλά από τα ελληνικά κρασιά είναι ΠΟΠ («Προσταυτευόμενης Ονομασίας Προέλευσης») όπως η Ζίτσα, Μαντίνεια, Μαυροδάφνη Κεφαλλονιάς και Πατρών, Σαντορίνη,
Μονεμβασία-Malvasia, Μοσχάτος Λήμνου, Νάουσα, Νεμέα,
Πάρος, Ραψάνη, Ρομπόλα, κλπ. Στη Σαντορίνη θα πιείτε
περίφημα κρασιά από αμπέλια σε ηφαιστειογενή εδάφη,
ενώ σε όλη τη βόρεια Ελλάδα θα σας εκπλήξουν τα
ερυθρά κρασιά που θα γευτείτε: γεμάτα σώμα και μακρά
επίγευση. Το ίδιο απολαυστικά, και τα κρασιά της Δράμας,
της Ημαθείας, του Κιλκίς, της Φλώρινας και της Ροδόπης.
Στην Πελοπόννησο γευτείτε τη δυνατή Νεμέα, στην
Ήπειρο την φυσικά αφρίζουσα ντεμπίνα, στα νησιά το
λαμπερό ασύρτικο, τα γλυκόπιοτα, ζεστά μοσχάτα από τη
Λήμνο και τη Σάμο, που είναι ιδανικά απεριτίφ. Ζητήστε τα
ελληνικά κρασιά με το όνομά τους: μαυροτράγανο, ξινόμαυρο, αγιωργίτικο και κοτσιφάλι για τα ερυθρά. Από τα
λευκά αναγνωρίστε τις χρυσές και πράσινες ανταύγειες
που έχει το αθήρι, το μοσχοφίλερο, το σαββατιανό και ο
ροδίτης.
Μην λησμονήσετε να απολαύσετε την δροσιστική ρετσίνα
(«Οίνος με ονομασία κατά παράδοση»), από τα Μεσόγεια
της Αττικής, τη Βοιωτία ή την Εύβοια. Αποτελεί το πλέον
γνωστό παραδοσιακό ελληνικό κρασί με το χαρακτηριστικό
άρωμα και γεύση που παράγεται από σαββατιανό ή ροδίτη
που συνοδεύει άριστα πιο κλασικά ελληνικά πιάτα. Ανακαλύψτε τα θαυμάσια κρασιά της Ελλάδας που τέρπουν, όχι
τυπικά, αλλά ουσιαστικά. Αγαπήστε το ελληνικό κρασί και
αφήστε τη μέθη του να σας συνοδεύσει πίσω στο σπίτι.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Φθινοπωρινοί προορισμοί

Λίμνη Πλαστήρα: Η λίμνη των τεσσάρων εποχών
Π

εριπέτειες με 4x4 σε βατούς χωματόδρομους, ποδηλατάδα και πεζοπορία μέσα σε πανέμορφα δάση, άραγμα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με θέα στη λίμνη και τα χιονισμένα γύρω βουνά, ρουστίκ απολαύσεις στις ταβέρνες. Αγαπημένος ορεινός προορισμός για φυσιολάτρες
και fans των εναλλακτικών σπορ αλλά και
οικογένειες, η Λίμνη Πλαστήρα, σε υψόμετρο 750 μ. στα νοτιοδυτικά του Νομού Καρδίτσας, περιστοιχίζεται από 18 πανέμορφα
και γραφικά χωριουδάκια και διαθέτει αναπτυγμένη τουριστική υποδομή. Μην αφήσετε ούτε μέτρο ανεξερεύνητο από τα 55 χλμ.
που απαιτούνται για να ολοκληρώσετε το
γύρο της λίμνης, η οποία έχει έκταση 25.000
στρέμματα περίπου. Το Νεοχώρι –το πιο
αναπτυγμένο τουριστικά σε σχέση με τα
υπόλοιπα χωριά– απλώνεται στην πλαγιά
και προσφέρει πανοραμική θέα στη Λίμνη
Πλαστήρα. Γνωστά και ως «Παραλία», τα Καλύβια Πεζούλας, σε απόσταση αναπνοής
από τη λίμνη, στη νοτιοδυτική της πλευρά, πήραν το όνομά τους από τις μονόχωρες πρόχειρες κατασκευές από καλάμια και λάσπη στις οποίες αποθήκευαν τα
αγροτικά προϊόντα και τα εργαλεία τους οι αγρότες της περιοχής.
Στο χωριό θα βρείτε εταιρείες που οργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες, όπως
ιππασία και τοξοβολία, αλλά και πολλές ταβέρνες. Η Νεράιδα, μέσα στα έλατα, σε
υψόμετρο 1.120 μ. και με θέα στη λίμνη που θα σας κόψει την ανάσα, προσφέρεται
για διαδρομές μέχρι τη βρύση του Αλεξανδρή ή το Ναό Γενεσίου Θεοτόκου ( 16ος
αιώνας ) στα 3 χλμ. βορειοανατολικά του χωριού.
Η Καστανιά, κρυμμένη σε μια κατάφυτη από έλατα περιοχή, αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό για τους λάτρεις της κατασκήνωσης, καθώς στην περιοχή λειτουργεί
οργανωμένο κάμπινγκ. Μη φύγετε από εδώ αν δεν δείτε από κοντά μία από τρεις
εναπομείνασες βιοτεχνίες τσαρουχιών στην Ελλάδα. Στο χωριό λειτουργούν ενοικιαζόμενα δωμάτια και κοινοτικός ξενώνας.
Άλλα όμορφα χωριά είναι η Πεζούλα, χτισμένη στις όχθες του Μεγάλου Ποταμού, με τα σπίτια του οικισμού να απλώνονται στις δύο πλευρές της ρεματιάς με τις

καστανιές, τα έλατα και τις βελανιδιές, και η Μπελοκομύτη, σκαρφαλωμένη σε μια
γραφική πλαγιά των Αγράφων, με τα πετρόχτιστα σπίτια, τις λουλουδιασμένες αυλές και τα ξυλόγλυπτα μπαλκόνια να «διακοσμούν» τα στενά της δρομάκια.
Τι να δείτε
Παναγία Πελεκητή
Χτισμένη σε ένα λαξεμένο κάθετο βράχο
με δυο ναούς, της Αναλήψεως και της Παναγίας ( 1640 ), αγναντεύει τη λίμνη από ψηλά.
Από τον προαύλιο χώρο θα βγάλετε κάποιες
από τις ωραιότερες πανοραμικές φωτογραφίες.
Μονή Πέτρας
Βορειοδυτικά του χωριού Καταφύγι, ένας
μεγάλος βράχος ξεφυτρώνει απότομα μέσα
στο πράσινο μιας μεγάλης δασικής έκτασης.
Δίπλα του είναι χτισμένη η Μονή Πέτρας. Ο
εντυπωσιακός πετρόχτιστος ναός αναστυλώθηκε πρόσφατα από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και οι τοιχογραφίες
του 1625 συντηρήθηκαν και αποκαταστάθηκαν.
Παρατηρητήριο
Πλησιάζοντας το Φράγμα
Ταυρωπού, σταματήστε στο
Παρατηρητήριο για θέα που
κόβει την ανάσα: από τη μια η
υδάτινη επιφάνεια της λίμνης
με τα φιόρδ και το κατάφυτο
νησάκι της και από την άλλη
οι επιβλητικές κορυφές των
Aγράφων.

