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Ελπίδες άφησε η συνάντηση
με την Coca-Cola 3E
Σ

τις 7/4/2016 ημέρα Πέμπτη το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
συναντήθηκε με στελέχη της Coca-Cola 3E Ελλάδος με
τους κ.κ. Πρόδρομο Νικολαΐδη, Περικλή Δέδε και Γεώργιο Κουμποδιέτα.
Αναφέρθηκαν στα αποτελέσματα των πωλήσεων της εταιρείας για το 2015.
Τα ποσοστά του χονδρεμπορίου ήταν ανοδικά σε σχέση με
το λιανεμπόριο όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση παρά την
δύσκολη χρονιά.

Από τις υψηλότερες
διεθνώς η φορολογία
μεταβίβασης
οικογενειακών
επιχειρήσεων
στην Ελλάδα
σελ. 6

Συμβουλές για να
αποθηκεύσουμε το
κρασί
σελ. 15

Πρόθεση της εταιρείας είναι να ισορροπήσει στο θέμα των
τιμών (μεγάλων εκπτώσεων) που εντοπίζονται στην αγορά
από εξωθεσμικούς παράγοντες που υποκαθιστούν την εταιρεία.
Το ΔΣ της ΕΔΕΟΠ εξέφρασε τις ανησυχίες του για τα ανωτέρω φαινόμενα και έκανε τις προτάσεις του. Η εταιρεία διαβεβαίωσε το ΔΣ ότι θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να μην
υπάρχουν παθογένειες στην αγορά.
Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας θα υλοποιηθούν.

ICAP Group: Σε πτωτική τροχιά
η εγχώρια αγορά οίνου

Π

τωτική πορεία καταγράφει η εγχώρια αγορά οίνου, όπως
προκύπτει από την Κλαδική Μελέτη της ICAP Group,
όπου παρατηρείται πως την τελευταία πενταετία ο μέσος
όρος ετήσιας παραγωγής κρασιού υποχώρησε αισθητά (20%) σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη πενταετία.
Το ίδιο διάστημα, υποχώρηση -αν και μικρότερη- εμφάνισε
και η εγχώρια κατανάλωση οίνου η οποία εμφάνισε μείωση
κατά 6%, ενώ –σύμφωνα με τα στοιχεία- οι εξαγωγές οίνου
καταγράφουν συνεχή υποχώρηση από το 2010 και μετά, πορεία που ανακόπηκε όμως το 2014, έτος κατά το οποίο σημειώθηκε αύξηση κατά 15,5% έναντι του 2013.
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, ο κλάδος της οινοποιίας
αποτελεί έναν παραδοσιακό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής με σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία, δεδομένης και της
συνεισφοράς του
κλάδου στην ανάπτυξη και προ-

ώθηση των ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων στις αγορές
του εξωτερικού.
Ωστόσο, σημειώνεται ότι o οινοποιητικός κλάδος αποτελείται σε πολύ υψηλό βαθμό από παραγωγικές επιχειρήσεις,
ενώ η εγχώρια παραγωγή είναι κατακερματισμένη σε μεγάλο
πλήθος οινοποιητικών μονάδων.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση ο κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα περιλαμβάνει λίγες οινοβιομηχανίες μεγάλου μεγέθους, πλήθος μεσαίων, αλλά και μικρών (τοπικών) οινοποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι
μεγάλες οινοβιομηχανίες ελέγχουν σημαντικά μερίδια της
εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών, καλύπτοντας μέσω εκτεταμένων δικτύων διανομής το σύνολο της χώρας. Οι
εισαγωγές οίνου καλύπτουν πολύ μικρό μέρος της εγχώριας
αγοράς, συνεπώς είναι περιορισμένος και ο αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων.

Προσφορά

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

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.

με 100€ + ΦΠΑ
Τα καλαίσθητα
βιβλία και οι
φάκελοι μεταφέρθηκαν στον
υπολογιστή σας
για την εφαρμογή του HACCP
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr
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Πάρτε πληροφορίες για να μην πάρετε... φέσια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες
τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 210-8929700,
προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.
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ΔΕΘ-HELEXPO

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY

Διαβαλκανικό Forum για
τα Τρόφιμα-Ποτά

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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
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Διήμερο συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη για την ενίσχυση
της συνεργασίας των Βαλκανικών χωρών στους κλάδους τροφίμων και ποτών

Η

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ
των Βαλκανικών χωρών στους κλάδους των τροφίμων και ποτών θα βρεθεί
στο επίκεντρο ενός διήμερου διαβαλκανικού συνεδριακού γεγονότος, που θα
πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου
2016 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης
Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη.
Η διοργάνωση του αποτελεί πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών, σε
συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO.
Προπομπός του διήμερου αυτού συνεδρίου θα αποτελέσει μία ευρεία συνάντηση φορέων της Θεσσαλονίκης και
της Βόρειας Ελλάδας, η οποία συγκαλείται με τη συμμετοχή του Υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Δημήτρη Μάρδα το ερχόμενο Σάββατο 2 Απριλίου στις 12.00
στην αίθουσα του Δ.Σ. της ΔΕΘ-HELEXPO. Στη συγκεκριμένη συνάντηση

έχουν προσκληθεί παραγωγικοί, επιστημονικοί και πολιτιστικοί φορείς.
Το διαβαλκανικό αυτό forum θα προσκαλέσει προσωπικότητες του πολιτικού κόσμου και της επιχειρηματικής
κοινότητας από τις Βαλκανικές χώρες,
προκειμένου να συμμετάσχουν στον
προβληματισμό και τη συζήτηση, να
αναγνωρίσουν προβλήματα και να ενδυναμώσουν τα ιδιαίτερα προϊόντα του
κλάδου τροφίμων-ποτών, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για επενδύσεις.
Ακόμη, κατά τη διάρκεια του θα δοθεί
έμφαση σε επενδυτικές ευκαιρίες, τις
οποίες μπορούν να υποστηρίξουν οι
διασυνοριακές συνεργασίες και οι εφαρμογές τεχνολογίας, στην ενημέρωση για
τα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τις κρατικές ενισχύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η Interfood (Αγία Πετρούπολη, 31
Μαϊου-02 Ιουνίου 2016) είναι διεθνής
έκθεση τροφίμων και ποτών.
Η έκθεση πραγματοποιείται κάθε
χρόνο από το 1997 και οι κύριοι τομείς
είναι:
• Τρόφιμα (Ζαχαρωτά, κρέας & πουλερικά, ψάρι & θαλασσινά, λαχανικά, γαλακτοκομικά, παγωτό, λάδι & ελιές,
κονσέρβες & κατεψυγμένα προϊόντα,

φρούτα, φαγητό για μωρά, υγιεινή διατροφή)
• Αλκοόλ & μη-αλκοολούχα ποτά
• Εξοπλισμός

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

Η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και
ποτών στην Κίνα η οποία υπόσχεται καινούργιες συνεργασίες σε μία τεράστια
νέα αγορά!
Η SIAL CHINA (Σαγκάη, 05-07 Μαΐου
2016) είναι διεθνής έκθεση για τρόφιμα
και ποτά.
Το 2015 συμμετείχαν στην έκθεση περισσότεροι από 2.900 εταιρίες ενώ την
επισκέφθηκαν πάνω από 66.000 επαγγελματίες.
Προφίλ επισκεπτών:
Κατασκευαστές, Παραγωγούς,
Εισαγωγείς & εξαγωγείς, Εμπόρους,
Αλυσίδες καταστημάτων & μεμονωμένα
καταστήματα, Ξενοδοχεία, Εστιατόρια,
Εταιρείες τροφοδοσίας κ.α.
Κύριοι τομείς της έκθεσης
• Συστατικά τροφίμων
• Οπωρικά, λαχανικά (φρέσκα, αποξηραμένα, κονσερβοποιημένα)
• Γλυκά, ζαχαρωτά, μπισκότα
• Καφές
• Ζυμαρικά
• Οργανικά τρόφιμα
• Κρασιά, αλκοολούχα ποτά
και πολλά άλλα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τερματικά POS:
Ακριβές οι χρεώσεις των τραπεζών
Μ

ε προμήθειες οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις υπερβαίνουν και το 3% επί κάθε συναλλαγής επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις όταν οι καταναλωτές πληρώνουν με
κάρτες, χρεωστικές και πιστωτικές. Επιπλέον, σε αρκετές
περιπτώσεις οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με συνδρομή
για τη χρήση των τερματικών POS, ενώ σχεδόν μία στις πέντε επιχειρήσεις υφίσταται και άλλες χρεώσεις, όπως αυτές
που επιβάλλονται για να μεταφερθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Τα παραπάνω συμπεράσματα προέκυψαν από την έρευνα που διεξήγαγε το
Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) στις επιχειρήσεις-μέλη του σχετικά με τις χρεώσεις για τη χρήση των
POS.
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι από χθες ενεργοποιήθηκε ο κοινοτικός κανονισμός ΕΕ 2015/751 για τη μείωση του κόστους των διατραπεζικών συναλλαγών, ο οποίος αναμένεται να συμπαρασύρει προς τα κάτω και τις προμήθειες των τραπεζών για τη χρήση «πλαστικού» χρήματος.
Ο εν λόγω κανονισμός ορίζει ως μέγιστη χρέωση για τις
διατραπεζικές συναλλαγές με τις πιστωτικές και τις χρεωστικές κάρτες ποσοστό 0,3% και 0,2% αντίστοιχα.
Από την έρευνα του ΕΕΑ προέκυψε ότι στην περίπτωση
που ο πελάτης της επιχείρησης χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα, οι προμήθειες με τις οποίες επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις έχουν ως εξής:
• Το 25,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια 0,5% έως 1% επί κάθε συναλλαγής.
• Το 64,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια από 1% έως 2,5% επί κάθε συναλλαγής

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του οίνου είναι η
τιμή του σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα, οι
διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών, η εποχικότητα, η εξέλιξη του εισερχόμενου τουρισμού, ορισμένες παραδόσεις κλπ.
Ενδεχόμενες μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν
μόνο τη συνολική ζήτηση, αλλά προκαλούν και μετατόπιση των καταναλωτών σε φθηνότερα εμφιαλωμένα προϊόντα, ή και αντικατάσταση του εμφιαλωμένου
από χύμα κρασί. Επίσης, η παρατεταμένη ύφεση οδήγησε στη μείωση της κατανάλωσης κρασιού και ποτών
γενικότερα, σε χώρους ψυχαγωγίας / εστίασης.
Όπως φαίνεται και από την τελευταία Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μέσος
όρος μηνιαίων δαπανών ανά νοικοκυριό για προϊόντα
οινοποιίας (κρασί και αφρώδεις οίνοι) έφτασε τα 6,46
ευρώ το 2014, καλύπτοντας το 38% των συνολικών
δαπανών για οινοπνευματώδη ποτά. Από την ίδια
έρευνα εκτιμήθηκε και σε όρους ποσότητας η κατανάλωση των νοικοκυριών για τα προϊόντα του κλάδου. Η
αποκτηθείσα μέση μηνιαία ποσότητα κρασιού ανά
νοικοκυριό ανήλθε σε 1,45 λίτρα περίπου το 2014.
Η κ. Σταματίνα Παντελαίου, Director Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group αναφέρει σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής παραγωγής: «Η εγχώρια παραγωγή οίνου παρουσιάζει σημαντικές ετήσιες
διακυμάνσεις δεδομένου ότι εξαρτάται άμεσα από
απρόβλεπτους παράγοντες, όπως τις καιρικές συνθήκες, τις ασθένειες αμπελώνων κ.λπ. Πιο αντικειμενική
επομένως θεωρείται η σύγκριση βάσει μ.ο. πενταετίας. Την τελευταία πενταετία ο μέσος όρος ετήσιας
παραγωγής κρασιού υποχώρησε αισθητά (-20%) σε
σχέση με την αμέσως προηγούμενη πενταετία. Από
τη συνολική παραγωγή, ποσοστό άνω του 60% αφορά
κρασιά χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη προέλευσης
(ΠΟΠ, ΠΓΕ).
Σύμφωνα με τη μελέτη, τα κρασιά εγχώριας παραγωγής καλύπτουν την αγορά σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που διαμορφώνει σε χαμηλά επίπεδα το βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης, ο οποίος κυμαίνεται σε 6% περίπου τις τελευταίες περιόδους. Από την άλλη πλευ-

(1,5% το 27,2%, 2,0% το 25,4% και 2,5% το 12,1%).
• Το 9,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια από 3% και άνω επί κάθε συναλλαγής.
Στην περίπτωση χρήσης χρεωστικής κάρτας, οι επιχειρή-

σεις, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν στο πλαίσιο
της έρευνας, επιβαρύνονται ως εξής:
• Το 34,8% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια 0,5% έως 1% επί κάθε συναλλαγής.
• Το 60,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια από 1% έως 2,5% επί κάθε συναλλαγής
(1,5% το 25,4%, 2,0% το 25,0% και 2,5% το 10,3%).
• Το 4,5% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι επιβαρύνεται
με προμήθεια από 3% και άνω επί κάθε συναλλαγής.
Οι προμήθειες αυτές υπολογίζονται στις συναλλαγές με
τον ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη επιβά-

ICAP Group
Σε πτωτική τροχιά
η εγχώρια
αγορά οίνου

ρά, στο επίπεδο των εξαγωγών κρασιού, μετά το 2010
παρατηρείται συνεχής υποχώρηση, η οποία ανακόπηκε μόλις το 2014. Συγκεκριμένα, την οινική περίοδο
2013/14 σημειώθηκε αύξηση κατά 15,5% των εξαγωγών οίνου, ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών έφθασε τα 63 εκατ. ευρώ περίπου. Οι μεγαλύτερες ποσότητες εξάγονται στη Γερμανία».
Όπως επισημαίνει η κ. Παντελαίου, η εγχώρια κατανάλωση οίνου εμφάνισε μικρές διακυμάνσεις σε ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση την περίοδο 2010/11 όπου η μεταβολή ήταν εντονότερη και
επηρέασε σημαντικά το μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της περιόδου. Συγκρίνοντας τους μέσους όρους
των καταναλώσεων ανά πενταετία, την τελευταία
πενταετία προκύπτει μείωση της κατανάλωσης οίνου
κατά 6%. Τα εμφιαλωμένα κρασιά σε όρους ποσότητας εκτιμάται ότι καλύπτουν ποσοστό μεταξύ του
36%-40% στην παρούσα φάση.

ρυνση για την επιχείρηση. Για παράδειγμα, σε μια συναλλαγή που ο ΦΠΑ είναι 23%, αν η τράπεζα χρεώσει προμήθεια
2,5% επί του συνολικού ποσού, η τελική επιβάρυνση της
επιχείρησης θα είναι 3,07%.
Όπως προκύπτει από την έρευνα, το 27,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι χρεώνεται ένα επιπλέον ποσό για κάθε
συναλλαγή, πέραν της προμήθειας, ενώ το 21,4% των επιχειρήσεων επιβαρύνεται με άλλη χρέωση για να μεταφερθούν τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης. Μεγάλο μέρος δε των επιχειρήσεων χρεώνεται και με
ετήσια συνδρομή για τη χρήση του POS.
Το 40% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα
προμηθεύθηκε τα μηχανάκια POS το 2015, προφανώς
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της χρήσης των καρτών μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση των κεφαλαίων.
Το 88% των επιχειρήσεων έχει προμηθευθεί το POS από
τράπεζες και το υπόλοιπο 12% από ιδιωτικές επιχειρήσεις
που δεν ανήκουν στον τραπεζικό τομέα.
Οι παραπάνω χρεώσεις οδηγούν το ΕΕΑ στην αναζήτηση
εναλλακτικών λύσεων. Για παράδειγμα, εξετάζει ακόμη και
τη συνεργασία με ξένα πιστωτικά ιδρύματα για την παροχή
POS προς τις επιχειρήσεις-μέλη του σε περίπτωση που αυτά εφαρμόζουν σημαντικά χαμηλές χρεώσεις.
Την υλοποίηση των κατάλληλων ρυθμίσεων έτσι ώστε οι
χρεώσεις των τραπεζών να προσαρμοσθούν στον κοινοτικό κανονισμό σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για
συναλλαγές με κάρτες ζητεί και η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό.

Αναφορικά με το μέγεθος της εγχώριας αγοράς σε
αξία, για το εμφιαλωμένο κρασί εκτιμάται ότι κάλυψε
το 58% της αξίας και το υπόλοιπο 42% αφορά το χύμα
κρασί. Όσον αφορά την κατηγοριοποίηση του οίνου,
το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν τα κρασιά που ανήκουν στην κατηγορία «Χωρίς ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ» (63%),
ενώ με βάση το χρώμα, εκτιμάται ότι τα λευκά κρασιά
υπερτερούν με μερίδιο 68%-70%.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκτάσεις των αμπελώνων
εκτιμώνται σε επίπεδα της τάξης των 7.573 χιλιάδων
εκταρίων για το 2014, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να
κατέχει μερίδιο περίπου 42%. Κορυφαία χώρα στη διεθνή κατάταξη είναι η Ισπανία. Όσον αφορά την παγκόσμια παραγωγή οίνου, ο μέσος όρος της την 5ετία
2010-2014 διαμορφώθηκε σε 270,4 εκατ. HL (εκατόλιτρα). Η Ε.Ε. κυριαρχεί στην παγκόσμια παραγωγή με
μερίδιο 58%.
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε και
χρηματοοικονομική ανάλυση των παραγωγικών επιχειρήσεων οινοποιίας βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Από την ανάλυση αυτή αξίζει να τονισθεί η αισθητή βελτίωση (2,6 ποσοστιαίες μονάδες) του μέσου περιθωρίου μικτού κέρδους το 2014/13, δείκτης
που ανήλθε σε επίπεδα της τάξης του 27%.
Επιπλέον, συγκροτήθηκε και ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 45 παραγωγικών επιχειρήσεων, για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία ισολογισμών των χρήσεων 2013 και
2014 κατά την εκπόνηση της μελέτης. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα αυτά, το σύνολο του ενεργητικού του δείγματος παρέμεινε σταθερό. Οι συνολικές
πωλήσεις των 45 επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισαν μόνο οριακή μεταβολή (0,5%) το 2014/13.
Ωστόσο, η συγκράτηση του κόστους είχε σαν αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση (8,7%) των μικτών κερδών.
Τα λειτουργικά αποτελέσματα παρέμειναν αρνητικά,
όμως οι λειτουργικές «ζημίες» συρρικνώθηκαν. Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα επίσης παρέμεινε ζημιογόνο την τελευταία διετία, ωστόσο οι ζημιές κατέγραψαν πτώση ποσοστού 59% περίπου. Η έντονη βελτίωση (κατά 27,3%) σε επίπεδο κερδών EBITDA το τελευταίο έτος, αποτελεί σαφώς θετικό στοιχείο.
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Από τις υψηλότερες διεθνώς η φορολογία
μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Η

φορολογία στην Ελλάδα για τη μεταβίβαση οικογενειακών επιχειρήσεων είναι ανάμεσα στις
υψηλότερες παγκοσμίως εκτιμά η παγκόσμια
φορολογική έρευνα της KPMG για τις οικογενειακές
επιχειρήσεις, η οποία παρουσιάζεται σήμερα - ανάμεσα σε άλλα θέματα- στο 2ο Family Business Forum
που διοργανώνει η KPMG Ελλάδος.
Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, ενώ το
φορολογικό καθεστώς διαφέρει από χώρα σε χώρα,
κοινή φαίνεται να είναι η διάθεση των κρατών να υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την
ανάπτυξη των οικογενειακών επιχειρήσεων, διατηρώντας χαμηλή τη φορολογική επιβάρυνση που αφορά στη μεταβίβαση του οργανισμού στην επόμενη γενιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της KPMG δείχνουν ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς παράγουν το 70% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και δημιουργούν
θέσεις εργασίας για το 60% του εργατικού δυναμικού
στη γηραιά ήπειρο.
Η έρευνα αναλύει τη φορολογική επιβάρυνση επί
της μεταβίβασης οικογενειακών επιχειρήσεων σε 42
χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα. Η χώρα μας φαίνεται να βρίσκεται μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με
την υψηλότερη φορολογία στις μεταβιβάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων (είτε λόγω θανάτου είτε λόγω
δωρεάς), ενώ η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει
απαλλαγές από τον αναλογούντα φόρο και στις δύο
αυτές περιπτώσεις. Ωστόσο, προβλέπεται αφορολόγητο όριο και φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα με

το βαθμό συγγένειας των δύο εμπλεκόμενων μερών.
Άλλα σημαντικά ευρήματα της έρευνας:
• Το φορολογικό καθεστώς σε θέματα οικογενειακών επιχειρήσεων διαφέρει σημαντικά από χώρα σε
χώρα (με φόρο που κυμαίνεται από ΕΥΡΩ 0 έως και πάνω από ΕΥΡΩ 4,5 εκατ. για τη μεταβίβαση επιχείρησης
λόγω κληρονομιάς, και από ΕΥΡΩ 0 έως και πάνω από
ΕΥΡΩ 5 εκατ. για τη μεταβίβαση λόγω δωρεάς, για μία
επιχείρηση που αποτιμάται στα ΕΥΡΩ 10 εκατ.).
• Η διαφορά στη φορολογική μεταχείριση της κληρονομιάς και της μεταβίβασης επιχείρησης όσο ο ιδιοκτήτης είναι εν ζωή, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά
τη στάση της οικογένειας και τις αποφάσεις σχετικά
με το ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να μεταβιβαστεί η οικογενειακή επιχείρηση.
• Το γεγονός πως χώρες με καθεστώς υψηλότερης

φορολογικής επιβάρυνσης συνορεύουν γεωγραφικά
με χώρες με καθεστώς χαμηλότερης φορολογικής
επιβάρυνσης, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον δίλημμα
για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε σχέση με τις δυνατότητες μετεγκατάστασης τους.
• Η φορολογική επιβάρυνση μπορεί να αλλάξει σε
μεγάλο βαθμό, καθώς εφαρμόζονται διάφορες ελαφρύνσεις και απαλλαγές, οι οποίες παρότι πολύπλοκες, είναι σημαντικές. Οι ιδιοκτήτες των οικογενειακών επιχειρήσεων θα πρέπει, πολύ πριν πάρουν
οποιαδήποτε απόφαση, να εξετάζουν τον τρόπο και
το χρονοδιάγραμμα της μεταβίβασης της οικογενειακής επιχείρησης, ώστε να είναι σίγουρο ότι κατανοούν και, κατά περίπτωση, πληρούν τις προϋποθέσεις
για να επωφεληθούν από τις διαθέσιμες απαλλαγές
και ελαφρύνσεις. Στην Ελλάδα ωστόσο, η μεταβίβαση
οικογενειακής επιχείρησης είτε εν ζωή είτε μετά θάνατον του ιδιοκτήτη έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής του συμβουλευτικού κλάδου της KPMG, Βαγγέλης Αποστολάκης αναφέρει ότι
«στην Ελλάδα η υψηλή φορολογία και κυρίως η αβεβαιότητα ως προς το φορολογικό καθεστώς καθώς και
οι συνεχείς αλλαγές δημιουργούν κλίμα αυξημένης
ανασφάλειας και ωθούν ένα μεγάλο αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων στη μεταφορά των εταιρειών
σε άλλες γειτονικές και μη χώρες με ευνοϊκότερο περιβάλλον και φορολογική σταθερότητα».

ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ

Ανοιξιάτικοι προορισμοί
Ναύπλιο

Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της Πελοποννήσου κι ένας από τους αγαπημένους
προορισμούς για weekend όλες τις εποχές του χρόνου. Στην κουκλίστικη παλιά πόλη του Ναυπλίου, με τη διατηρητέα αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και τα δύο ενετικά
κάστρα που τη στεφανώνουν, την Ακροναυπλία και το Παλαμήδι, είναι διάχυτη η
αύρα της πρώτης πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους. Θαυμάστε την πόλη από
ψηλά ανεβαίνοντας τα –999 κατά την παράδοση 857 κατ’ άλλους– σκαλιά που οδηγούν στο επιβλητικό Παλαμήδι που ορθώνεται πάνω σε έναν τεράστιο γκρίζο βράχο
και αγναντεύει τη θάλασσα. Από την Ακροναυπλία η θέα στην πόλη είναι εξίσου εντυπωσιακή, ενώ αν ακολουθήσετε τον πεζόδρομο της Αρβανιτιάς που περιζώνει το
βράχο της Ακροναυπλίας, θα κάνετε μια ειδυλλιακή βόλτα με τη θάλασσα κάτω από
τα πόδια σας. Σε αναπαλαιωμένα αρχοντικά, διάσπαρτα μέσα στην παλιά πόλη του
Ναυπλίου, θα βρείτε όμορφους ξενώνες. Ο πυρήνας της παλιάς πόλης απλώνεται
πίσω από τις ακτές Μπουμπουλίνας και Μιαούλη, που είναι γεμάτες cafe-bars και
ταβέρνες με υπέροχη θέα απέναντι στο Μπούρτζι, το μικρό ξερονήσι με το ομώνυμο ενετικό φρούριο. Ο κεντρικός πεζόδρομος της Βασιλέως Κωνσταντίνου θα γίνει
σημείο αναφοράς σε κάθε περιήγησή σας στην παλιά πόλη, καθώς τη διασχίζει σχε-

δόν ολόκληρη και καταλήγει στη λιθόστρωτη πλατεία Συντάγματος, το σημείο συνάντησης που θυμίζει έντονα ιταλική piazza. Εδώ βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βουλευτικόν που στέγασε το πρώτο κοινοβούλιο του ελεύθερου ελληνικού κράτους και το Παλιό Τζαμί. Τα παραδοσιακά ταβερνεία καταλαμβάνουν όλο το
μήκος της οδού Σταϊκοπούλου (παράλληλη στη Β. Κωνσταντίνου), στο τέρμα της
οποίας βρίσκεται το Μουσείο Κομπολογιού. Τα σοκάκια γύρω από αυτόν το δρόμο
προσφέρονται για να… χαθείς: είναι γεμάτα τουρκικές κρήνες και χαμάμ –ενθύμια
της τουρκικής κυριαρχίας– και ιστορικές εκκλησίες. Τα δυο καταπράσινα πάρκα, του
Κολοκοτρώνη και του ΟΣΕ, που καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης, προσφέρονται για αγχολυτικούς περιπάτους.
Αξιοθέατα
• Παλαμήδι
Ανεβείτε με αυτοκίνητο ή με τα πόδια από τα περίφημα σκαλοπάτια στο φρούριο
του Παλαμηδιού, που διατηρείται σε άριστη κατάσταση και θαυμάστε την υπέροχη
θέα στο Κάστρο της Ακροναυπλίας. Επισκεφθείτε το ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου
Ανδρέα καθώς και το κελί όπου φυλακίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
• Μπούρτζι
Πάρτε το καραβάκι από την προκυμαία του Ναυπλίου και δείτε από κοντά το σήμα
κατατεθέν του Ναυπλίου, το θαλάσσιο φρούριο που πήρε το όνομά του από την
τουρκική λέξη που σημαίνει πύργος.
• Μουσείο Κομπολογιού
Θεωρείται το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο Μουσείο Κομπολογιού, που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1998 από το ζεύγος Ευαγγελινού. Η συλλογή τους περιλαμβάνει
περίπου 1.000 κομπολόγια από όλο τον κόσμο που χρονολογούνται από το 1700 ως
το 1950. Στο ίδιο κτίριο λειτουργεί και εργαστήριο συντήρησης παλιών κομπολογιών.
• Πλατεία Συντάγματος
Η ιστορικότερη πλατεία του Ναυπλίου, που αποτελεί το κέντρο της παλιάς πόλης.
Εδώ θα δείτε σημαντικά κτίρια όπως την Ενετική Αποθήκη του Στόλου, όπου σήμερα
στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βουλευτικό ( πρώην τζαμί του Αγά-πασά
που στέγασε τη Βουλή της επαναστατημένης Ελλάδας, σήμερα χρησιμεύει ως συνεδριακός χώρος, ενώ στο ισόγειό του μεταφέρθηκε η Δημοτική Πινακοθήκη Ναυπλίου) και το πρώην Αλληλοδιδακτικό σχολείο, γνωστό πια ως Τριανόν.
• Τίρυνθα
Ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας, που
έχει ενταχθεί στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της UNESCO. Βρίσκεται λίγο πιο έξω από την πόλη, στο 8ο χλμ. του δρόμου ΆργουςΝαυπλίου. Εδώ θα δείτε τα εντυπωσιακά κυκλώπεια τείχη, που περιβάλλουν ανάκτορο, δημόσια κτίρια, αποθήκες, εργαστήρια και συγκροτήματα οικιών.
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CAPITAL CONTROL

Τα capital controls «απογείωσαν»
τη χρήση «πλαστικού» χρήματος

Ι

διαίτερα μεγάλη αύξηση γνωρίζει ο αριθμός συναλλαγών χρεωστικών καρτών για πραγματοποίηση αγορών στην χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία
της Visa Hellas, η αύξηση της χρήσης χρεωστικών καρτών το 2015 φτάνει το 83% σε σχέση με το 2014, από
πλευράς τζίρου, φθάνοντας τα 2,2 δισ.ευρώ.
Αναφορικά με το αριθμό συναλλαγών χρεωστικών
καρτών η αύξηση το 2015 σε σχέση με το 2014 ξεπερνά
το 85% και φθάνει σε 37 εκατομμύρια συναλλαγές. Άνοδο σημειώνουν και οι ανέπαφες πληρωμές που μετά από
μεγάλη περίοδο πιλοτικών εφαρμογών στην χώρα μας,
πλέον έχουν μπει στην καθημερινότητα σε μεγάλο αριθ-

μό συναλλαγών.
Ειδικότερα, το 2015 οι κάρτες ανέπαφων πληρωμών
Visa ξεπέρασαν το 1,5 εκατ. σε αριθμό και γίνονται αποδεκτές σε περισσότερα από 90.000 σημεία (τερματικά
POS). Ενδεικτικά αναφέρονται ότι υπάρχουν πλέον POS
και σε περίπου 700 ταξί (ενώ αν υπολογιστούν και online
πληρωμές με Taxibeat, κα. πρέπει να είναι γύρω στις
4.000) ενώ σημεία αποδοχής που αυξάνεται συνεχώς η
χρήση καρτών είναι τα fast food & deliveries, εισιτήρια
στον ΟΑΣΑ στα εκδοτήρια, πληρωμές ασφαλίστρων,
κλπ. Ο τζίρος στο ηλεκτρονικό εμπόριο αυξήθηκε 11%
και διαμορφώθηκε στα 782 εκατ.ευρώ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η κατάσταση στο χώρο
των σούπερ μάρκετ
Οι εξαγορές
Βερόπουλος: Η πρώτη μεγάλη εξαγορά που τάραξε τα
νερά ήταν αυτή των σούπερ μάρκετ ΑΘΗΝ'Α (24 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα) από την Βερόπουλος το 1993.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι μιλάμε για μία εποχή οπού
σχεδόν καμία αλυσίδα δεν διέθετε πάνω από 100 καταστήματα. Οχτώ χρόνια αργότερα θα εξαγοράσει την ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ (43 καταστήματα σε 11 πόλεις της Ελλάδας)
ενώ το 2007 τις αλυσίδες ΤΡΟΦΙΝΟ και ΑΣΤΕΡΑΣ στην
Αθήνα. Ανακοινώθηκε και επίσημα η εξαγορά της ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ από τον όμιλο Μετρό της οικογένειας Παντελιάδη
και όπως είχε αναφέρει στο news247 ο πατριάρχης του
ομίλου Παντελής Παντελιάδης αναμένεται να σταματήσει
να υπάρχει το σήμα ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ στην αγορά.
Carrefour Μαρινόπουλος: Η εξαγορά της CΟΝΤΙΝΕΝΤ
(σ.σ. της πρώτης ξένης αλυσίδας που άνοιξε υπερμάρκετ
στην Ελλάδα) από την Carrefour ήταν η πρώτη μεγάλη
εξαφάνιση αλυσίδας που έγινε στην Ελλάδα μέσω ξένου
δακτύλου. Η γαλλική αλυσίδα μαζί με την οικογένεια Μαρινόπουλου εξαγόρασαν παράλληλα την αλυσίδα ΞΥΝΟΣ
στην Αθήνα και ΠΕΙΡΑΪΚΟΝ στον Πειραιά καθώς και τις
αλυσίδες ΛΑΛΙΩΤΗΣ στην Βοιωτία και της ΚΡΟΝΟΣ στην
Πάτρα η οποία όμως παρέμεινε στην αγορά με την επωνυμία της. Πριν την συγχώνευση με την Carrefour η οικογένεια Μαρινόπουλου έχει προχωρήσει στην δεκαετία
του'90 σε δυναμικές εξαγορές που την είχαν καταστήσει
Νο1 στην αγορά. Πρόκειται για την αθηναϊκή ΤΡΕΣΚΟ το
1990, την ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ στην Κεντρική Μακεδονία, ΚΡΕΤΑ
ΜΑΡΚΕΤ στα Χανιά, ΡΕΘΥΜΝΟ ΜΑΡΚΕΤ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ στο
Ηράκλειο και ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ στην Ρόδο.
ΑΒ Βασιλόπουλος: Ιδίαιτερα συγκρατημένοι στις εξαγορές ξεκινούν το 2000 με την αλυσίδα ΤΡΟΦO και τα cash
& Carry ENA - τα οποία διατηρούν ακόμη και σήμερα το
όνομα τους - και το 2008 τα καταστήματα της PLUS - γερμανικής εκπτωτικής αλυσίδας που απέτυχε στην χώρας
μας και έφυγε σε χρόνο ρεκόρ - καθώς και αυτά της ΚΟΡΥΦΗ στην Θράκη. Κατά διαστήματα εξαγοράζει μεμονωμένα καταστήματα τοπικών αλυσίδων ενώ η πιο
πρόσφατη εξαγορά της μετράει μόνο λίγες ημέρες και
είναι αυτή της ΚΑΝΑΚΗ Α.Ε. στην Σαλαμίνα.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ: Χαμηλών τόνων και στις εξαγορές τουλάχιστον μέχρι πριν από ένα χρόνο. Αγόραζε μεμονωμένα
καταστήματα αλυσίδων όπως 18 της αλυσίδας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥτο 2007(σ.σ. την μόνη που εξαγόρασε στο σύνολο), 9 της ΑΤΛΑΝΤΙΚ το 2011, 5 της ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ και 4
της ΔΟΥΚΑΣ το 2013 καθώς και 9 της ΕΧΤRA ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ
ΦΘΗΝΑ την ίδια χρονιά. Η μεγάλη κίνηση ήρθε με την εξαγορά των 9 ΜΑΚRO CASH & CARRY που πρόσφατα κατέβασαν ταμπέλες και μετονομάστηκαν σε The Mart. Σύμφωνα
με πληροφορίες του news247 η κίνηση για τα 33 υπερμάρκετ CARREFOUR θα σημάνει και το τέλος για την συγκεκριμένη επωνυμία στην κατηγορία των υπερμάρκετ.
Μασούτης: Στην Βόρεια Ελλάδα μέχρι και τις αρχές της
δεκαετίας του 2000 υπήρχε μία βασική κόντρα για την
πρωτοκαθεδρία στην περιοχή μεταξύ της Μασούτης και

Εξάλλου, εντός του έτους
εκτιμάται και η
εμπορική εφαρμογή του ψηφιακού πορτοφολιού της Visa, που στην ουσία θα αποτελεί την συνέχεια της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας,
καθώς θα ενσωματώνει όλες τις λειτουργίες της στο
έξυπνο κινητό. Ο συνολικός τζίρος όλων των καρτών
διαμορφώθηκε το 2015 σε 4,7 δισ. ευρώ ή 25% αύξηση
σε σχέση με το 2014 με τις χρεωστικές να αποτελούν το
46% του τζίρου.

της ΜΠΙΣΚΑΣ. Και οι δύο εξαγόραζαν μαγαζιά και και παραλληλα αναπτύσσονταν. Έτσι μέχρι την εποχή εκείνη ο
Μασούτης είχε προχωρήσει στην εξαγορά των εταιριών
ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΙΤΖΙΔΗ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΣΥΝ ΕΝΑ
στην Θεσσαλονίκη, ΦΤΗΝΗ ΑΓΟΡΑ στην Καβάλα, ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤ στην Λάρισα καθώς και στις ΓΚΑΓΚΟΥΤΗΣ και
ΚΟΝΤΡΑ που είχαν αναπτυχθεί σε αρκετούς νομούς της
Μακεδονίας.
Από την άλλη ο ΜΠΙΣΚΑΣ ο οποίος είχε επεκταθεί και
στην Βουλγαρία εξαγοράζει την ΔΥΟ ΑΛΦΑ και δημιουργεί
τα cash & carry ΜΠΙΣΚΑΣ Plus. Τα πρώτα σύννεφα άρχισαν
να εμφανίζονται και τα Μπίσκας Plus μαζί με άλλες δύο
αλυσίδες της οικογένειας, την ΜΕΡΚΑΤΟ και την ΑΛΛΑΝΤΙΝ
περνούν στην ανταγωνιστική ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ για να καταλήξουν στο τέλος όλοι να εξαγοραστούν από τον Μασούτη
ο οποίος συνέχισε τα επόμενα χρόνια την επέκταση του
στον νότο με άλλες εξαγορές: ΕΥΡΩΜΑΡΚΕΤ (Τρίκαλα),
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ (Κατερίνη) ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ στον Βόλο και μία
ακόμη στην Ανατολική Μακεδονία, την ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗΣ το 2002 στις Σέρρες καθώς και καταστήματα αλυσίδων - ζόμπι.
ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ: Η αθηναϊκή αλυσίδα ξεκίνησε τον χορό των
εξαγορών με την ΣΤΑΪΚΟΣ το 1998 και την ΤΡΟΦΟΠΗΓΗ
στον Ζωγράφο ένα χρόνο μετά και συνέχισε με την ΦΙΛΙΑ,
την ΑΛΙΜΕΝΤΑ ΝΟΒΑ, τον ΑΓΓΕΛΙΔΗ, τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΟΜΒΟ και της ΛΙΑΣΚΟΣ την περασμένη δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια εξαγόρασε μεμονωμένα καταστήματα
αλυσίδων που δεν άντεξαν στην κρίση.
ΠΕΝΤΕ ΑΕ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ): Η αλυσίδα της οικογένειας Χειμωνίδη, θα εξαγοράσει τα ΑΡΓΩ ΜΑΡΚΕΤ το 1991 και δύο
χρόνια αργότερα τα σούπερ μάρκετ των πολυκαταστημάτων ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ στην Λαμία. Για να ακολουθήσει η ΜΑΡΚΕΤ
ΕΛΛΑΣ ένα χρόνο μετά στην Αθήνα και τα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Konsum στην Βόρεια Ελλάδα.
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Μέχρι την ανακοίνωση του νέου της ονόματος μετά από από το συνεναιτικό διαζύγιο της οικογένειας Καριπίδη με τον όμιλο Μαρινόπουλου η αλυσίδα θα
αναζητήσει τον δρόμο της στην πολύ ανταγωνιστική
αγορά. Στις καλές ημέρες έχει φτάσει να είναι ο Νο2 τοπικός παίκτης στην Μακεδονία πίσω απο τον Μασουτη,
μέσω από μια σειρά εξαγορών. Είχε εξαγοράσει την κοντινή της ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ στην Ημαθία το 1997 τα ΜΑΡΚΕΤ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, ΔΙΠΛΑ, ΡΟΜΒΟΣ στην Θεσσαλονίκη και ΒΣΜ στην
Χαλκιδική το 2001 και στην συνέχεια ττην ΑΣΕΛΕ ΑΕ του
Αγροτικού Συναιτερισμού Ιωαννίνων και την Υπεραγορά
ΛΑΔΑ στην Κοζάνη το 2003.
Οι αποχωρήσεις
Όπως προαναφέρθηκε το 2008 τα καταστήματα της
Γερμανικής PLUS πουλήθηκαν στην ΑΒ Βασιλόπουλος.
Νωρίτερα είχε αποχωρήσει από την ελληνική αγορά και η
ALDI η οποία ήθελε να δοκιμάσει την τύχη της στην Ελλάδα μετά από την επιτυχία της LIDL. Η τελευταία αποδείχτηκε πολύ σκληρό καρύδι καθώς εξαφάνισε από την
αγορά και την DIA - τα καταστήματα της απορροφήθηκαν

100% ΦΥΣΙΚΑ

Μπουκάλια από φύκια
Βιοδιασπώνται μόλις αδειάσουν

Για κάποιους που αναρωτιούνται πόσα χρόνια χρειάζεται για να διασπαστεί ένα πλαστικό μπουκάλι η
απάντηση είναι αποστομωτική.Χίλια. Και αν σκεφτούμε ότι μόνο στην Αμερική η αγορά πλαστικών
μπουκαλιών ξεπερνά τα 50 δις. το χρόνο είναι αυτονόητο ότι αν δεν κάνουμε κάτι σύντομα θα πνιγούμε στα σκουπίδια.
Σε αυτή τη ζοφερή εικόνα που σύντομα μπορεί να
γίνει και πραγματικότητα δίνει την λύση ο Αρι Τζόνσον, σχεδιαστής ισλανδικών προσόντων που κατασκεύασε ένα μπουκάλι από φύκια.
Πρόκειται για ένα προϊόν που είναι 100% φυσικό
και 100% βιοδιασπόμενο και το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ σχεδιασμού
Ρέικιαβικ που έγινε τον Μάρτιο κερδίζοντας τις εντυπώσεις.
Σύμφωνα με το boredpanda το μπουκάλι διατηρεί
το σχήμα του όταν είναι γεμάτο και βιοδιασπάτε
μόλις αδειάσει. Πρόκειται για μια ευφυέστατη εφεύρεση που είναι πολλά υποσχόμενη και ίσως να αποτελεί τη λύση για το μέλλον της Γης.
από την Μαρινόπουλος - η οποία είχε ανοίξει τον χωρό
των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα.
Τα "κανόνια"
Το πιο ηχηρό κανόνι είναι αδιαμφισβήτητα αυτό της
αλυσίδας ΑΤΛΑΝΤΙΚ πριν από 5 χρόνια. Συμπεριλαμβάνονταν μέσα στις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες της χώρας και
είχε φθάσει στο σημείο αυτό μέσα από μία σειρά εξαγορών και πώληση μεριδίων της μέσω του Χρηματιστηρίου.
Έτσι στην δεκαετία του '90 είχε εξαγοράσει τις εταιρείες
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ στην Αθήνα, την ΚΥΨΕΛΗ
στην Πελλοπόνησο, την ΙΜΑGE στα Τρίκαλα και την
ΦΑΡΜΑ ΤΕΤΡΑΣ η οποία είχε βγει και εκτός Αττικής. Το
2001 προχώρησε σε εξαγορά μέσω ανταλλαγής μετοχών
με την ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ που ήταν κυρίαρχος στην Εύβοια καθώς και με την ΑΡΙΣΤΑ που έναν πανελλαδικό συνεταιρισμό μικρών σούπερ μάρκετ.
Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός
αλυσίδων, κυρίως τοπικών οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πίεση και κατέβασαν ρολά. Από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτή της ΜΠΑΛΗΣ στα
Τρίκαλα, της ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ στην Καρδίτσα και της ΛΑΡΙΣΑ
ΜΑΡΚΕΤ η οποία είχε βρεθεί κοντά στην εξαγορά από την
Μαρινόπουλος, και των ΠΑΥΛΟΥ και ΠΑΜΒΩΤΙΣ στην
Ηπείρο.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα και ειδήσεις από τον χώρο
των τροφίμων και των ποτών

• ΒΙΚΟΣ Street Relays:
Δυναμικό ξεκίνημα από την Καλαμάτα για το 2016
Με την πιο θετική διάθεση υποδέχθηκε την Άνοιξη η Καλαμάτα, συμμετέχοντας στα ΒΙΚΟΣ Street Relays την Κυριακή 20 Μαρτίου. Η πρωτεύουσα της Μεσσηνίας έδωσε την
πρώτη σκυτάλη της πιο πρωτοποριακής πανελλαδικής σειράς σκυταλοδρομιών, με τον πρώτο αγώνα της σειράς που
πραγματοποιήθηκε στο «Elite City Resort».
Η διαδρομή θύμιζε περισσότερο γιορτή με εκατοντάδες
συμμετέχοντες όλων των ηλικιών να δίνουν τη σκυτάλη
μεταδίδοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της συνεργασίας, της
αλληλεγγύης και του ομαδικού πνεύματος.
Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ονομαστικός χορηγός, για τρίτη συνεχόμενη
χρονιά, είναι η εταιρεία που οδηγεί τους αγώνες σε όλη την
Ελλάδα και θα μεταφέρει το 2016 το θεσμό των Street Relays από πόλη σε πόλη, και από χέρι σε χέρι σε ακόμα 7 πόλεις., Γλυφάδα, Καβάλα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη,
Λάρισα και Πειραιά, προβάλλοντας τη σημασία του αθλητισμού και παράλληλα της κοινωνικής αλληλεγγύης και της
ομαδικής συνεργασίας.
Τα ΒΙΚΟΣ Street Relays, που απευθύνονται σε όλους τους
πολίτες ανεξαρτήτου αθλητικού επιπέδου, θα έχουν επόμενο σταθμό την Γλυφάδα, ενώ με κεντρικό μήνυμα «Στηρίζουμε τον Αθλητισμό» υποστηρίζουν έμπρακτα τα αθλητικά δρώμενα που πραγματοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες
της χώρας.
Τα ΒΙΚΟΣ Street Relays ανανεώνουν το ραντεβού τους για
την Κυριακή 10 Απριλίου στην παραλία της Γλυφάδας.

• Βράβευση της Coca-Cola 3Ε
στο Corporate Affairs Excellence Awards
Βράβευση της Coca-Cola 3Ε για το Πρόγραμμα «Το Σχολείο
που θέλεις» στα Corporate Affairs Excellence Awards.

Δύο νέες διακρίσεις για την Coca-Cola Τρία Έψιλον επιβραβεύουν τη δέσμευση της εταιρίας στη δημιουργία αξίας
για την κοινωνία και τη συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη,
μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον βραβεύθηκε στη φετινή διοργάνωση των Corporate Affairs Excellence Awards της ΕΕΔΕ για
το Πρόγραμμα «Το Σχολείο που Θέλεις» και παράλληλα
προκρίθηκε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το
Περιβάλλον, για την καινοτόμο φιάλη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ με 24% λιγότερο πλαστικό.
Το πρόγραμμα «Το Σχολείο που Θέλεις» απαντά σε ουσιαστικές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσα από επισκευαστικές και διορθωτικές εργασίες σε σχολικά κτήρια.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2012 σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.
Μέσα από μία επένδυση που ξεπερνά τα 1 εκατομμύριο
ευρώ, έχουν ανακαινιστεί 12 σχολεία και 4.200 μαθητές
απολαμβάνουν ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προκρίθηκε και στα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, για την καινοτόμο για την καινοτόμο φιάλη του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ με 24% λιγότερο πλαστικό (PET). Η εταιρεία θα
εκπροσωπήσει τη χώρα μας το ερχόμενο φθινόπωρο στο
σημαντικό Ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος προάγει την υιοθέτηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης απλό τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Με ισχυρή δέσμευση στην προστασία του περιβάλλοντος
και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η εταιρία παρουσίασε το 2014 τη
νέα φιάλη, η οποία χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό της επιτυγχάνει ταυτόχρονη μείωση του πλαστικού (κατά 24%),
των αέριων ρύπων (κατά 23,81%) και του όγκου των απορριμμάτων. Η καινοτομία αυτή έχει ήδη λάβει σημαντικά
βραβεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ των οποίων
και το Global Bottled Water Awards 2015 στην κατηγορία
Best Sustainability Initiative.

• Βράβευση της Green Cola Hellas
στα Marketing Excellence Awards 2015
Η επιλογή της Green Cola Hellas από την επιστημονική επιτροπή των βραβείων, πραγματοποιήθηκε για την επιτυχημένη είσοδο στην ελληνική αγορά του καινοτόμου αναψυκτικού
Green Cola.
H Green Cola Hellas αναδείχτηκε νικήτρια στα Marketing
Excellence Awards 2015, στην κατηγορία «Ανάπτυξη Νέων
Προϊόντων και Αγορών», στη βράβευση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton από το Ελληνικό Ινστιτούτο
Marketing της ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, βραδιά αφιερωμένη
στους άριστους του Marketing.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή της
Green Cola Hellas από την επιστημονική επιτροπή των βραβείων, πραγματοποιήθηκε για την επιτυχημένη είσοδο
στην ελληνική αγορά του καινοτόμου αναψυκτικού Green
Cola. Το λανσάρισμα της Green Cola, πριν από 3 χρόνια, σηματοδότησε τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας αναψυκτικών, η οποία απευθύνεται σε καταναλωτές που επιζητούν
προϊόντα με φυσικά συστατικά, χωρίς ζάχαρη ή υποκατάστατα ζάχαρης που παράλληλα διατηρούν ένα υψηλό γευστικό αποτέλεσμα.
Μέσα σε λίγα χρόνια μόλις από την κυκλοφορία της, η
Green Cola βρίσκεται ήδη στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των καταναλωτών στα αναψυκτικά τύπου cola, ενώ
κυκλοφορεί σε 18 χώρες στο εξωτερικό σε Ευρώπη, Ασία
και Αυστραλία.
Τα βραβεία Marketing Excellence Awards, αποτελούν τη
σημαντικότερη τιμητική διάκριση Marketing στην Ελλάδα
και απευθύνονται στο σύνολο των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα που δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας. Η διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια,
με την επιστημονική συνεργασία της Ελληνικής Ακαδημίας
Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και την υποστήριξη του Συνδέσμου
Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ), της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και του Συλλόγου Εταιριών
Δημοσκόπησης & Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), και σκοπό έχει
την ανάδειξη άριστων πρακτικών που ενισχύουν αμφίδρομα το ελληνικό επιχειρείν και την οικονομία, επιχειρώντας
τη διάδοση των Αρχών του Επιστημονικού Management και
Marketing.
O εμπορικός διευθυντής της Green Cola Hellas κ. Γιώργος
Βενιέρης, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο δήλωσε: «Η Green
Cola Hellas δημιουργήθηκε ανταποκρινόμενη στην τάση
που διαβλέπαμε για ζήτηση αναψυκτικών, από τους καταναλωτές, που να έχουν ευθεία αναφορά στην υγιεινή διατροφή και στον υγιεινό τρόπο ζωής. Η καινοτομία που ακολουθήσαμε για την ανάπτυξη αυτής της νέας 'γενιάς' προϊόντων, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε περήφανοι. Είναι
τεράστια η ικανοποίηση μας να βλέπουμε την Green Cola να
μεγαλώνει μέσα σε λίγα χρόνια ζωής. Βρισκόμαστε ήδη σε
πολλές χώρες του εξωτερικού και διατηρούμε την αισιοδοξία μας για μια εξίσου δυναμική συνέχεια, μέσα σε ένα περιβάλλον που δεν χαρίζει εύκολα νίκες».
Η Green Cola Hellas, αποτελεί μια πρωτοπόρο για τον κλάδο των αναψυκτικών, αμιγώς ελληνική εταιρεία, που μέσα
σε λίγα χρόνια ζωής έχει ήδη κατακτήσει σημαντικό μερίδιο
της Ελληνικής αγοράς και συγκαταλέγεται στις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων

στην Ελλάδα, διατηρώντας το σύνολο της παραγωγής της
στην ακριτική Ορεστιάδα.

• Επενδύσεις 10 εκατ. ως το 2017
προγραμματίζει η AHB Group
Δυναμική επέκταση στην εγχώρια και διεθνή αγορά εμφιαλωμένου νερού επιχειρεί η εταιρεία ΑΗΒ Group ΑΕ διεκδικώντας το δικό της μερίδιο σε μια άκρως ανταγωνιστική
αγορά.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Τσέλιος, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους, η ΑΗΒ Group ΑΕ είναι 100% ελληνική εταιρία η
οποία ιδρύθηκε το 1996 και εισήλθε στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού το 2013, με την κατασκευή σύγχρονης ελληνικής μονάδας εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού «Θεόνη», στο χωριό Βατσουνιά, του νομού Καρδίτσας.
Όραμα του ιδρυτή της εταιρείας Βασίλη Τσέλιου και των
συνεργατών του ήταν η δημιουργία μιας καινοτόμου επιχείρησης εμφιάλωσης των νερών της πηγής Γκούρας, σε μία
μονάδα αυστηρών διεθνών προδιαγραφών που σέβεται το
περιβάλλον και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
Η εμφιάλωση του νερού πραγματοποιείται σε μία υπερσύγχρονη μονάδα που απασχολεί 40 άτομα προσωπικό, κυρίως από την τοπική κοινωνία, και λειτουργεί σε πλήρη
εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον. Η μονάδα εγκαινιάστηκε το 2013, με αυτοχρηματοδοτούμενη επένδυση 5
εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία, όπως αναφέρθηκε, προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 7-10 εκατ. ευρώ που θα ολοκληρωθούν το 2017
και θα έχουν ως αποτέλεσμα τον τετραπλασιασμό της παραγωγικής δυνατότητας της εταιρείας, ώστε να ανταποκριθεί στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση, καθώς και στην επέκταση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου με γυάλινες συσκευασίες και ανθρακούχο νερό. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα παραγωγής της εταιρείας είναι 20.000 φιάλες την ώρα
και 180 εκατ. φιάλες ετησίως.
Με επίκεντρο την ανάπτυξη της διεθνούς αγοράς, η ΑΗΒ
Group εξάγει το νερό «Θεόνη» σε 14 χώρες, με στόχο οι εξαγωγές της να αγγίξουν το 40% της παραγωγής. Η εταιρεία
έχει πετύχει το φυσικό μεταλλικό νερό «Θεόνη» να βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ 14 χωρών της Ευρώπης,
Αμερικής και Ασίας.
Στη διεθνή αγορά, οι εξαγωγές της σημειώνουν συνεχή
ανοδική πορεία, με το φυσικό μεταλλικό νερό «Θεόνη» να
απολαμβάνεται ήδη από καταναλωτές σε ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Σουηδία, Κύπρο, Λιβύη, Σαουδική
Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο και Ισραήλ.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η εταιρεία επεκτείνεται δυναμικά στην εγχώρια αγορά, με 20.000 σημεία λιανικής πώλησης στην Ελλάδα ορισμένων από τις μεγαλύτερες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ της εγχώριας αγοράς (ΑΒ Βασιλόπουλος, Γαλαξίας) ενώ εισέρχεται δυναμικά και στον χώρο
εστίασης.
Επίσης, η εταιρεία έχει αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις
ανώτερης γεύσης και ποιότητας. Το 2016 το «Θεόνη» κατέκτησε την κορυφαία θέση ανώτερης γεύσης και ποιότητας
στον 26ο διεθνή διαγωνισμό Berkley Springs, τον παλαιότερο και σημαντικότερο διαγωνισμό γευσιγνωσίας νερού,
κερδίζοντας το Χρυσό Βραβείο ανάμεσα σε 700 συμμετοχές από ολόκληρο τον κόσμο. Αν και ξεκίνησε στην αγορά
μόλις τον Απρίλιο του 2013, αυτή ήταν η 6η διεθνής διάκριση για το «Θεόνη» που έχει ήδη τιμηθεί με χρυσά βραβεία
ανώτερης γεύσης στους διακεκριμένους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς «iTQi» (2014, 2015), «Monde Selection» (2015,
2016) και «DLG» (2016).
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ΥΓΕΙΑ

Όσο λιγότερο κοιμάσαι τόσο περισσότερο
κινδυνεύεις να κρυολογήσεις

Ο

ι άνθρωποι που κοιμούνται λίγες ώρες το βράδυ,
κινδυνεύουν περισσότερο να κρυολογήσουν ή
να υποκύψουν σε άλλες ιώσεις και λοιμώξεις,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη -μία από τις μεγαλύτερες του είδους τηςεπιβεβαιώνει προηγούμενα ευρήματα από μικρότερες
μελέτες, που έχουν συσχετίσει τον επαρκή ύπνο με τη
σωματική υγεία.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σαν
Φρανσίσκο, με επικεφαλής τη Σίντι Λέουνγκ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό "JAMA Internal Medicine", ανέλυσαν στοιχεία

για πάνω από 22.000 ανθρώπους.
Όσοι κοιμούνταν πέντε ώρες ή λιγότερες κατά μέσο
όρο το βράδυ, ήταν 28% πιθανότερο να έχουν κρυολογήσει την προηγούμενο μήνα και 82% πιθανότερο να
έχουν κολλήσει γρίπη ή να έχουν εκδηλώσει πενυμονία ή κάποια μόλυνση στα αυτιά, σε σχέση με όσους
κοιμούνταν επτά ώς οκτώ ώρες.
Όσοι είχαν κάποια διαταραχή του ύπνου και είχαν επισκεφθεί τον γιατρό για να αναφέρουν σχετικά προβλήματα, ήσαν επίσης πιθανότερο να έχουν αρρωστήσει
από ίωση ή λοίμωξη. Δεν διαπιστώθηκε πάντως το αντίστροφο, δηλαδή κάποιος μειωμένος κίνδυνος για
όσους κοιμούνται πολύ, πάνω από εννέα ώρες.

Η πολλή σκέψη... κουράζει
Γιατί ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί το 20% της ενέργειας μας
Ο εγκέφαλος είναι με διαφορά το πολυπλοκότερο όργανο του ανθρώπινου σώματος.
Την ώρα που η λειτουργία του αποτελεί ακόμα και σήμερα αντικείμενο μελέτης, οι
επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στα σχεδόν 86 δισεκατομμύρια κύτταρα του.

Έ

να από τα πολλά
συναρπαστικά
στοιχεία γύρω από το
σπουδαιότερο όργανο
του ανθρώπου, είναι η
ενέργεια που καταναλώνει. Παρόλο που ο
εγκέφαλος ζυγίζει σχεδόν όσο το 2% του συνολικού μας βάρους, είναι διαπιστωμένο ότι καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας και του οξυγώνου
μας.
Οι επιστήμονες, μέχρι πρόσφατα, πίστευαν πως αυτό οφείλεται στην τροφοδοσία
των νευρώνων, ώστε αυτοί να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπως φαίνεται όμως, αυτή
δεν είναι η μοναδική εξήγηση του φαινομένου. Σύμφωνα με μια έρευνα που πραγματοποίησε η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των Η.Π.Α, μόνο τα δύο τρίτα της συνολικής
ενέργειας χρησιμοποιούνται για να «ηλεκτροδοτήσουν» την επικοινωνία των νευρώνων. Σε τι χρειάζεται όμως το εναπομείναν ένα τρίτο;

Σύμφωνα με τον Wei Chen, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, η υπόλοιπη ενέργεια
χρειάζεται, όπως ανέφερε, για την «καθαριότητα» του εγκεφάλου και την διατήρηση
της υγιούς κατάστασης των κυττάρων.
Οι ερευνητές κατέληξαν στα συμπεράσματα τους απεικονίζοντας τον εγκέφαλο με
φασματοσκοπία μαγνητικού συντονισμού (MRS) για τη μέτρηση της ενεργειακής παραγωγής σε κάθε του δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία υπάρχει εδώ και
τρεις δεκαετίες, όμως συνήθως χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της λειτουργίας του μεταβολισμού σε διαφορετικούς ιστούς. Σύμφωνα με τον Chen όμως,
μπορεί να φανεί καθοριστική για την ανίχνευση σημαντικών πληροφοριών για τον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνική MRS για να παρακολουθήσουν τον ρυθμό παραγωγής της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP), της πρωταρχικής πηγής ενέργειας στους εγκεφάλους. Στόχος της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η σύνδεση της
ATP με την δραστηριότητα του εγκεφάλου στα διάφορα επίπεδα συνείδησης. Κάπως
έτσι, οι επιστήμονες παρατήρησαν πως όταν ο εγκέφαλος είναι ανενεργός, η ενέργεια καταναλώνεται κυρίως για την... συντήρηση του, ενώ όταν είμαστε ξύπνιοι, για
τον ίδιο σκοπό ξοδεύουμε το ένα τρίτο της ενέργειας, με το υπόλοιπο να σπαταλάται
σε άλλες λειτουργίες.
«Η καθαριότητα του εγκεφάλου είναι πολύ σημαντική για την διατήρηση του εγκεφαλικού ιστού στην ζωή» τόνισε ο Chen σε δηλώσεις του. Σύμφωνα με τον επιστήμονα, πρέπει να υπάρχει αρκετή ενέργεια ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς η κατάλληλη
ιοντική ισορροπία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εσωτερικό των κυττάρων. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθούν κυτταρικές βλάβες, ακόμα και εγκεφαλικά επεισόδια.

Οι φράουλες είναι τα φρούτα με τα
περισσότερα υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Η

φράουλα είναι φυτό
έρπον και, αν και πολυετές, η εντατική καλλιέργεια
το έχει μετατρέψει σε μονοετές. Η εποχή της ξεκινάει
τον Μάιο και ολοκληρώνεται
στα τέλη Ιουνίου, αλλά
υπάρχουν και όψιμες ποικιλίες που βγαίνουν μέχρι τα
τέλη Αυγούστου και είναι
καλό να τις προτιμάμε,
καθώς έχουν μεγαλύτερο
χρόνο ωρίμασης, αλλά -προσοχή- είναι πάντα μικρές.
Εφιστούμε την προσοχή στο
θέμα του μεγέθους, γιατί
είναι ένα από τα πράγματα
που πρέπει να προσέχουμε
όταν τις αγοράζουμε.
Οι φράουλες, παρότι λαχταριστές, γευστικές και πολύ θρεπτι-

κές, έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα ως καλλιέργεια: έχουν

πολλούς μυκητολογικούς εχθρούς. Οπως λέει ο τεχνολόγος
τροφίμων Γιάννης Δερμιτζάκης,
το αποτέλεσμα είναι να δέχονται καθημερινούς ψεκασμούς
με διαφυλλικά λιπάσματα (λιπάσματα δηλαδή που δεν στέκονται μόνο στην επιφάνεια,
αλλά μπαίνουν και μέσα στο
φυτό), καθώς και υδρολίπανση
(λίπανση μέσω του ποτίσματος). Άρα είναι φρούτα από τα
πιο επιβαρυμένα με χημικά.
Ταυτόχρονα, όμως, δέχονται και
ορμόνες προκειμένου να επιταχυνθεί η περίοδος ωρίμασής
τους (μερικές μεγαλώνουν
ακόμη και σε μία μέρα) και να
αυξηθεί το μέγεθός τους. Και
αυτό είναι που πρέπει να προσέχουμε.

Μετέτρεψαν το
μπαρ σερβιρίσματος
του αεροπλάνου
σε μίνι ποδοσφαιράκι
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Πορτρέτα από τσάι, μελάνι και αλκοόλ
Δ

εν είναι λίγες οι φορές που καλλιτέχνες ανά τον κόσμο
επιλέγουν να ζωγραφίσουν με παράδοξα υλικά, πέρα από
τα συμβατικά λάδια ή νεροχρώματα.
Κάπως έτσι σκέφτηκε και ο Carne Griffiths, κάνοντας ένα δυναμικό ντεμπούτο στη ζωγραφική τέχνη. Η πρώτη συλλογή
ζωγραφικών έργων που παρουσίασε σε γκαλερί στο Χονγκ
Κονγκ χαρακτηρίζεται από την ιδιομορφία των υλικών που
χρησιμοποίησε για να φτιάξει τους πίνακές του. Αλκοόλ, μελάνι
και τσάι αναμείχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εν είδει χρωμάτων
για να αποδώσουν τις γραμμές στα πορτρέτα του.
Κονιάκ, βότκα, τζιν και ουίσκι χρωματίστηκαν με διάφορες
αποχρώσεις μελανιών και συμπληρώθηκαν με πράσινο τσάι με

Ουίσκι με γεύση...
μπέικον!

Ο παγκόσμιος «χάρτης»
του αλκοόλ
Υπάρχει επιστημονική ομοφωνία διεθνώς ότι
οι άνθρωποι δεν πρέπει να πίνουν πολύ αλκοόλ, για να μην επιβαρύνουν την υγεία
τους ποικιλοτρόπως. Δεν υπάρχει όμως καμία
συμφωνία για το πόσο είναι το «πολύ», καθώς
παρατηρούνται τεράστιες διαφορές μεταξύ
των χωρών, όσον αφορά το τι θεωρείται
ασφαλές, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική
έρευνα.
Μάλιστα, οι περισσότερες χώρες έχουν
προτιμήσει να αποφύγουν το ζήτημα και να
μην εκδώσουν κάποια σύσταση με συγκεκριμένο «πλαφόν» στην κατανάλωση αλκοόλ.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πολλές μελέτες, οι γυναίκες δεν πρέπει να μείνουν
πάνω από μια μερίδα αλκοόλ τη μέρα, ενώ
οι άνδρες δύο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας ορίζει ως «στάνταρντ» μερίδα τα δέκα
γραμμάρια καθαρού αλκοόλ, συστήνοντας
τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες να μην
ξεπερνούν τα δύο ποτά τη μέρα, άρα τα 20
γραμμάρια αλκοόλ. Οι περισσότερες χώρες
του πλανήτη όμως δεν ακολουθούν αυτό
τον ορισμό.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κρις Χάμ-

σκοπό να αποτελέσουν το εκκρηκτικό
ζωγραφικό μείγμα του καλλιτέχνη.
Από εκεί και πέρα η φαντασία και η
δημιουργικότητα πήραν θέση και
υπάρχει το αποτέλεσμα που βλέπετε.
«Το αλκοόλ έχει μια περίεργη επίδραση στο μελάνι κάνοντας το χρώμα
να εισχωρεί περισσότερο στο χαρτί
και μάλιστα πολύ γρήγορα, δίνοντας
περισσότερη μονιμότητα σε ορισμένα
μελάνια σε σχέση με το νερό», λέει
ο καλλιτέχνης.

φρις, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο ιατρικό περιοδικό "Addiction" (Εθισμός),
εξέτασαν στοιχεία από 75 χώρες και διαπίστωσαν ότι, από αυτές, λιγότερες από τις
μισές (37) διέθεταν κάποιο επίσημο όριο ή
κανονισμό για το τι πρέπει να θεωρείται
«στάνταρντ» μερίδα και άρα εντός ορίων κατανάλωση αλκοόλ. Όμως και αυτές ακόμη
εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους,
της τάξης έως του 250%. Έτσι, ως μερίδα
ποτού θεωρούνται τα οκτώ γραμμάρια αλκοόλ
στη Βρετανία και στην Ισλανδία, ενώ στην
Αυστρία η «στάνταρντ» μερίδα είναι σχεδόν
τριπλάσια (40 γραμμάρια).
Ένα ποτό οκτώ γραμμαρίων αλκοόλ ισοδυναμεί με 250 ml μια μπύρας με περιεκτικότητα 4% σε αλκοόλ, με 76 ml κρασιού με
περιεκτικότητα 13% σε αλκοόλ και με 25 ml
ποτού με περιεκτικότητα 40% σε αλκοόλ
(ουίσκι, βότκα κ.α.). Στη Χιλή μπορεί να πιεί
κανείς 56 γραμμάρια αλκοόλ τη μέρα και,
παρόλα αυτά, θεωρείται ότι είναι πότης χαμηλού κινδύνου, ενώ η Ισλανδία θεωρεί χαμηλό κίνδυνο, αν κανείς δεν ξεπερνά τα
δέκα γραμμάρια αλκοόλ ημερησίως.

Κ

λασική γεύση και σταθερή αξία για τους περισσότερους, το ουίσκι αποτελεί
ένα από τα πλέον δημοφιλή
αλκοολούχα ποτά στον κόσμο. Σκέτο, με νερό ή πάγο,
αλλά και ως συστατικό σε
διάφορα κοκτέιλ, η γεύση
του είναι χαρακτηριστική και
αναγνωρίσιμη ακόμα και με κλειστά μάτια! Το ίδιο και το άρωμά του.
Σπουδαία brands ανά τον κόσμο υπερηφανεύονται για τις δημιουργίες
τους, οι οποίες επιλέγονται σταθερά από τους καταναλωτές εδώ και
χρόνια. Μια πρόσφατη άφιξη, όμως, έρχεται για να κάνει τη διαφορά
και να εκπλήξει ευχάριστα τους λάτρεις του ουίσκι.
Η βρετανική ποτοποιία «Old Mayor» εμπνέεται από το… αγγλικό
πρωινό και αρωματίζει το ουίσκι με μπέικον! Ένας εκρηκτικός συνδυασμός, έντονος γευστικά και αρωματικά, υπόσχεται να κάνει τη
διαφορά. Και πριν εκφράσετε τις ενστάσεις σας, ο υπεύθυνος της
εταιρείας είναι αποστομωτικός: «Όπου μπαίνει το μπέικον δημιουργεί
τους πιο νόστιμους συνδυασμούς. Αυτό δεν είναι τυχαίο!». Όσοι
πάντως δοκίμασαν το εν λόγω ποτό αποκάλυψαν ότι υπάρχει μια
έντονη καπνιστή γεύση στο ουίσκι αλλά και μια πικάντικη επίγευση.
Οι ειδικοί, πάντως, επισημαίνουν πως ο ιδανικός τρόπος απόλαυσης
του είναι… σκέτο!

Μαγειρεύοντας...
Χοιρινή τηγανιά με
μουστάρδα και μπύρα
Υλικά
• 1 κιλό μαλακό χοιρινό κομμένο σε καρέ
• 1 κρεμμύδι τριμμένο
•1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά)
• 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα
• 1 κουταλιά της σούπας μέλι
• 300 ml μπύρα

Δημιουργία
- Πλένουμε τα κομμάτια του χοιρινού και τα στραγγίζουμε πολύ καλά ώστε να
μην έχουν καθόλου νερά, αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε ένα χαρτί κουζίνας και τα
σκουπίζουμε.
- Βάζουμε το κρέας σε ένα μπολ, ρίχνουμε μέσα την μουστάρδα, το κρεμμύδι,
το σκόρδο αν χρησιμοποιήσουμε και το μέλι και ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε
να καλυφθεί όλο το κρέας ομοιόμορφα.

- Αφήνουμε το κρέας μέσα στο ψυγείο να μαριναριστεί για 1 ώρα.
- Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε λίγο λάδι και σοτάρουμε το μαριναρισμένο
κρέας μέχρι να ροδίσει λίγο.
- Αλατοπιπερώνουμε και σβήνουμε με τη μισή μπύρα, αφήνουμε να βράσει μέχρι
να εξατμιστεί σχεδόν ή μπύρα και τότε προσθέτουμε και την υπόλοιπη.
- Αφήνουμε πάλι να βράσει και να μείνει τελικά με λίγο νόστιμο ζουμάκι.
- Σερβίρουμε ζεστό ζεστό μόνο του για μεζέ ή με συνοδεία ρυζιού.

ΜΙΚΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Συμβουλές για να
αποθηκεύσουμε το κρασί
Όταν μιλάμε για κάβα κρασιού, οι περισσότεροι φαντάζονται ένα μεγάλο κελάρι,
σκοτεινό, με σκονισμένα μπουκάλια Μπορντό ανεκτίμητης αξίας. Ωστόσο ο καθένας
μπορεί να επωφεληθεί από μερικές χρήσιμες
συμβουλές για την συντήρηση τους. Τι
πρέπει να ξέρουμε για να αποθηκεύσουμε
σωστά το κρασί στη κάβα;
1. ΠΟΣΟ να συντηρήσω το κρασί;
Ένας μεγάλος μύθος είναι ότι όλα τα
κρασιά παλαιώνουν. Δεν είναι κάθε κρασί
έτοιμο να παλαιώσει μια δεκαετία ή περισσότερο. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα κρασιά προορίζονται να καταναλωθούν
πολύ νωρίτερα (μέσα σε ένα-δυο χρόνια
από τη στιγμή που διοχετεύονται στην αγορά). Παρολ’ αυτά, όπως συμβαίνει με τα
περισσότερα προϊόντα που θέλουμε να τα
διατηρήσουμε σε καλή ποιότητα, πρέπει
να φροντίζουμε να υπάρχει σωστό περιβάλλον συντήρησης.
2. ΠΩΣ να συντηρήσω το κρασί
σε διάφορους χώρους;
Οι επαγγελματίες συμβουλεύουν να αποθηκεύουμε το κρασί πλαγίως, έτσι ώστε να
υγραίνεται ο φελλός και να μην στεγνώνει.
Οι φιάλες που έχουν βιδωτά καπάκια ή
πλαστικούς φελλούς μπορούν να αποθηκευτούν όρθιες. Το ίδιο και οι αφρώδεις
οίνοι, οι οποίοι διατηρούν ούτως ή άλλως
υγρό το φελλό, λόγω της πίεσης στο εσωτερικό της φιάλης. Η οριζόντια αποθήκευση
προτιμάται συνήθως σε όλα τα μπουκάλια
γιατί είναι πιο πρακτική. Τα ράφια για ορι-
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Σπιτικά λικέρ
Limoncello

ζόντια αποθήκευση κρασιού είναι πιο εύκολο
να σχεδιαστούν για τις επαγγελματικές
κάβες ή τα έπιπλα του σπιτιού.
3. Οι καλύτερες συνθήκες
για να συντηρήσουμε το κρασί
Το καλύτερο μέρος για να αποθηκεύουμε
το κρασί δεν είναι απαραίτητα ένας συγκεκριμένος χώρος, αλλά μάλλον εκεί όπου
οι συνθήκες αποθήκευσης είναι οι καλύτερες
δυνατές. Τα κρασιά πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα χώρο που είναι δροσερός, αλλά
όχι κρύος (7-18 βαθμούς Κελσίου) υγρός,
αλλά όχι πάρα πολύ υγρός (50-80% υγρασία)
και σχετικά σκοτεινός. Οι θερμοκρασίες
πάνω από 21 βαθμούς κελσίου προκαλούν
"μαγείρεμα" στο κρασί, το οποίο επηρεάζει
τη γεύση και τη μακροζωία του. Αν τοποθετήσουμε το κρασί σε έναν πάρα πολύ
κρύο ή πολύ ξηρό χώρο, ο φελλός μπορεί
να ξεραθεί, να συρρικνωθεί και να επιτρέψει
στον αέρα και το οξυγόνο να εισέλθουν
στο μπουκάλι. Η υπερβολική υγρασία, από
την άλλη πλευρά, μπορεί να προκαλέσει
μούχλα, ενώ το υπερβολικό ηλιακό φως
μπορεί να κάνει το κρασί να «γεράσει» σύντομα.
Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν σε περίπτωση που σχεδιάζουμε να κρατήσουμε
το κρασί, λίγες ημέρες ή το περισσότερο
ένα ή δύο χρόνια. Εάν θέλουμε να παλαιώσουν αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει άλλη
αξιόπιστη λύση από το να επενδύσουμε
σε ένα επαγγελματικό σύστημα αποθήκευσης.

Υλικά συνταγής
• 10 βιολογικά λεμόνια
• 1 λίτρο αλκοόλ
• 500 γρ. ζάχαρη
• 500 γρ. νερό
Φτιάξτε μόνοι σας το πιο δροσερό
λικέρ με ελάχιστα υλικά και σερβίρετέ το μετά από γεύμα. Είναι απλά
τέλειο!
Εκτέλεση
Πλένουμε καλά τα λεμόνια και
αφαιρούμε με κοφτερό μαχαίρι μόνο την εξωτερική κίτρινη φλούδα
και την βάζουμε σε αποστειρωμένο
γυάλινο βάζο. Περιχύνουμε με το
αλκοόλ και σφραγίζουμε. Αφήνουμε να μείνει από 3 έως 10 ημέρες.
Όσο περισσότερο μείνει, τόσο πιο
ωραίο γίνεται.

Βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό σε
κατσαρόλα και ανακατεύουμε. Από
την ώρα που θα βράσει, συνεχίζουμε και βράζουμε σε μέτρια φωτιά
για 3-5’. Αφήνουμε να κρυώσει.
Σε τουλπάνι σουρώνουμε το αλκοόλ που πλέον είναι κατακίτρινο
και αφαιρούμε τις φλούδες. Προσθέτουμε το σιρόπι και ανακατεύουμε.
Ισομοιράζουμε σε 2 αποστειρωμένα μπουκάλια. Το αφήνουμε να
ωριμάσει για 10 ημέρες και το σερβίρουμε πάντα παγωμένο.
Extra tips επιτυχίας:
-Αφαιρούμε μόνο την εξωτερική
κίτρινη φλούδα, όχι το άσπρο μέρος
-Αφήνουμε να γίνει η εκχύλιση
από 3 έως 10 ημέρες σε σκοτεινό
και δροσερό μέρος
-Αφού κρυώσει το σιρόπι προσθέτουμε το αλκοόλ αρωματισμένο
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Πώς τσουγκρίζουν
τα ποτήρια τους λαοί της Ευρώπης

Ο

μύθος λέει ότι το να σηκώνεις το ποτήρι και να
εύχεσαι για την υγεία των παρευρισκομένων
ξεκίνησε στην αρχαία Ελλάδα και στους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν πράγματι ήθελαν να διασφαλίσουν ότι αυτό που θα έπιναν δεν ήταν δηλητηριασμένο… Τα χρόνια κύλησαν και η πρόποση έγινε κοινό
κτήμα πολλών λαών, σε διαφορετικές όμως, εκδοχές.
Εδώ, θα διαβάσετε για τους τρόπους με τους οποίους
κάνουν πρόποση άλλοι λαοί της Ευρώπης, για να ξέρετε τι θα κάνετε σε περίπτωση που βρεθείτε σε ένα
βόρειο, κεντρικό ή νοτιοευρωπαϊκό τραπέζι.
1. Φινλανδία – «Kippis»
Οι Φιλανδοί είναι πολύ προσεκτικοί όσον αφορά
στον τρόπο της πρόποσης: μόνο ο οικοδεσπότης ή η
οικοδέσποινα θα κάνουν πρόποση και οι παριστάμενοι πρέπει να τον/την κοιτούν κατά πρόσωπο. Σηκώνετε το ποτήρι σας μετά την ολοκλήρωση της πρόποσης και φωνάζετε «Kippis».
2. Δανία – «Skål»
Στη Δανία αντιμετωπίζουν επίσης, την πρόποση με
τη δέουσα σοβαρότητα: οι καλεσμένοι δε δικαιούνται
να κάνουν πρόποση προς τους οικοδεσπότες, ούτε
προς κάποιον μεγαλύτερό τους, μέχρι εκείνοι να κάνουν πρόποση πρώτοι. Ποτέ μη γευτείτε το ποτό σας
μέχρι ο οικοδεσπότης να πει «Skål».
3. Γαλλία – «Santé»
Οι Γάλλοι -όπως κι εμείς- εύχονται να διατηρήσουν
την υγεία τους, λέγοντας «Santé» ή απαντώντας «A la
votre». Επιπλέον κατά τη διάρκεια της πρόποσης,
πρέπει να κοιτάζεστε στα μάτια και να μην έχετε
σταυρωμένα τα χέρια σας – εκτός αν θέλετε να ρισκάρετε να έρθετε αντιμέτωποι με 7 χρόνια κακού σεξ,
όπως λένε οι προλήψεις…

4. Γερμανία – «Prost»
Οι Γερμανοί αγαπούν τόσο πολύ την μπύρα τους
που έχουν ειδική πρόποση για αυτή: «Prost». Για το
κρασί θα πουν «Zum wohl», ενώ και οι δύο φράσεις σημαίνουν «στην καλή υγεία σου». Τσουγκρίστε το ποτήρι σας με όλους όσοι βρίσκονται γύρω σας, κοιτώντας
τους στα μάτια.

5. Σουηδία – «Skal»
Ο μοντέρνος τρόπος πρόποσης ανάγεται στους Βίκινγκς, όταν οι πολεμιστές περνούσαν ένα άδειο κρανίο ο ένας στον άλλο. Γι’ αυτό και σήμερα πρέπει να
κοιτάξετε διαδοχικά στα μάτια όλους τους παρόντες,
ώστε να εκφράσετε το σεβασμό σας. Εκείνος που κάνει την πρόποση λέει «Skal» και ξανακοιτάει στα ματιά
πριν κατεβάσει το ποτήρι.
6. Ισπανία – «Salud»
Οι περισσότεροι Ισπανοί θα πουν απλά «Salud», αλλά στην Καταλονία συγκεκριμενοποιούν την ευχή
τους λίγο περισσότερο, με τους άντρες συνδαιτυμόνες να λένε: «Salut I força al canut» ή «υγεία και δύνα-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή των
φορολογικών δηλώσεων

Μ

έχρι τις 30 Ιουνίου 2016 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών
δηλώσεων φυσικών προσώπων,
μετά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τις συνεπακόλουθες καθυστερήσεις στην έναρξη
υποβολής των δηλώσεων.
Σύμφωνα με την απόφαση που
υπεγράφη την Πέμπτη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τ.
Αλεξιάδη, σε περίπτωση νέων προβλημάτων η ημερομηνία αυτή μπορεί να μετακινηθεί εκ νέου.
Ολόκληρη η απόφαση
Υπογράφηκε χθες από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τ. Αλεξιάδη η σχετική
απόφαση με την οποία:
1. Η προβλεπόμενη από το νόμο καταληκτική ημερομηνία (30.4) υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30.6.2016 λόγω
των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και
έγιναν αιτία να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των δηλώσεων.
2. Εάν εμφανιστούν προβλήματα κατά την
υποβολή των δηλώσεων (μηχανογραφικά
κλπ.) η ημερομηνία αυτή, θα μετακινηθεί
ανάλογα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους φορολογούμενους.
Τονίζουμε ότι στόχος του Υπουργείου είναι
να υποβληθούν έγκαιρα οι δηλώσεις και για

τον λόγο αυτό καθορίζουμε από την αρχή
διάστημα τριών μηνών για την υποβολή
τους. Επιδίωξή μας είναι να μην υπάρξουν
άλλες παρατάσεις και να ολοκληρωθεί έγκαιρα όλη η διαδικασία.
Καλούμε τους φορολογούμενους να μην
αφήσουν την υποχρέωσή τους αυτή για τις
τελευταίες ημέρες, όπου εντοπίζονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα. Τους
καλούμε να ανταποκριθούν άμεσα και να
ολοκληρώσουν την όλη διαδικασία.
Καλούμε τους λογιστές-φοροτέχνες να
συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην
υποβολή των δηλώσεων και να επιλέξουν
άλλες μορφές κινητοποίησης για τα υπαρκτά
προβλήματά τους. Σε συναντήσεις με τους
φορείς τους άμεσα, θα προσπαθήσουμε να
βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα επιτρέψουν
την ομαλή ολοκλήρωση των δηλώσεων.

μη στο “σωλήνα” σου».
7. Ιταλία – «Cin-cin»
Τυπικά, ο οικοδεσπότης είναι ο πρώτος που κάνει
πρόποση και οι τιμώμενοι καλεσμένοι ανταποδίδουν
αργότερα κατά τη διάρκεια του γεύματος. Το «Salute»
είναι η κατάλληλη πρόποση σε επίσημο πλαίσιο, ενώ
το «Cin-cin» θα ακουστεί μεταξύ φίλων.
8. Ουγγαρία – «Egészségére!»
Αντίθετα με ό, τι συμβαίνει συνήθως, στην Ουγγαρία είναι ο επίτιμος καλεσμένος εκείνος που κάνει
πρώτος πρόποση: κοιτάζουμε στα μάτια, σηκώνουμε
το ποτήρι και ευχόμαστε «Egészségére!» που σημαίνει
«στην υγεία σας», πίνουμε μια γουλιά και ξανακοιταζόμαστε στα μάτια πριν κατεβάσουμε το ποτήρι, χωρίς
να τσουγκρίσουμε. Αν έχετε πιει αρκετά, αφήστε το
ποτήρι σας μισογεμάτο, γιατί αν αδειάσει τελείως, κάποιος από τους άρρενες συνδαιτυμόνες θα σας το ξαναγεμίσει.
9. Πολωνία – «Na zdrowia»
Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος οι προπόσεις ξεκινoύν από τον οικοδεσπότη και συνεχίζονται καθ’ όλη
τη διάρκειά του. Μερικοί οικοδεσπότες θα σταθούν
όρθιοι, ενώ σηκώνουν το ποτήρι τους λέγοντας «Na
zdrowia», το οποίο σημαίνει «στην υγειά σας»- αν αυτό
συμβεί πρέπει να ακολουθήσετε. Μόλις ο οικοδεσπότης σηκώσει το ποτήρι του, μπορείτε να αρχίσετε να
πίνετε. Το αλκοόλ συνήθως σερβίρεται σε μικρά ποτηράκια και το πίνετε μια κι έξω, όπως τα σφηνάκια.
10. Ελλάδα – «Στην υγεία μας»
Ο οικοδεσπότης θα κάνει πρώτος την πρόποση και
θα ευχηθεί υπέρ της υγείας των παρευρισκομένων.
«Εις υγείαν» ή «στην υγειά μας» ή ακόμα καλύτερα
«γεια μας», τσουγκρίζουμε, πίνουμε! Και καλή καρδιά!

Επιχειρηματικές ευκαιρίες
στο Βερολίνο για 10 ελληνικές
νεοφυείς επιχειρήσεις

Ε

υκαιρίες διείσδυσης στη γερμανική αγορά είχαν 10 ελληνικές
νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες
συμμετείχαν σε επιχειρηματικές συναντήσεις με γερμανικές εταιρείες
στο πλαίσιο του "Greece-Germany
Business Forum: Restoring Confidence and Navigating for New Trade,
Investment and Startups", που πραγματοποιήθηκε προημερών στο Βερολίνο.
Η προσοχή των γερμανικών επιχειρήσεων ήταν μεγάλη και επικεντρώθηκε στις αγορές της ενέργειας,
της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της αγροτικής οικονομίας και της φαρμακοβιομηχανίας, ενώ μεγάλο ήταν και
το ενδιαφέρον που επέδειξαν εταιρείες που ειδικεύονται στο finance
consulting, καθώς και στο project
development.
Από ελληνικής πλευράς στο Business Forum του Βερολίνου, που
διοργάνωσαν από κοινού το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τα Economist Events, συμμετείχαν οι Startup
εταιρείες Advantis Medical Imaging
με παρουσία στην αγορά φαρμάκου,
City Crop και Green Products με
δράση στην αγροτική οικονομία, η
ενεργειακή Coccon Modules, οι Dis-

temicha, Encode, FEAC και Geomiso
με δράση στο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και
οι Think Athens και Beach Republic
από το χώρο του τουρισμού.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω Startups εταιρειών είχαν την ευκαιρία
να ανταλλάξουν απόψεις και να διερευνήσουν τα περιθώρια συνεργασιών με γερμανικές εταιρείες, όπως
οι: Helden International Sevices,
Conabo UG, Investment & Finance
Consulting IFC Group, Communications Xperts (GCX), Televantis, Voice
Verband der IT Anwender, Hille Consulting, Law office Schneider Stein
& Partner και Orka Projektentwicklung GmbH KVI Invest.
Στο πλαίσιο του φόρουμ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 35 επιχειρηματικές συναντήσεις, ενώ τρία ελληνικά Startups προχώρησαν ήδη
στο επόμενο βήμα, έχοντας εξασφαλίσει ένα δεύτερο ραντεβού
στη Γερμανία.
Παράλληλα με τις προαναφερόμενες συναντήσεις, επαφές Β2Β στο
Βερολίνο πραγματοποίησε και ο Enterprise Greece Invest & Trade, διαμεσολαβώντας για μια ακόμη ομάδα
10 ελληνικών εξωστρεφών επιχειρήσεων.

