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ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 
και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή µέθοδος 
αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 
2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το siteτης ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το νερό το «δικό» µας...

Το 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 λε-
πτοµέρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους πρατηρι-
ούχους να προωθούν το «δικό» µας νερό, καθώς η διακίνησή του
είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση µε τα άλλα.

Στους προµηθευτές 
η µάχη των αλυσίδων
σουπερµάρκετ
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Πτωτική είναι  η
πορεία του κλά-
δου του  χον-

δρεµπορίου ποτών στην
Ελλάδα τα  τελευταία
έτη, κατά  τη  διάρκεια
των οποίων η ελληνική
οικονοµία διανύει µια περίοδο βαθιάς
ύφεσης. Σε αυτό το αρνητικό οικονοµικό
περιβάλλον, ο κλάδος κλήθηκε επιπλέον
να αντιµετωπίσει τη σηµαντική επιβάρυνση
των τιµών  των  προϊόντων  του  από  την
αύξηση των  συντελεστών  του  Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στα οινοπνευµατώδη
ποτά (ΕΦΚΟΠ) και του ΦΠΑ.

*Σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση
στον κλάδο  των  αλκοολούχων  ποτών
της παραγωγής αλλά και της διακίνησης
όπως και στην υγεία των καταναλωτών
έχει η  αδυναµία  της  πολιτικής  ηγεσίας
να χαράξει µια συγκροτηµένη πολιτική.

*Με την αύξηση της φορολογίας, την
αδυναµία ελέγχων, την έλλειψη βούλη-
σης για  διαµόρφωση  ίσων  όρων  αντα-
γωνισµού και την συνακόλουθη διόγκωση
του λαθρεµπορίου πλήττεται το δηµόσιο
ταµείο και ανοίγει η πόρτα για διακίνηση
επικίνδυνων προϊόντων.

Σύµφωνα µε στοιχεία  της  εταιρείας
Nielsen το 2016, οι πωλήσεις σηµείωσαν
διψήφια ποσοστά µείωσης για τις περισ-
σότερες κατηγορίες καθώς µεγάλη µερίδα
καταναλωτών λόγω των αυξήσεων έβγαλε
από το καλάθι της νοικοκυράς ή περιόρισε
σηµαντικά τις αγορές αλκοολούχων ποτών
για το σπίτι.

Σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό περι-
βάλλον, οι  καταναλωτές  έχουν  µειώσει
τόσο τις εξόδους για σκοπούς διασκέδα-
σης όσο και την κατανάλωση ποτών ανά
έξοδο, ενώ έχουν πραγµατοποιήσει στρο-
φή σε  ποτά  µε χαµηλότερες  τιµές  (π.χ.

µπύρα, κρασί, ούζο, τσίπουρο) και σε άλ-
λες µορφές διασκέδασης (σπίτι, από µε-
γάλες πίστες και clubs σε µικρότερα κέν-
τρα διασκέδασης  όπως  τσιπουράδικα,
bar-restaurants κ.λπ.)

Ειδικότερα, το  2016 ο  όγκος  των  πω-
λήσεων συρρικνώθηκε

•στο ουίσκι κατά 21,8%,
•στα λικέρ κατά 15,3%,
•brandy & cognac κατά 6% ,
•στο ούζο κατά 21,4% ,18,5%
•στη βότκα, 24,9%
•στο τζιν, 31% στο ρούµι,
•30,7% στην τεκίλα.
Παράλληλα, όµως, η αύξηση του ΕΦΚ

έδωσε ακόµα  µεγαλύτερο κίνητρο  για
αύξηση της  διακίνηση  λαθραίων  ποτών
στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού
(µπαρ, νυχτερινά κέντρα κτλ).

Είναι ενδεικτικό  ότι  ο  Ειδικός  Φόρος
Κατανάλωσης στην  Ελλάδα  είναι  41,6%
πάνω από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και 350% πάνω από χώρες
όπως είναι η Βουλγαρία.

Τα προηγούµενα χρόνια
Τα έσοδα  από  τον  ΕΦΚΟΠ  διαµορφώ-

θηκαν σε 272 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι
282 το  2014, καταγράφοντας  µείωση
3,5%. Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  από  το
2010, οπότε ο ΕΦΚΟΠ αυξήθηκε από τα
1.362 ευρώ/εκατόλιτρο  αιθυλικής  αλ-
κοόλης σε 2.550 ευρώ/εκατόλιτρο αιθυ-
λικής αλκοόλης , τα  έσοδα  ακολουθούν
σταθερά φθίνουσα πορεία.

Το κίνητρο  είναι  αν
µη τι άλλο υψηλό, κα-
θώς πλέον το 65% της
τιµής του  προϊόντος
είναι φόροι.

Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του  υπουρ-

γείου Οικονοµικών, οι νόµιµες πωλήσεις
αλκοολούχων ποτών έχουν υποχωρήσει
την περίοδο 2008 - 2015 κατά 50%.

Το 2015 διαµορφώθηκαν  σε  111.000
εκατόλιτρα, έναντι 115.000 εκατόλιτρων
το 2014 (µείωση κατά  3,48%), ενώ  το
2008 οι πωλήσεις ήταν 236.000 εκατόλι-
τρα.

Σύµφωνα µε τον  πρόεδρο  του  ΣΕΑΟΠ
Ν. Καλογιάννη, η πραγµατική κατανάλωση
έχει υποχωρήσει κατά 20% περίπου. Απλώς
το υπόλοιπο  30% έχει  καταληφθεί  από
λαθραία, αφορολόγητα ποτά.

Η αύξηση  των  φόρων  και  των  τιµών
έχει πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις. Ει-
δικότερα, επιδεινώνει  την  ανταγωνιστι-
κότητα του  εγχώριου  τουριστικού  προ-
ϊόντος σε  σύγκριση  µε ανταγωνιστικούς
τουριστικούς προορισµούς  και  αυξάνει
τα κίνητρα για διασυνοριακές αγορές αλ-
κοολούχων ποτών από γειτονικές χώρες
µε χαµηλότερους συντελεστές ΕΦΚ.

Το ΔΣ της ΕΔΕΟΠ εκτιµά ότι ενδεχόµενη
µείωση του φόρου θα οδηγήσει σε:

•Αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ.
•Συγκράτηση της απασχόλησης.
•Αύξηση των  εισοδηµάτων  σε  κάθε

στάδιο της  αλυσίδας  παραγωγής  και
διανοµής που θα τροφοδοτήσει µε επι-
πλέον κατανάλωση και φόρους την οι-
κονοµία.

•Μείωση των  εσόδων  από  ΕΦΚ , η
οποία όµως αντισταθµίζεται από την αύ-
ξηση των εσόδων από τις άλλες πηγές.

Έλληνες παραγωγοί µετέφεραν
την επιχειρηµατική τους δρα-

στηριότητα στο εξωτερικό και πλέ-
ον… εξάγουν την παραγωγή τους
στη χώρα καταγωγής τους, επιβα-
ρύνοντας το  εµπορικό  ισοζύγιο.
Ελληνες καταναλωτές απέκτησαν
νέες συνήθειες και «πρότυπα», ενώ
στράφηκαν µαζικά στα εισαγόµενα
για να  εκµεταλλευτούν  τη  χαµη-
λότερη τιµή πώλησης.

Αν σε αυτούς τους παράγοντες
προστεθούν η παντελής έλλειψη
παραγωγής αγαθών  ζωτικής  ση-
µασίας –κυρίως πετρέλαιο και φάρ-
µακα–, η  αποβιοµηχάνιση  και  η
ανάγκη να εξυπηρετηθούν οι του-
ρίστες που κάθε καλοκαίρι διπλα-
σιάζουν τον πληθυσµό της χώρας,
τότε γίνεται  εύκολα  αντιληπτό
γιατί οι  εισαγωγές  διατηρούνται
στο… ύψος τους παρά την κρίση –
περίπου 43-44 δισ. ευρώ σε ετήσια
βάση όσες και το 2004–, επιβαρύ-
νοντας το  εµπορικό  ισοζύγιο  µε
έλλειµµα 18-19 δισ . ευρώ  κάθε
χρόνο, ακόµη και σήµερα.

Τι ΑΛΛΟ µας περιµένει;Τα εισαγόµενα
προϊόντα 
«πνίγουν» 

την ελληνική 
αγορά και µέσα

στην κρίση
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Ο κατάλογος µε τα προϊόντα που κυριαρχούν
στη λίστα µε τα εισαγόµενα και τον οποίο πα-
ρουσιάζει σήµερα  η  «Κ» εµπεριέχει  πολλές
εγγραφές που εντυπωσιάζουν. Προφανώς δεν
αποτελεί έκπληξη ότι στις πρώτες θέσεις κυ-
ριαρχούν το πετρέλαιο και τα παράγωγά του
(µε 10 δισ . ευρώ ), τα  φάρµακα  (µε περίπου
1,76 δισ. ευρώ) και τα αυτοκίνητα (µε περίπου
900 εκατ . ευρώ ), καθώς  η  Ελλάδα  δεν  έχει
αντίστοιχη παραγωγή . Βεβαίως , το  γεγονός
ότι πετρέλαιο, φάρµακα και φυσικό αέριο κα-
ταλαµβάνουν τις  πρώτες  θέσεις  στα  εισαγό-
µενα, και µάλιστα µε τέ-
τοια διαφορά, αποτελεί
σαφή απάντηση  στο
ερώτηµα τι  θα  γινόταν
εξωφρενικά ακριβότερο
σε περίπτωση Grexit και
υποτίµησης του  νέου
νοµίσµατος. Στον κατά-
λογο µε τα  «δηµοφιλέ-
στερα» εισαγόµενα προ-
ϊόντα που  συνέταξε  ο
Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Εξαγωγέων ξεχωρίζουν:

1. Τα smartphones, τα tablets και τα laptops,
η αξία  των  οποίων  έχει  εκτοξευτεί  στα  492
εκατ. ευρώ  από  197,6 εκατ . ευρώ  το  2011.
Ψηλά στη σχετική λίστα είναι και οι τηλεφωνικές
συσκευές µε 382 εκατ. ευρώ, όπως και οι τη-
λεοράσεις και  οι  αποκωδικοποιητές  µε 185
εκατ. ευρώ . Περίπου  63 εκατ . ευρώ  είναι  η
αξία των  εισαγωγών  µόνο για  τους ... φορτι-
στές.

2. Το χοιρινό κρέας, µε την αξία των εισα-
γωγών να δια µορφώνεται στα 358,2 εκατ.
ευρώ. Πολύ ψηλά στη λίστα βρίσκεται και το
βοδινό κρέας , µε εισαγωγές  260 εκατ . ευρώ
(το βοδινό  κρέας  χωρίς  κόκαλο  αναφέρεται
σε ξεχωριστό κωδικό και προσθέτει επιπλέον
103 εκατ. ευρώ στις εισαγωγές). Αυτά τα νού-
µερα αποτελούν και σαφή εξήγηση του γιατί
δόθηκε µάχη το  2015, ώστε  το  µοσχαρίσιο
κρέας να µην επιβαρυνθεί µε ΦΠΑ 23% (τότε)
αλλά να παραµείνει στο 13%. Τα συµφέροντα
των εξαγωγικών επιχειρήσεων (κυρίως γαλλι-
κών) είναι  πολύ  µεγάλα, όπως  φαίνεται  και
από τους αριθµούς.

3. Σηµαντική  παραγωγή  στην  Ελλάδα  δεν
υπάρχει, µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές ψηµένου
καφέ να ανέρχονται στα 103 εκατ. ευρώ, και
µάλιστα µε αυξητική τάση (το αντίστοιχο νού-
µερο του 2011 ήταν 64 εκατ. ευρώ). Τα απο-
στάγµατα καφέ προσθέτουν επιπλέον 87 εκατ.
ευρώ. Παραγωγή γάλακτος όµως  υπάρχει.
Παρ’ όλα αυτά, οι εισαγωγές ανέρχονται στα

115 εκατ. ευρώ. Και παραγωγή ζάχαρης γίνεται
στην Ελλάδα  αλλά  οι  εισαγωγές  (παρά την
πτωτική πορεία των τελευταίων ετών) παρα-
µένουν στα 107 εκατ. ευρώ.

4. Παρά τη µεγάλη παραγωγή φρούτων στη
χώρα, στα  κορυφαία  εισαγόµενα  προϊόντα
συγκαταλέγονται και οι µπανάνες, µε αξία ει-
σαγωγών 97 εκατ. ευρώ.

5. Τα  προβλήµατα  που  αντιµετώπισαν  ελ-
ληνικές χαρτοβιοµηχανίες αποτυπώνονται πλέ-
ον στα στοιχεία των εισαγωγών. Η αξία του ει-
σαγόµενου χαρτιού υγείας ήταν 35 εκατ. ευρώ
το 2011 και  το  2015 έχει  φτάσει  στα  87,6

εκατ. ευρώ.
6. Η µεταφορά εται-

ρειών παραγωγής εν-
δυµάτων στις  γειτο-
νικές βαλκανικές χώ-
ρες και ο πόλεµος τι-
µών που  δέχθηκαν
όσες ελληνικές εται-
ρείες απέµειναν  σε
ελληνικό έδαφος από
τα εισαγόµενα  προ-
ϊόντα είχαν  ως  απο-

τέλεσµα πολλοί κωδικοί ενδυµάτων και υπο-
δηµάτων να εµφανίζονται πλέον στις πρώτες
θέσεις της  σχετικής  λίστας . Ενδεικτικοί  είναι
οι ακόλουθοι  κωδικοί : Ανδρικά  παντελόνια,
96,17 εκατ . ευρώ . Πλαστικά  υποδήµατα  και
παντόφλες: 111 εκατ. ευρώ. Παπούτσια: 153
εκατ. ευρώ . Πλεκτές  µπλούζες: 154,5 εκατ.
ευρώ. Γυναικείες πλεκτές µπλούζες: 81,9 εκατ.
ευρώ. Αθλητικά παπούτσια: 69 εκατ. ευρώ.

Διαρκώς διευρύνεται το έλλειµµα ελληνικής
εµπορικής εξωστρέφειας

Το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο από το
2004 µέχρι και το 2016 έφτασε στα 376 δισ.
ευρώ, καθώς σε αυτό το διάστηµα οι εισαγωγές
ανήλθαν στα 659 δισ. ευρώ, µε τις εξαγωγές
να περιορίζονται στα 283 δισ. ευρώ. Οι τρεις
αριθµοί αποκαλύπτουν  το  µέγεθος του  προ-
βλήµατος που δηµιουργήθηκε στην ελληνική
οικονοµία από την πλήρη στροφή της ζήτησης
προς τα εισαγόµενα προϊόντα. Δεν είναι τυχαίο
ότι το  έλλειµµα  στο  εµπορικό  ισοζύγιο  είναι
ένας από  τους  τρεις  λόγους  –οι άλλοι  δύο
ήταν το  δηµοσιονοµικό  έλλειµµα  και  το  έλ-
λειµµα τρεχουσών συναλλαγών– που έφεραν
την πολυετή κρίση και τα τρία µνηµόνια. Μόνο
το 2008 –το τελευταίο έτος πριν ξεκινήσει ο
οκταετής υφεσιακός κύκλος– το έλλειµµα στο
εµπορικό ισοζύγιο  είχε  φτάσει  στα  44 δισ.
ευρώ. Ακόµη  και  σήµερα , όµως , η  ελληνική
οικονοµία έχει να αντιµετωπίσει έλλειµµα 18,6
δισ. ευρώ (µε βάση τα στοιχεία του 2016), κα-
θώς, παρά  τη  µείωση των  εισαγωγών , λόγω
πτώσης της κατανάλωσης, αυτές διατηρούνται
στα επίπεδα των 43-44 δισ. ευρώ ετησίως.

Σχολιάζοντας τα ευρήµατα από τη λίστα µε
τα εισαγόµενα προϊόντα, η πρόεδρος του Πα-
νελλήνιου Συλλόγου Εξαγωγέων Χριστίνα Σα-
κελλαρίδη σηµειώνει ότι «η Ελλάδα υπολείπεται
κατά 10 µονάδες του ευρωπαϊκού µέσου όρου
σε εξωστρέφεια, καθώς µόλις το 30% του ΑΕΠ
αντιστοιχεί σε εξωστρεφείς κλάδους στην Ελ-
λάδα, έναντι  40% που  είναι  ο  µέσος όρος
στην Ευρωπαϊκή  Ενωση », και  συµπληρώνει:
«Παράλληλα µε τη  συζήτηση  περί  δηµοσιο-
νοµικών πλεονασµάτων, θα πρέπει να αρχίσει
και ένας  σχεδιασµός  για  περιορισµό  των  εµ-
πορικών ελλειµµάτων ». Ο  περιορισµός  δεν
είναι εύκολος, καθώς, όπως επισηµαίνει και η
κυρία Σακελλαρίδη:

1. Ποσοστό  άνω  του  50% των  εισαγωγών
αφορά εισροές  προς  τη  µεταποίηση για  την
παραγωγή ελληνικών προϊόντων στην Ελλάδα
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πρώτες ύλες).

2. Μεγάλο ποσοστό αφορά τη φαρµακευτική
δαπάνη ή τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες
(smartphones, tablets, επώνυµα  ρούχα  και
παπούτσια, διατροφικά πρότυπα).

3. Σηµαντικό ποσοστό των εισαγόµενων
προϊόντων επανεξάγονται , αφήνοντας  στη
χώρα υπεραξία  γεωγραφικής  θέσης  και  υπο-
δοµών µεταφορών.

4. Κάθε  χρόνο , η  Ελλάδα  διπλασιάζει  τον
πληθυσµό της  κατά  την  τουριστική  περίοδο,
οφείλοντας να καλύψει ακόµη και πολυπολι-
τισµικές διατροφικές ανάγκες των επισκεπτών
της.
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                     210-4621077

Στάµου-Δανιήλ Παγώνα                       Γεν. Γραµµ ατέας                 210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαµίας                                 210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                           Μέλος                                 22940-97176

Δερµιτζάκης Χαράλαµπος                    Μέλος                                 210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                 Μέλος                                 210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                               Πρόεδρος                            2310-783817

Ζαχαράκης Γεώργιος                            A ντιπρόεδρος                     2310-210250

Γκριτζιούδης Θεόδωρος                       Γεν. Γραµµ ατέας                 2310-310676

Κουβράκη Χρυσή                                  Tαµ ίας                                 2310-213691

Ρουµελιώτης Νικόλαος                        Μέλος                                 2310-719455

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μπουτιώνης Χρήστος                           Aντιπρόεδρος Α ’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                        Aντιπρόεδρος Β ’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                               Γεν. Γραµµ ατέας                 2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                    Tαµ ίας                                 210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                        Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δηµήτριος                              Μέλος                                 23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                         Μέλος                                 26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                 2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                            Μέλος                                 2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                 24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος           Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                           A ντιπρόεδρος                      2610-520692

Μπακαλάρος Δηµήτριος                    Γεν. Γραµµατέας                  2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαµ ίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                          Δηµ. Σχέσεων                        26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                      Πρόεδρος                                24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                                A ντιπρόεδρος                         24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                             Γεν. Γραµµατέας                     24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαµ ίας                                     24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                         Δηµ. Σχέσεων                          6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωµάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραµµατέας                             2810-360701

Tζαµπουράκης Δηµήτριος                       Tαµ ίας                                         2810-255003

Kεφαλούκος Λάµπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                     M έλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                      Πρόεδρος                         27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                   27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                Γ. Γραµµ ατέας                  27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαµίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δηµήτριος                          Πρόεδρος                        23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                     A ντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραµµατέας                 23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαµ ίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δηµ. Σχέσεων                  23810-88894

Γκινάτης Δηµήτριος                                 Πρόεδρος                          23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                    23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                           Γεν. Γραµµ ατέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                Tαµ ίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                             Πρόεδρος                              26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                    Γεν. Γραµµ ατέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαµ ίας                                   26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                               Δηµ. Σχέσεων                        26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                               28210-74554
Xαραλαµπάκης Eµµανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460
Mαρµαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραµµατέας                        28210-81035
Mπουρµπάκης Στυλιανός                        Tαµ ίας                                    28210-87243
Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                         Πρόεδρος                                 26410-50333
Πασιόπουλος Iωάννης                           A ντιπρόεδρος                          26310-22247
Kαραφασούλης Γεώργιος                      Γ. Γραµµ ατέας                          26420-23783
Προύτζος Aπόστολος                            Tαµ ίας                                      26470-22344
Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                      26310-26818

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

Επιµέλεια Έκδοσης - 
Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ
Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Τα εισαγόµενα προϊόντα 
«πνίγουν» την ελληνική αγορά 

και µέσα στην κρίση
Συνέχεια από την σελίδα1
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Οι έµµεσοι φόροι αυξήθηκαν, 
αλλά τα έσοδα βυθίζονται

Ηχηρό ήταν το πρώτο καµπανάκι για την κυβέρ-
νηση, καθώς οι εισπράξεις από τους έµµεσους

φόρους δηµιουργούν  έντονο  προβληµατισµό  για
την πορεία του προϋπολογισµού, τη στιγµή µάλιστα
που η διαπραγµάτευση είναι σε εξέλιξη. Σύµφωνα
µε τα στοιχεία του πρώτου διµήνου του έτους, τα
έσοδα από τον ΦΠΑ είναι µειωµένα κατά 134 εκατ.
ευρώ, όπως επίσης και οι φόροι κατανάλωσης.

Στάση πληρωµών
Ωστόσο, η υπερσυγκράτηση δαπανών δηµιούρ-

γησε ένα ιδιαίτερα υψηλό πρωτογενές πλεόνασµα,
το οποίο  µετριάζει την  πτώση  των  αµιγώς  φορο-
λογικών εσόδων. Τα σκληρά µέτρα που επιβλήθηκαν
από την  1η Ιανουαρίου  σε  συνδυασµό  µε το  νέο
σύστηµα ασφαλιστικών  εισφορών  το  οποίο  υπο-
λογίζεται µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα, κα-
ταδεικνύει αφενός  τη  µείωση της  κατανάλωσης,
αφετέρου την  απόκρυψη  εισοδηµάτων  από  την
εφορία και τα Ταµεία.

Σύµφωνα µε στελέχη του υπουργείου Οικονοµι-
κών, µία ασφαλής εικόνα για την εξέλιξη των µε-
γεθών του  προϋπολογισµού  θα  αποτελέσουν  τα
στοιχεία του τετραµήνου, καθώς στα τέλη Απριλίου
αποδίδεται από  τους  ελεύθερους  επαγγελµατίες
και τις µικρές επιχειρήσεις ο ΦΠΑ.

Οπως προκύπτει  από  τα  στοιχεία  που  δηµοσιο-
ποιήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
οι πηγές εσόδων που παρουσίασαν µείωση έναντι
του στόχου ήταν τα έσοδα που προέρχονται από:

α) ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. ευρώ ή 14,8%.
β) ΦΠΑ λοιπών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 6,2%.

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόν-
των κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,0%.

δ) Λοιπούς  ΕΦΚ  (καπνού,
κ.λπ.) κατά  118 εκατ . ευρώ  ή
26,5%.

ε) Λοιπούς  φόρους  κατανά-
λωσης κατά  12 εκατ . ευρώ  ή
21,9%.

Οπως όλα δείχνουν και κατά
τον τρέχοντα  µήνα τα  έσοδα
από τον ΦΠΑ θα είναι µειωµένα,
κάτι που φαίνεται από την υπο-
χώρηση της  αξίας  πωλήσεων
στα σούπερ µάρκετ κατά 15%.
Μάλιστα, η πρόσφατη πρόβλε-
ψη της εταιρείας ερευνών αγο-
ράς IRI, για µείωση των πωλή-
σεων των σούπερ µάρκετ κατά

3,6% σε σύγκριση µε το 2016 δηµιουργεί προβλη-
µατισµούς και εντείνει τις ανησυχίες για συνέχιση
της ύφεσης και το τρέχον έτος.

Εφόσον µάλιστα υιοθετηθούν, ακόµα και για το
µακρινό 2019, νέα  µέτρα όπως  µείωση του  αφο-
ρολογήτου ορίου, συντάξεων κ.λπ. οι προβλέψεις
για τον προϋπολογισµό του 2017 µπορεί να ανα-
θεωρηθούν µε πιθανές δυσάρεστες συνέπειες για
τους φορολογουµένους.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
µοσίων Εσόδων συστήνει νέα µονάδα προληπτικών
ελέγχων της αγοράς, προκειµένου να περιοριστεί
η φοροδιαφυγή που έχει λάβει ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις, καθώς  οι  ελεγκτές  των  εφοριών  ασχο-
λούνταν µέχρι πρότινος  κυρίως  µε τις  λίστες  και
την εθελοντική  αποκάλυψη  εισοδηµάτων , αφή-
νοντας τους ελέγχους της αγοράς.

Μαγική εικόνα...
Σηµειώνεται ότι  στο  πρώτο  δίµηνο  του  έτους

καταγράφεται πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 2,135
δισ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσµατος
2,853 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2016 και
στόχου για πρωτογενές πλεόνασµα 864 εκατ. ευρώ.

Το ύψος  των  καθαρών  εσόδων  του  κρατικού
προϋπολογισµού ανήλθε  σε  8,343 δισ . ευρώ  πα-
ρουσιάζοντας αύξηση κατά 209 εκατ. ευρώ ή 2,6%
έναντι του  στόχου  του  προϋπολογισµού  2017,
εξέλιξη που  οφείλεται  στο  υψηλότερο  µέρισµα
που πήρε  το  κράτος  από  την  Τράπεζα  της  Ελλά-
δος.

Ειδικότερα, σε  ό,τι  αφορά  το  αφορολόγητο  όριο
συµφωνήθηκε η  µείωση από  τα  8.636-9.545 ευρώ
στα 5.500-6.500 ευρώ, ανάλογα µε την οικογενειακή
κατάσταση. Για  το  τµήµα  του  ετησίου  εισοδήµατος
µεταξύ νέου  και  παλαιού  αφορολογήτου  - π.χ . στο
κλιµάκιο από  τα  5.901 έως  και  τα  8.636 ευρώ  για
τους άγαµους  - θα  ισχύει  συντελεστής  φόρου  µει-

ωµένος από το 22% στο 20% ενώ πάνω από το επίπεδο
του παλαιού  αφορολογήτου  ο  συντελεστής  θα  πα-
ραµείνει στο 22%.   

Οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως συνέπεια να κληθούν
να πληρώσουν  φόρο  εισοδήµατος  ακόµη  και  οι  µι-
σθωτοί που  λαµβάνουν  µηνιαίως 400 ευρώ , ακόµη
και οι χαµηλοσυνταξιούχοι που εισπράττουν 460 ευρώ
το µήνα! Ωστόσο , ακόµη  και  φορολογούµενοι  που
έχουν µηνιαία εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις
κάτω από τα πολύ χαµηλά αυτά όρια θα υποχρεωθούν
κι αυτοί να καταβάλουν φόρο, καθώς παρά το γεγονός

ότι τα ετήσια πραγµατικά εισοδήµατά τους θα εξακο-
λουθούν να  βρίσκονται  κάτω  από  τα  νέα  µειωµένα
αφορολόγητα όρια,  τα τεκµήρια διαβίωσης θα τους
προσδιορίζουν τα  φορολογητέα  εισοδήµατά  τους
πάνω από τα νέα σηµαντικά µειωµένα αφορολόγητα
όρια! Έτσι ακόµη και φορολογούµενοι µε πραγµατικά
εισοδήµατα κάτω των 5.500-6.500 ευρώ θα δουν έκ-
πληκτοι ότι είναι υποχρεωµένοι να πληρώσουν φόρο
εισοδήµατος, καθώς τα τεκµήρια θα τους "ανεβάζουν"
τα φορολογητέα  εισοδήµατά  τους  πάνω  από  τα
επίπεδα των 5.500-6.500 ευρώ.

Τα αντισταθµιστικά µέτρα απασχόλησαν αναλογικά
τις λιγότερες ώρες των συναντήσεων στις Βρυξέλλες.
Πάντως σε όσες συζητήσεις έγιναν οι δανειστές επέ-
µεναν στην  µείωση των  φορολογικών  συντελεστών
και µόνο, "ξεχνώντας" τα µέτρα αύξησης κοινωνικών
δαπανών και επικεντρώνοντας τις προτάσεις τους σε
φοροελαφρύνσεις για  µεγάλες επιχειρήσεις , µεσαία
και υψηλά εισοδήµατα φυσικών προσώπων. 

Όσον αφορά στην µείωση του ΕΝΦΙΑ και στους δι-
καιούχους µιας τέτοιας µείωσης η ελληνική διαπραγ-
µατευτική οµάδα και οι Θεσµοί συνεχίζουν να διαφω-
νούν. Οι τελευταίοι επιµένουν ότι την µείωση πρέπει
να την  καρπωθούν  µόνο όσοι  πληρώνουν  σήµερα
συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., δηλαδή αυτοί που έχουν
αστική ακίνητη περιουσία µε συνολική αντικειµενική
αξία πάνω από 200.000 ευρώ .

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων κ. Πετρόπουλου οι «εργοδότες» θα πρέπει να προ-

βούν σε αναδροµική παρακράτηση από τις αµοιβές στις απο-
δείξεις επαγγελµατικής δαπάνης για πρώτη φορά της εισφοράς
26,95% του άρθρου 39 του ν. 4387/16 που αναλογεί στα ει-
σοδήµατα από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος. 

Σύµφωνα µε την  εγκύκλιο  Πετρόπουλου , επιβάλλεται
εισφορά βάσει  του  άρθρου  39 του  ν .4387/2016 για  τυχόν
υπάρχον εισόδηµα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου
επαγγέλµατος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπη-
ρεσιών, τιµολόγια  ή  αποδείξεις  επαγγελµατικής  δαπάνης.
Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου
39 του ν.4387/2016 περί κατωτάτου ορίου µηνιαίου εισοδή-
µατος. Σε  κάθε  περίπτωση  όµως , σύµφωνα  µε την  παρ . 12
του άρθρου 2 της αριθ. οικ.61502 /3399/30-12-2016 Υπουργικής
Απόφασης, το άθροισµα του εισοδήµατος από την εξαρτηµένη
εργασία και το ελεύθερο επάγγελµα δεν µπορεί να υπολείπεται
του κατωτάτου  ορίου  εισοδήµατος , δηλαδή  του  ποσού  των
€586,08 ή  (€410,26 για  τους  ασφαλισµένους  κάτω  5ετίας),
και να µην υπερβαίνει το ανώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος,
δηλαδή το ποσό των €5.860,80. 

Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ασκούνται διαφορετικές
επαγγελµατικές δραστηριότητες  για  το  σύνολο  των  οποίων
προέκυπτε µέχρι 31/12/2016 υποχρεωτική  ασφάλιση  στον
πρώην ΟΑΕΕ, καταβάλλεται µία µηνιαία εισφορά υπολογιζόµενη
στο άθροισµα του µηνιαίου εισοδήµατος από κάθε επαγγελ-
µατική δραστηριότητα. 

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο Πετρόπουλου ειδικά αν
πρόκειται για  επιστήµονες  κάτω  της  πενταετίας  (γιατροί, δι-
κηγόροι, συµβολαιογράφοι, µηχανικοί), το κατώτατο όριο ει-
σοδήµατος υποχωρεί στα 410,26 ευρώ.

Αναδροµικές εισφορές
ΕΦΚΑ στις αποδείξεις 

δαπάνης

Οι αλλαγές στο
αφορολόγητο

Μείωση του  αφορολογήτου  ορίου  εισοδήµατος
περίπου κατά 3.000 ευρώ για τους µισθωτούς, τους
συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες από το 2019 και εφάπαξ περικοπή των συντάξεων
από το 2020 συµφώνησε ήδη η κυβέρνηση µε τους
εκπροσώπους των δανειστών κατά τις τετραήµερες
"διαπραγµατεύσεις" που είχε µαζί τους στις Βρυξέλλες
την περασµένη  εβδοµάδα . Για  τα  αντισταθµιστικά
µέτρα φαίνεται να προκρίνεται η µείωση των φορο-
λογικών συντελεστών
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Το ειδικό λογισµικό για τον αυτοµατοποιηµένο έλεγ-
χο υποθέσεων παράνοµης προσαύξησης περιου-

σίας, το οποίο έχουν αναπτύξει στελέχη της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δηµοσίων Εσόδων πρόκειται να παρουσιά-
σουν την Πέµπτη ο υπουργός Οικονοµικών Ε. Τσακαλώ-
τος και ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γ. Πιτσιλής. 

Την συνέντευξη προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµι-
κών Ε. Τσακαλώτος µιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο
του συνεδρίου  του  Γραφείου  Προϋπολογισµού  του
Κράτους Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, µε
το λογισµικό αυτό για πρωτη φορά "συνδέθηκαν οι κα-
ταθέσεις µε τις προηγούµενες φορολογικές δηλώσεις". 

Σύµφωνα εξάλλου µε τα όσα επισηµαίνονται αρµο-
δίως από την Α.Α.Δ.Ε. στόχος της χρησιµοποίησης του
συγκεκριµένου λογισµικού είναι να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες διενέργειας  των  φορολογικών  ελέγχων
στα φυσικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στις περί-
φηµες λίστες µεγαλοκαταθετών του εξωτερικού και
του εσωτερικού (λίστες Λανγκάρντ, Μπόργιανς, 65 cd
κ.λπ.) 

Μέσω του  λογισµικού  αυτού  θα  αντλούνται  από
τους ελεγκτές -χρήστες: 

* Τα πρωτογενή δεδοµένα για τις καταθέσεις ποσών
στους τραπεζικούς λογαριασµούς κάθε ελεγχόµενου
φυσικού προσώπου, δηλαδή τα ποσά που εισήλθαν για
πρώτη φορά στους λογαριασµούς κι όχι αυτά που µετα-
φέρθηκαν από λογαριασµό σε λογαριασµό του ιδίου
προσώπου. 

Τα στοιχεία για τις κινήσεις των λογαριασµών όλων

των φυσικών προσώπων που βρίσκονται σε διά-
φορες λίστες µεγαλοκαταθετών που πρέπει να
ελεγχθούν µαζικά απεστάλησαν από τα πιστωτι-
κά ιδρύµατα σε ενιαίο κωδικολόγιο το οποίο δη-
µιουργήθηκε από στελέχη της Α.Α.Δ.Ε. σε συνερ-
γασία µε τα συγκεκριµένα ιδρύµατα. 

* Τα  δηλωθέντα  εισοδήµατα  του  εκάστοτε
ελεγχόµενου, για την περίοδο που ελέγχεται. 

Αφού γίνει ο προσδιορισµός των πρωτογενών
καταθέσεων, για κάθε ελεγχόµενο, τα τραπεζικά
και φορολογικά δεδοµένα θα µπαίνουν σε µία
αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, ώστε να εντο-
πίζονται τυχόν ποσά καταθέσεων τα οποία δεν
καλύπτονται από τα δεδοµένα των φορολογικών
δηλώσεων. Ήδη, το λογισµικό έχει "τρέξει" σε πιλοτική
λειτουργία, από την οποία, όπως διαβεβαιώνουν στελέ-
χη της Α.Α.Δ.Ε., δεν διαπιστώθηκαν αστοχίες στις παρα-
µέτρους, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις συναλλαγές
των επενδυτικών προϊόντων, µέσω των κινήσεων των
καταθετικών λογαριασµών. 

Εξαιρούνται, επίσης, δάνεια απ’ όλες αυτές τις κινή-
σεις. Πάντως, όπως διευκρινίζουν τα ίδια στελέχη το
αποτέλεσµα των µαζικών διαφορών µεταξύ πρωτογε-
νών τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδη-
µάτων, που θα εξάγει το σύστηµα συνιστά αρχική εκτί-
µηση ενδεχόµενων διαφορών µεταξύ πρωτογενών κα-
ταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων και όχι ολοκληρω-
µένο έλεγχο, που προσδιορίζει ποσό για την έκδοση
πράξεων προσδιορισµού φόρων, ενώ ταυτόχρονα η

εξατοµικευµένη χρήση της εφαρµογής από τους ελεγ-
κτές της Α.Α.Δ.Ε συνιστά ελεγκτικό εργαλείο για την
επίσπευση και αρτιότητα των διενεργούµενων ελέγ-
χων. 

Η Α.Α.Δ.Ε θα παραδόσει το συγκεκριµένο λογισµικό,
που φέρει την ονοµασία "Εφαρµογή Αυτοµατοποιηµέ-
νου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας”, στις αρµό-
διες φοροελεγκτικές υπηρεσίες µε επικαιροποιηµένα
δεδοµένα και διαµέσου ασφαλούς διασύνδεσής της µε
τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα για τη βελ-
τίωση της απόδοσης των ελεγκτικών της πόρων. Μετά
την πρώτη πιλοτική εκπαίδευση 131 ελεγκτών το φθι-
νόπωρο του 2016, έχει ήδη ξεκινήσει η πρώτη σειρά πι-
στοποιηµένων εκπαιδεύσεων για την ορθή λειτουργία
και εφαρµογή του λογισµικού αυτού.

Αυτόµατος έλεγχος καταθέσεων - 
φορολογικών δηλώσεων από την εφορία

Χαρακτηρίστηκε ως ο πιο άδικος φόρος των µνηµονίων
αλλά και το πιο πετυχηµένο εισπρακτικά µέτρο αφού

απέφερε στα  δηµόσια  ταµεία  έσοδα  2,65 δισ . ευρώ
ετησίως. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα τον καταργήσει
και θα  τον  αντικαταστήσει  µε έναν  άλλο  φόρο  ο  οποίος
θα είναι  δικαιότερος . Μόνο  που  ο  ΕΝΦΙΑ  αποδεικνύεται
πολύ...σκληρός για να πεθάνει. Διατηρείται και φέτος και
ενδεχοµένως και το 2018.

Μάλιστα φέτος  για  χιλιάδες  ιδιοκτήτες  ακινήτων  θα
είναι ακριβότερος  καθώς  εκτός  από  το  γεγονός  ότι  θα
υπολογιστεί µε βάση τις σηµερινές πλασµατικές αντικει-
µενικές αξίες, θα ισχύσει και η επέκταση του συµπληρω-
µατικού ΕΝΦΙΑ στα αγροτεµάχια.

Το σχέδιο  της  κυβέρνησης  για  αντικατάσταση  του
ΕΝΦΙΑ µε έναν δικαιότερο φόρο ακινήτων, που θα αποδίδει
µάλιστα και έσοδα λιγότερα περίπου κατά 30% σε σχέση
µε τη  σηµερινή  του  βεβαίωση  (περίπου 3,5 δισ . ευρώ),
µετατίθεται για το 2019. Η µείωση του ΕΝΦΙΑ, που «πα-
ζαρεύει» η κυβέρνηση µε τους δανειστές περιλαµβάνεται
στα λεγόµενα αντισταθµιστικά µέτρα τα οποία θα εφαρ-
µοστούν µόνο εφόσον επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα
µεγαλύτερο του 3,5% του ΑΕΠ το 2018.

Σύµφωνα µε πληροφορίες , η  κυβέρνηση  δεν  θέλει  η
µείωση του φόρου να είναι οριζόντια αλλά να είναι στο-
χευµένη προκειµένου  να  ελαφρύνει  όσους  έχουν  µικρή
και πολύ  µικρή ακίνητη  περιουσία . Επίσης , θέλει  την
πλήρη απαλλαγή  από  το  φόρο  για  όσους  σήµερα  έχουν
έκπτωση 50% (ετήσιο εισόδηµα έως 9.000 σε συνδυασµό
µε χαµηλή ακίνητη περιουσία). Από την άλλη οι θεσµοί, οι
οποίοι δεν  έχουν  πει  ακόµη  την  τελευταία  τους  λέξη,
θέλουν η συµµετοχή του ΕΝΦΙΑ στο πακέτο των αντιµέτρων
να είναι της τάξης των 300 έως 500 εκατ. ευρώ.

ΕΝΦΙΑ και φέτος µε πλασµατικές τιµές
Έτσι, και φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα επιβληθεί σε περισσότερους

από 6 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων και µάλιστα επί των αντι-
κειµενικών αξιών των ακινήτων, όπως αυτές διαµορφώθηκαν
στις αρχές Ιανουαρίου του 2016.

Η επιβολή του φόρου επί των σηµερινών αντικειµενικών
αξιών των ακινήτων κι όχι επί των πραγµατικών τιµών της
κτηµαταγοράς, όπως υποσχόταν η κυβέρνηση, οφείλεται
στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών
δεν έχουν  ακόµη  καταφέρει  να  καταρτίσουν  το  νέο
σύστηµα προσδιορισµού  των  φορολογητέων  αξιών  των
ακινήτων µε το οποίο θα αντικατασταθεί το ισχύον σήµερα

σύστηµα των αντικειµενικών αξιών.
Από τις αρχές του 2016 έχει συσταθεί µια επιτροπή που

ανέλαβε να  µελετήσει όλα  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν
σχετικά µε τις αξίες των ακινήτων και να βρει τον τρόπο
µε τον  οποίο  θα  καταρτιστεί  µια βάση  δεδοµένων  αξιών
ακινήτων, το λεγόµενο Μητρώο Αξιών Ακινήτων.

Η επιτροπή  αυτή  όµως  δεν  κατάφερε  να  υλοποιήσει
εντός του 2016 το δύσκολο αυτό έργο. Έτσι, το υπουργείο
Οικονοµικών δεν  πρόλαβε  να  εφαρµόσει  από  τις  αρχές
του τρέχοντος έτους το νέο σύστηµα προσδιορισµού των
φορολογητέων αξιών των ακινήτων µε βάση τις πραγµατικές
τιµές τους.

Kι όπως  όλα  δείχνουν , το  νέο  αυτό  σύστηµα  δεν  θα
είναι έτοιµο ούτε µέχρι το τέλος του έτους. Συνεπώς, και
φέτος και του χρόνου η φορολόγηση της ακίνητης περι-
ουσίας θα γίνει µε βάση τις ισχύουσες σήµερα αντικειµενικές
αξίες κι όχι µε βάση τις πραγµατικές τιµές της κτηµαταγο-
ράς.

Προβλήµατα και τεχνική βοήθεια
Σύµφωνα µε το µνηµόνιο µέχρι το τέλος Ιουνίου 2017,

οι αντικειµενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να αντικα-
τασταθούν από ένα νέο σύστηµα προσδιορισµού της αξίας
µε βάση τις εµπορικές τιµές. Όµως η επιτροπή έχει σηκώσει
τα χέρια  ψηλά . Η  µετάβαση στο  νέο  σύστηµα  κρίνεται
ανέφικτη στους επόµενους τρεις µήνες και η βασική αιτία
είναι η  ρηχή  αγορά  ακινήτων , µε τις  µετρηµένες αγορα-
πωλησίες οι οποίες διαµορφώνουν µια περιορισµένη δε-
ξαµενή στοιχείων.

Παράλληλα έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο ακόµα και
στην ίδια γειτονιά, οι τιµές στις οποίες γίνονται οι αγορα-
πωλησίες και υπογράφονται τα συµβόλαια να διαφέρουν
πολύ.

Ανάλογα µε την ανάγκη στην οποία βρίσκεται ο πωλητής,
ένα ακίνητο µπορεί να πουληθεί σε εξευτελιστική τιµή ή
να πωληθεί  κοντά  στην  πραγµατική  του  αξία . Ανάµεσα
στις δύο  περιπτώσεις , η  απόσταση  τιµής  ενδέχεται  να
είναι τεράστια και το ερώτηµα είναι «ποια είναι η πραγµατική
εµπορική τιµή η οποία θα πρέπει να καταγραφεί».

Μπροστά σε αυτά τα αδιέξοδα, η ηγεσία του υπουργείου
Οικονοµικών ζήτησε και πήρε τεχνική βοήθεια από τα κλι-
µάκια Κοµισιόν  και  ΔΝΤ  που  συνδράµουν  τα  τελευταία
χρόνια σε φορολογικά ζητήµατα. Ήδη, ένας ξένος καθη-
γητής ειδικός στη φορολογία των ακινήτων και στον προσ-
διορισµό των τιµών έχει εγκατασταθεί στο υπουργείο Οι-
κονοµικών και έπιασε δουλειά. Ο χρόνος όµως πιέζει και
όπως αναφέρουν αρµόδιες πηγές, πιο ρεαλιστικός χρόνος
ολοκλήρωσης του  εγχειρήµατος  θεωρείται  το  τέλος  του
έτους.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο, οι µεταβιβάσεις των ακινήτων
θα συνεχίσουν να γίνονται µε πλασµατικές τιµές που δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Με τις ίδιες τιµές
θα υπολογίζεται και ο ΕΝΦΙΑ.

Τέσσερις περιοχές
Παράλληλα καθυστερεί και η υποχρεωτική προσαρµογή

των αντικειµενικών  τιµών  σε  τέσσερις  περιοχές  (Ψυχικό,
Φιλοθέη, Νέος  Βουτζάς  και  Δελφοί ) την  οποία  διέταξε
έως τα τέλη του 2016 το Συµβούλιο της Επικρατείας, µε
αναδροµική ισχύ µάλιστα από τον Ιούνιο του 2016, µετά
από προσφυγές φορολογουµένων.

Συστάθηκαν τέσσερις ειδικές επιτροπές οι οποίες όµως
δεν έχουν  ολοκληρώσει  ακόµα  το  έργο  τους . Το  θέµα
έχει παραπεµφθεί στα Δηµοτικά Συµβούλια των τεσσάρων
περιοχών προκειµένου  να  γνωµοδοτήσουν . Άλλωστε  οι
προσαρµογές θα  ισχύσουν  βάση  της  απόφασης  του  ΣτΕ
αναδροµικά, οδηγώντας σε επαναυπολογισµό ενδεχόµενων
φόρων µεταβίβασης στις τέσσερις περιοχές, όχι όµως και
στον ΕΝΦΙΑ. Βάση υπολογισµού του φόρου ακινήτων είναι
η περιουσιακή  κατάσταση  κάθε  φορολογούµενου  όπως
αυτή διαµορφώνεται - µε τις ισχύουσες τιµές- την 1η Ια-
νουαρίου κάθε έτους.

ΕΝΦΙΑ: Τι θα πληρώσουµε φέτος και το 2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Μέσω του συγκεκριµένου προ-
γράµµατος θα  επιχορηγούν-

ται επιχειρήσεις των ΟΤΑ αλλά και
υπηρεσίες άλλων  δηµοσίων  φο-
ρέων προκειµένου να προχωρούν
στην πρόσληψη 10.500 µακροχρό-
νια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.
Το πρόγραµµα  θα  υλοποιήσει  το
υπουργείο Εργασίας  µέσω του
ΟΑΕΔ, όπως ανακοίνωσε τις προηγούµενες ηµέρες η ανα-
πληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου. 

Ειδικότερα απαντώντας  η  κ . Αντωνοπούλου  σε  επί-
καιρη ερώτηση της βουλευτίνας του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Τζούφη,
ανέφερε ότι  το  υπουργείο  θα  καταβάλει  προσπάθεια
ώστε το ποσό των 500 ευρώ, που είναι η συνεισφορά
του κράτους, να φτάσει µέχρι τα 600 ευρώ και θα απα-
σχοληθούν 10.500 άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική

θέση λόγω της ηλικίας τους. 
Να σηµειωθεί ότι στο πρόγραµµα

θα ενταχθούν  άνεργοι  που  είναι
εγγεγραµµένοι στα  µητρώα του
ΟΑΕΔ τουλάχιστον  για  δώδεκα
µήνες πριν  από  την  υποβολή  της
σχετικής αίτησης . Θα  εξακολου-
θούν να είναι άνεργοι και να κατέ-
χουν κάρτα ανεργία ανανεούµενη

ανά µήνα. Θα έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλι-
κίας τους κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβα-
σης εργασίας και να µην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της
ηλικίας τους κατά την ίδια ηµεροµηνία. Στόχος του προ-
γράµµατος είναι να βοηθήσει σηµαντικά ανέργους που
βρίσκονται λίγο πριν από την ολοκλήρωση του εργασια-
κού τους βίου και αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην εύ-
ρεση εργασίας.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ανακοινώνεται ακόµη ένα πρόγραµµα του
ΟΑΕΔ για 10.000 ανέργους

Όχι µόνο δεν πρόκειται να δώσει τη 13η σύνταξη που
είχε υποσχεθεί  η  κυβέρνηση , αλλά  θα  αφαιρέσει

από τους σηµερινούς συνταξιούχους ακόµη µία µέσω της
κατάργησης της προσωπικής διαφοράς και της µείωσης
του αφορολογήτου, σηµειώνει η εφηµερίδα Τα Νέα.

Εκπρόσωποι των συνταξιούχων εκτιµούν ότι από 7% ώς
35% θα είναι η µείωση στις καταβαλλόµενες κύριες συν-
τάξεις µε την κατάργηση των προσωπικών διαφορών από
το 2019. Το 1% του ΑΕΠ που συµφωνήθηκε να περικοπεί
από τις συντάξεις µεταφράζεται σε 1,8 δισ. ευρώ. 

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η περικοπή θα είναι «µια και
έξω» ή σταδιακή στη διετία 2019-2020. Πάντως, επιχει-
ρείται να βγει από το καλάθι των περικοπών η προσωπική
διαφορά που  προκύπτει  στις  κατώτατες  συντάξεις , σε
συντάξεις δηλαδή κάτω των 600 ευρώ τον µήνα. 

Σύµφωνα µε το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ),
η αφαίµαξη της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλό-
µενες συντάξεις θα επιφέρει βαρύτερες απώλειες από τις
αρχικά εκτιµώµενες, 20% κατά µέσον όρο. 

Ειδικότερα, όπως ορίζει η εγκύκλιος που εκδόθηκε για
τον επανυπολογισµό των κύριων συντάξεων (όπως προ-
βλέπει ο νόµος Κατρούγκαλου), ο επανυπολογισµός δεν
θα γίνεται επί του αρχικού ποσού των συντάξεων (όπως
δηλαδή προβλέπουν  οι  συνταξιοδοτικές  αποφάσεις),
αλλά µε το µειωµένο ποσό των περικοπών των µνηµο-
νιακών νόµων. 

Αυτό σηµαίνει, κατά το ΕΝΔΙΣΥ, ότι σε περίπτωση που
καταργηθεί η προσωπική διαφορά (όπως ζητούν οι δα-
νειστές) οι απώλειες στις καταβαλλόµενες συντάξεις σε
σχέση µε το αρχικό ποσό της απόφασης συνταξιοδότη-
σης συνολικά θα αγγίζει το 65% (συµπεριλαµβανοµένων
µειώσεων, φόρων, εισφορών και ασθένειας). 

Εκτιµάται ότι η συνολική µνηµονιακή απώλεια των συν-
ταξιούχων από τις µειώσεις, τη φορολογία και τις εισφορές
θα φθάσει  -µε τη  νέα  περικοπή- το  65%. Επισηµαίνεται,
κατά την περίοδο των Μνηµονίων (2010-2016) οι συντα-
ξιούχοι έχασαν  50 δισ . ευρώ  λόγω  µείωσης των  κύριων
και επικουρικών συντάξεων τους κατά 35 έως 50%.

Τα στοιχεία για πτώση πωλήσεων σε γάλα και ψωµί
που έδωσε από το βήµα της γενικής συνέλευσης

του Συνδέσµου  Ελληνικών  Βιοµηχανιών  Τροφίµων
ο πρόεδρος,
Ευάγγελος
Καλούσης ,
σοκάρουν. 

Τους δύο
πρώτους µή-
νες του 2017
καταγράφε-
ται πτώση
πωλήσεων
στα δύο  αυτά  βασικά  είδη  διατροφής  από  5%-7%.
Σύµφωνα µε τον κ. Καλούση η µειώση των πωλήσεων
στις δύο  αυτές  κατηγορίες  είναι  πρωτοφανής  και
αποδίδεται στη µείωση της καταναλωτικής δύναµης
και στην ανάγκη των καταναλωτών να περιορίσουν
τις δαπάνες τους στις απολύτως αναγκαίες.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι- σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της εταρείας ερευνών IRI, τον Ιανουάριο ο τζίρος
από πωλήσεις τροφίµων στα σούπερ µάρκετ υποχώ-
ρησε κατά 10%, ενώ την πρώτη εβδοµάδα του Μαρ-
τίου η πτώση ανήλθε στο 15%, σε σύγκριση µε τις
αντίστοιχες περσινές περιόδους.

Μόνο τον Φεβρουάριο καταγράφηκε µικρή αύξηση
στις πωλήσεις, της τάξης του 2,9%, γεγονός που απο-
δίδεται ωστόσο στην κατανάλωση της Καθαράς Δευ-
τέρας. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις για όλο το 2017,
οι πωλήσεις των σούπερ µάρκετ αναµένεται να υπο-
χωρήσουν κατά 3,6% σε σύγκριση µε το 2016.

Επιπλέον τα  στοιχεία  της  ετήσιας  πανελλήνιας
έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεµπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών  δείχνουν ότι οι Έλληνες στην
προσπάθεια τους να εξοικονοµήσουν χρήµατα κυνη-
γούν όλο και περισσότερο τις προσφορές και εκπτώ-
σεις που παρέχουν τα σουπερ-µάρκετ στην Ελλάδα
µέσα από πρακτικές έξυπνων αγορών, αποκοµίζον-
τας σηµαντικά οφέλη. Χαρακτηριστικό είναι επίσης
ότι ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι ψάχνει
ενεργητικά για προσφορές και εκπτώσεις στο διαδί-
κτυο και στα φυλλάδια των αλυσίδων σουπερµάρκετ
πριν επισκεφθεί το κατάστηµα για τις αγορές του.

Κόβουν ακόµη το
ψωµί και το γάλα
τα νοικοκυριά για 
να τα βγάλουν πέρα

Οι αλλαγές σε πρόστιµα και αναστολή λειτουργίας 
επιχειρήσεων για τη µη έκδοση αποδείξεων

Πρόστιµα έως  5.000 ευρώ  θα  µπορεί να  επιβάλλει  η
Ανεξάρτητη Αρχή  Δηµοσίων  Εσόδων  για  µη έκδοση

αποδείξεων σε κατηγορίες επιχειρήσεων που θα προσδιο-
ριστούν µε αποφάσεις της.

Πρόκειται για κυρίως για επιχειρήσεις στις οποίες εντο-
πίζεται η  µη έκδοση  αποδείξεων , αλλά  για  διάφορους
λόγους κρίνεται δυσχερής η επιβολή του µέτρου της ανα-
στολής λειτουργίας  που  προβλέπει  η  ισχύουσα  νοµοθε-
σία.

Μεταξύ αυτών είναι οι επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών
αναψυχής, οι πλανόδιοι πωλητές, τα γηροκοµεία, τα ξενο-
δοχεία, τα  φροντιστήρια  και  τα  ιατρεία . Στις  περιπτώσεις
αυτές, οι οποίες θα προσδιορίζονται µε αποφάσεις του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, το µέτρο
της αναστολής  λειτουργίας  θα  µπορεί να  αντικαθίσταται
µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου.

Αυτό προβλέπει  τροπολογία  που  κατατέθηκε  χθές  στη
Βουλή µε την  οποία  το  υπουργείο  Οικονοµικών  επιχειρεί
να ενισχύσει το οπλοστάσιό του στη µάχη κατά της φορο-
διαφυγής. Στην ίδια τροπολογία προβλέπεται ότι όσοι πα-
ραβιάζουν αποφάσεις της Φορολογικής Διοίκησης για ανα-
στολή λειτουργίας των επιχειρήσεών τους λόγω φοροδια-
φυγής θα τιµωρούνται, κάθε φορά, µε λουκέτο 10 ηµερών.
Επίσης θα  επιβάλλεται  λουκέτο  διάρκειας  έως  και  ενός
µήνα στις  περιπτώσεις  παρεµπόδισης  του  ελέγχου  µε τη
χρήση βίας στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Οι διατάξεις  αυτές  πρόκειται  να  τεθούν  σε  εφαρµογή
απο την δηµοσίευση του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την τροπολογία, τα πρόστιµα
που θα επιβάλλονται για ανακριβή ή µη έκδοση αποδείξεων
θα κυµαίνονται απο 1.000 έως 2.500 ευρώ στις περιπτώσεις
που η παράβαση αφορά περισσότερες απο δέκα αποδείξεις,
ή ανεξάρτητα απο το πλήθος τους στην περίπτωση που η
συνολική αξία τους υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Το πρόστιµο
θα κυµαίνεται απο 2.501 ώς 5.000 ευρώ στην περίπτωση
υποτροπής εντός του ίδιου ή του επόµενου φορολογικού

έτους και 5.000 ευρώ στην περίπτωση κάθε νέας υποτρο-
πής.

Σηµειώνεται οτι η ισχύουσα νοµοθεσία για την αναστολή
λειτουργίας των επιχειρήσεων προβλέπει λουκέτο για 48
ώρες σε περίπτωση ανακριβούς έκδοσης δέκα αποδείξεων,
ή ανεξαρτήτως  πλήθους  εφόσον  η  αξία  τους  υπερβαίνει
τα 500 ευρώ, 96 ώρες σε περίπτωση υποτροπής εντός του
ίδιου ή  του  επόµενου  φορολογικού  έτους  ακόµα  και  για
τρεις αποδείξεις χωρίς όριο αξίας, και έως δέκα ηµέρες σε
κάθε επόµενη διαπίστωση αντίστοιχης παράβασης.

Σύµφωνα µε την τροπολογία, στο εξής θα αναστέλλεται
η λειτουργία της επαγγελµατικής εγκατάστασης στην οποία
έγινε η παράβαση, και όχι στο σύνολο των εγκαταστάσεων
του επιτηδευµατία. Το λουκέτο θα επιβάλλεται ανεξάρτητα
απο τυχόν αλλαγή στην νοµική µορφή της επιχείρησης ή
στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης που συντελέστηκε
απο την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης εως την ηµερο-
µηνία εκτέλεσής  της , προκειµένου  να  αποφεύγονται  κα-
ταχρηστικές πρακτικές απο τους υπόχρεους για τη µη επι-
βολή του µέτρου.

Επίσης προβλέπεται ότι στις περιπτώσιες παρεµπόδισης
ελέγχου µε τη  χρήση  βίας  προς  τους  ελεγκτές  της  Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, εκτός από τις ποινικές
κυρώσεις θα  επιβάλλεται  και  αναστολή  λειτουργίας  της
επιχείρησης διάρκειας έως και ενός µήνα.

Άλλη µία σύνταξη 
το χρόνο χάνουν 
οι συνταξιούχοι
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στους προµηθευτές η µάχη 
των αλυσίδων σουπερµάρκετ

Η νέα τηλεοπτική καµπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος στην
οποία συµµετέχει ένας προµηθευτής, ο οποίος µιλάει για
την άριστη συνεργασία του µε την αλυσίδα, φέρνει στο
επίκεντρο τους προµηθευτές, οι οποίοι έχουν υποστεί
σηµαντική ζηµιά  λόγω  του  κουρέµατος  κατά  50% των
οφειλών τους από την αλυσίδα Μαρινόπουλος, στο πλαί-
σιο της συµφωνίας µε το Σκλαβενίτη.

Η διαφήµιση αυτή έχει σύµφωνα µε στελέχη της αγο-
ράς, µετατοπίσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στη
µάχη των αλυσίδων στον τρόπο που αυτές αντιµετωπί-
ζουν τους προµηθευτές τους.

Ο νέος πόλεµος που µόλις ξεκίνησε έχει να κάνει και µε τα
όσα κυκλοφόρησαν τις προηγούµενες ηµέρες περί ασφυκτι-
κών πιέσεων των αλυσίδων προς τους προµηεθυτές να µει-
ώσουν τις  τιµές  και  να  δώσουν  έξτρα  παροχές  σε  έξτρα
παροχές και ζεστό χρήµα.

Μάλιστα επιστολή  που  κυκλοφόρησε  τις  προηγούµενες
ηµέρες και οι οποία απεστάλη σε αρκετές προµηθευτικές εται-
ρείες ζητείται η λήψη συγκεκριµένων ενεργειών οι οποίες «θα
συµφωνηθούν από κοινού, µε βάση τα χαρακτηριστικά του πε-
λατειακού κοινού της εταιρείας, µε σκοπό την ενίσχυση του
brand του προµηθευτή στο ειδικό αυτό κοινό.»

Σε άλλο σηµείο της επιστολής, αναφέρεται πως «οι ενέργειες
αυτές και  η  αντίστοιχη  αµοιβή  είναι  συµπληρωµατικές  των
λοιπών προωθητικών  ενεργειών  που  συµφωνήθηκαν  µε την
εµπορική συµφωνία του 2017».

Ο παραγωγός αγροτικών προϊόντων από τα Λεχαινά Παντε-
λής Πετρόπουλος είναι ο πρωταγωνιστής στη νέα τηλεοπτική
διαφήµιση της εταιρίας ΑΒ Βασιλόπουλος.Ο τόπος που κατα-
στράφηκε από τη θεοµηνία του περασµένου Σεπτεµβρίου και
συχνά – πυκνά δέχεται και νέα χτυπήµατα του καιρού, σε πεί-
σµα όλων συνεχίζει να παράγει ποιοτικά προϊόντα.

Μαίνεται ο πόλεµος των προσφορών και των τιµών
Με πόλεµο τιµών αλλά και προσφορών αναµένεται να εντα-

θεί η µάχη - που έχει ξεκινήσει στο λιανεπόριο τροφίµων. 
Ήδη οι µεγάλοι παίκτες της αγοράς, στην προσπάθεια να πα-

γιώσουν τις ανακατατάξεις που ολοκληρώθηκαν τους προηγού-
µενους µήνες µε την κατάρρευση της Μαρινόπουλος, έχουν
ρίξει όλα τα όπλα που διαθέτουν στην φαρέτρα τους. 

Έτσι µετά την τηλεοπτική καµπάνια της ΑΒ Βασιλόπουλος
µε κεντρικό σύνθηµα «Αληθινά χαµηλές τιµές», η Lidl Hellas
πέρασε στην αντεπίθεση µε διαφηµιστική εκστρατεία η οποία
έχει κεντρικό σύνθηµα «Μόνιµα χαµηλές τιµές». 

Στο χορό  µπήκαν και  άλλες  αλυσίδες  σουπερµάρκετ  οι
οποίες διαφηµίζουν τις χαµηλές τιµές τους µε στόχο να δια-
τηρήσουν την πελατεία τους αλλά και να φέρουν καινούργι-
ους καταναλωτές στα ράφια τους. 

Κερδισµένοι από αυτό τον πόλεµο αναµένεται να βγουν οι
καταναλωτές, οι  οποίοι  αν  αξιοποιήσουν  τον  «πόλεµο των
προσφορών», τότε, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς το όφε-
λος µπορεί να φτάσει ακόµη και στα 500 ευρώ, ποσό που αν-
τιστοιχεί στο  14% της  µέσης ετήσιας  δαπάνης  που
πραγµατοποιεί ένα νοικοκυριό για την αγορά τροφίµων.

Με στόχο την προώθηση εξαγω-
γών στις "αναδυόµενες" οινικές

αγορές η Διεπαγγελµατική Αµπέλου
και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) κατέθεσε διετές
πρόγραµµα Προβολής και Προώθη-
σης µέσω της ΚΟΑ Οίνου (κοινή ορ-
γάνωση της αγοράς του οίνου).

Πλέον  ένας από του πλέον δυνα-
µικούς κι εξωστρεφείς κλάδους της
χώρας αυτός  του  οίνου  «κοιτάζει»
αγορές, όπου οι πιθανότητες διείσ-
δυσης της νέας για τα διεθνή δεδο-
µένα Ελληνικής  παραγωγικής
ταυτότητας είναι πιο µεγάλες.  Έτσι αυτές που ενδιαφέρουν
είναι οι ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα και Αυστραλία, είναι και για την
περίοδο 2016 -2017 και 2017 – 2018.

Είναι ενδεικτικό ότι οι χώρες αυτές έχουν µεγάλη αύξηση
στην κατανάλωση. Πιο συγκεκριµένα σε όγκο η ποσοστιαία
αύξηση  ενώ είναι στη Γερµανία στο 1,3%, στις ΗΠΑ είναι στο
16.22% και στον Καναδά 66,04% σύµφωνα µε τα όσα είπε το
περασµένο Δεκέµβριο στη συνέλευση της ΕΔΟΑΟ η  Σοφία
Μπέρµεπερα, που έχει την ευθύνη για λογαριασµό της Διε-
παγγελµατικής για την αγορά των ΗΠΑ.

Η εξωστρέφεια
Σηµειώνεται ότι οι Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ έχουν αυ-

ξηθεί σηµαντικά το 2015 µε βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στα
10 εκ δολάρια.

Συνολικά οι εξαγωγές µε  βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κι-
νούνται ως εξής:

Εξαγωγές 2015 -14 
Γερµανία +4,5%  σε  αξία  µε µέση τιµή λίτρου 3.16
Καναδάς +15,1 %   σε αξία µε µέση τιµή λίτρου 8,09
ΗΠΑ +27,68 % σε αξία µε µέση τιµή λίτρου 9,86
Τρίτες χώρες +6,45 %
Συνολικές εξαγωγές -0,5%
Εξαγωγές σε ΕΕ -2,61 %
Οι προοπτικές σε νέες αγορές
«Η αγορά στις ΗΠΑ είναι η µεγαλύτερη. Αυξάνει από το

2000 µε ρυθµό 45%. Είναι στα 32 δισεκ., µε 323 εκατοµµύρια
κιβώτια των 12 φιαλών σύµφωνα µε τη Nielsen. Η κατανά-
λωση είναι στα 12 lt per capita. Η Γαλλία από 120 το 1970
έχει πέσει στα 42 lt κατά κεφαλήν.  Επίσης στις ΗΠΑ το 31%
των ποσοτήτων  εισάγεται , ενώ  το  40% των  ενηλίκων  πί-

νουν.» Αυτά  είχε  τονίσει  η  σοφία
Μπέρµπερα αναδεικνύοντας τη ση-
µασία της  αγοράς  των  Ηνωµένων
Πολιτειών.

Επίσης σύµφωνα µε τα δεδοµένα
τι 46,3% της αγοράς στις ΗΠΑ είναι
το κόκκινο το 44,3% λευκό και το 4%
ροζέ. Στα 2 δισεκ φιάλες είναι, επί-
σης,  είναι  οι  απευθείας  πωλήσεις
off trade (grocery), ενώ η µέση τιµή
9,33 δολάρια η φιάλη από 8 δολά-
ρια πριν πέντε χρόνια.

Επίσης, ο Καναδάς είναι ενδιαφέ-
ρουσα αγορά . Έχει  15 λίτρα  µέση κατανάλωση  µε πρό-
βλεψη το 2018 να φτάσει στα 16,4 την ώρα πάντως που η
Ελλάδα έχει 30 λίτρα µέση κατά κεφαλήν κατά έτος.

Αλλαγή στρατηγικής
«Αναθεωρούµε το marketing plan. Μέχρι σήµερα οι στόχοι

είναι οµογενείς, πόλεις και στόχευση στη λιανική. Μετατρέ-
πουµε το trend σε branding. Χτίζουµε περιεχόµενο και µε
έξυπνες λύσεις  στα  social media, προχωρούµε . Σηµασία
πλέον δίνουµε  στο  Instagram για  την  οινοτουριστική  γα-
στρονοµία. Κάνουµε δράσεις µε δηµόσιες σχέσεις, γευσι-
γνωσία, τυποποίηση , πρεσβευτές  οίνου , προσκλήσεις,
εκπαίδευση» είχε αναφέρει το Δεκέµβριο ο επικεφαλής της
ΕΔΟΑΟ Γιάννης Βογιατζής.

Το πρόγραµµα προβολής
Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος του προϋπολογισµού για

τη διετία ανέρχεται σε 5.218.000 ευρώ για την προβολή του
Ελληνικού κρασιού.

Τα 2.664.000 ευρώ αντιστοιχούσαν για τον πρώτο χρόνο
και τα 2.554.000 για τη δεύτερο χρόνο και σχεδόν όλες οι
δράσεις αποτελούν συνέχεια εκείνων της προηγούµενης πε-
ριόδου, αλλά υπάρχουν και καινούργιες, όπως υπάρχουν και
νέες ενέργειες στο πλαίσιο των παλαιοτέρων.

Οι δράσεις χωρίζονται σε δράσεις που αφορούν στο σύ-
νολο του τοµέα και αποτελούν τις δράσεις υποδοµής και σε
δράσεις που δίνεται η δυνατότητα σε αµπελοοινικές περιο-
χές οίνων ΠΟΠ ΠΓΕ να τις αξιοποιήσουν.

Μεταξύ των δράσεων περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός και
έκδοση αµπελοοινικού χάρτη,  η δηµιουργία ιστοχώρου για
υποστήριξη δικτύου έρευνας και καινοτοµίας και εκπαιδευ-
τικές εκδηλώσεις σε σχολές του εξωτερικού.

«Σήκωσε το γάντι» και απάντησε τελικά στον εγ-
χώριο ανταγωνισµό που αναπτύσσεται στην κατη-
γορία των αναψυκτικών µε στέβια. Ο λόγος φυσικά
για την Coca-Cola που πλέον παράγει εντός Ελλάδας
και διανέµει  στην  ελληνική  και  κυπριακή  αγορά
Coca-Cola χωρίς  θερµίδες  µε γλυκαντικό  από  το
φυτό στέβια. Η παραγωγή του νέου αναψυκτικού
ξεκίνησε στις  21 Μαρτίου , γίνεται  στο  πλήρως
ανακαινισµένο, εκσυγχρονισµένο και πλέον πολύ
µεγαλύτερο εργοστάσιο της  Coca-Cola Τρία Έψιλον
στο Σχηµατάρι , η  διανοµή  στην  ελληνική  αγορά
άρχισε χθες  ενώ  στην  κυπριακή  από  τις  αρχές
Απριλίου. Εξαγωγές σε άλλες χώρες πλην της Κύ-
πρου δεν  θα  γίνονται  -τουλάχιστον για  την  ώρα-
ενώ επίσης δεν έχει αποφασισθεί ακόµη το ενδε-
χόµενο παρασκευής  του  αναψυκτικού  σε  άλλα
εργοστάσια της εταιρείας σε άλλες χώρες µε βάση
την ίδια συνταγή.

Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν ακόµη περισσότερο
στο ότι ο στόχος της νέας επιχειρηµατικής κίνησης
της Coca-Cola Hellas (θυγατρικής της The Coca-Cola
Company στην Ελλάδα) και της Coca-Cola Τρία Έψι-
λον είναι κατά βάση, αν όχι αποκλειστικά, η ελληνική
αγορά. Αν και η Coca-Cola είχε λανσάρει από πολύ
νωρίς στην  Ελλάδα  αναψυκτικά  λίγων  θερµίδων,
αρχής γενοµένης  το  1986 µε την  Coca-Cola Light
είχε µείνει λίγο πίσω στις εξελίξεις -ή ενδεχοµένως
περίµενε την κατάλληλη στιγµή- σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη ολιγοθερµιδικών  αναψυκτικών  µε τη
χρήση φυσικών  γλυκαντικών  όπως  είναι  η  στέβια.

Στην ελληνική  αγορά  αναψυκτικών  δραστηριο-
ποιούνται ήδη  σε  αυτό  το  κοµµάτι  η  Green Cola,
το σήµα κατατεθέν της οποίας είναι η αναψυκτικό
cola µε στέβια , η  ΕΨΑ  η  οποία  διαθέτει  εδώ  και
αρκετά χρόνια  στην  αγορά  ολόκληρη  σειρά  ανα-
ψυκτικών -και όχι µόνο cola- µε στέβια, ενώ πρό-
σφατα και  η  «Βίκος» παρουσίασε  στην  ελληνική
αγορά και  συγκεκριµένα  στη  HORECA  τρία  νέα
αναψυκτικά µε στέβια  και  δη  cola, πορτοκαλάδα
και λεµονάδα. Προϊόντα λίγων θερµίδων που πε-
ριλαµβάνουν µεταξύ άλλων το γλυκαντικό στέβια
και είναι ενισχυµένα και µε βιταµίνη C έχει τοπο-
θετήσει στην αγορά και η Λουξ.

«Στόχος µας είναι να µεγαλώσουµε την κατηγορία
και όχι να πάρουµε µερίδιο από τον ανταγωνισµό»,
υποστήριξε η  κα  Λίλιαν  Νεκταρίου , Γενική  Διευ-
θύντρια της  Coca-Cola Hellas, µε ευθύνη  για  την
Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Σήµερα η κατηγορία των αναψυκτικών µε στέβια
έχει µερίδιο περίπου  5% στο  σύνολο  της  αγοράς
αναψυκτικών και η Coca-Cola εκτιµά ότι σε βάθος
τριετίας το µερίδιο αυτό µπορεί να φτάσει το 10%
µε 15%.

Σήµερα τα προϊόντα ολίγων θερµίδων αντιστοι-
χούν στο 35% του τζίρου της εταιρείας και στόχος
στην τριετία είναι να φτάσουν σε µερίδιο 50%.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ιδρύµατος Οικονο-
µικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) η εγχώρια
αγορά αναψυκτικών, χυµών και άλλων µη αλκοο-
λούχων ποτών  διαµορφώθηκε  το  2015 σε  645
εκατ. λίτρα  µε τα  αναψυκτικά  να  αποτελούν  το
70% των συνολικών πωλήσεων. Η αξία πωλήσεων
µη αλκοολούχων  ποτών  εκτιµάται  ότι  ξεπέρασε
το 1,7 δισ. ευρώ το 2015 µε το 62% να γίνεται από
τη HORECA λόγω του υψηλότερου επιπέδου τιµών
που επικρατεί  εκεί  σε  σύγκριση  µε το  λιανεµπό-
ριο.

Εντείνεται ο 
ανταγωνισµός 

στα αναψυκτικά 
µε στέβιαΜετά τη µάχη της τιµής στο ράφι, τώρα οι 

αλυσίδες ανοίγουν τη µάχη των προµηθευτών.

Νέες αγορές και νέο πλάνο για 
την προώθηση του ελληνικού κρασιού
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Αιµορραγία στα έσοδα του Δηµοσίου έχει προκαλέσει
η µεγάλη ψαλίδα  στον  Ειδικό  Φόρο  Κατανάλωσης

των αλκοολούχων ποτών µεταξύ της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μάλιστα, σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, η αύξηση
της φορολογίας σε συνδυασµό µε την περιορισµένη δυ-
νατότητα ελέγχων οδήγησε σε αύξηση της διακίνησης
λαθραίων αλκοολούχων µε σηµαντικού κινδύνου και για
τη δηµόσια υγειά.

Τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στα
αλκοολούχα ποτά δείχνει η σηµαντική κάµψη της οικια-
κής κατανάλωσης αλκοολούχων.

Σύµφωνα µε στοιχεία της εταιρείας Nielsen το 2016, οι
πωλήσεις σηµείωσαν διψήφια ποσοστά µείωσης για τις
περισσότερες κατηγορίες καθώς µεγάλη µερίδα κατανα-
λωτών λόγο των αυξήσεων έβγαλε από το καλάθι του
σούπερ µάρκετ ή περιόρισε σηµαντικά τις αγορές αλκοο-
λούχων ποτών για το σπίτι.

Ειδικότερα, το 2016 στο ουίσκι ο όγκος των πωλήσεων
συρρικνώθηκε κατά 21,8%, στα λικέρ κατά 15,3%, brandy
& cognac κατά  6% ,στο ούζο  κατά  21,4% ,18,5% στη
βότκα, 24,9% στο τζιν, 31% στο ρούµι, 30,7% στην τεκίλα.
Παράλληλα, όµως, η αύξηση του ΕΦΚ έδωσε ακόµα µε-
γαλύτερο κίνητρο για αύξηση της διακίνηση λαθραίων
ποτών στο κανάλι της κατανάλωσης εκτός σπιτιού (µπαρ,
νυχτερινά κέντρα κτλ).

Οι εκπρόσωποι της αγοράς αλκοολούχων ποτών εκτι-

µούν τις  απώλειες  από  το  λαθρεµπόριο  στα
300 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο µε ότι αυτό
σηµαίνει για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και
το ελληνικό δηµόσιο καθώς όσο περισσότερο
διεισδύουν τα  λαθραία  ποτά , τόσο  περισσό-
τερο συρρικνώνεται ο κλάδος χάνονται θέσεις
εργασίας αλλά και έσοδα για τα ταµεία.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγµατοποί-
ησε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών µε
θέµα την φοροδιαφυγή και την παραοικονοµία
ο αντιπρόεδρος  του  Συνδέσµου  Παραγωγών
Αλκοολούχων Ποτών Λάµπρος Πάσχος τόνισε
ότι ο κλάδος βρίσκεται σε κρίση υπερφορολό-
γησης και λαθρεµπορίου, σηµειώνοντας ότι «το
ένα τρίτο της κατανάλωσης είναι προϊόν λα-
θρεµπορίου που δηµιουργεί απώλεια εσόδων ύψους 300
εκατ. ευρώ το χρόνο.

Είναι ενδεικτικό  ότι  ο  Ειδικός  Φόρος  Κατανάλωσης
στην Ελλάδα είναι 41,6% πάνω από το µέσο όρο της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 350% πάνω από χώρες όπως
είναι η Βουλγαρία. Παράλληλα µια ακόµα πληγή για την
εσωτερική αγορά είναι και η παράνοµη διακίνηση τσίπου-
ρου εξαιτίας του «παραθύρου» που αφήνει ανοικτό το κα-
θεστώς του προϊόντος απόσταξης διήµερων παραγωγών
και αυτό σε συνδυασµό µε την περιορισµένη δυνατό-
τητα ελέγχων από την πλευρά του δηµόσιου για τον εν-
τοπισµό της παράνοµης και λαθραίας διακίνησης.

Στοιχεία του ΣΕΑΟΠ και του ΙΟΒΕ, δείχνουν ότι κάθε
χρόνο διακινούνται λαθραία στην Ελλάδα περί τις 8,2
εκατ. φιάλες παράνοµων αλκοολούχων µε τα εκατοντά-
δες εκατοµµύρια διαφυγόντα έσοδα από ΕΦΚ και ΦΠΑ.
Επίσης, κατ’ εκτίµηση διοχετεύονται στην αγορά 24 εκατ.
λίτρα χύµα «τσίπουρου διηµέρων», µε τις απώλειες φο-
ρολογικών εσόδων να υπολογίζονται σε 300 εκατ. ετη-
σίως αφού τελικά οι δηλωµένες ποσότητες τσίπουρου
να ανέρχονται µόλις στα 7 εκατοµ. λίτρα. Για το θέµα
του τσίπουρου πάντως έχει παρέµβει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή η οποία έχει παραπέµψει την Ελλάδα στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο ζητώντας την άρση του προνοµιακού
φορολογικού καθεστώτος στο τσίπουρο.

Αυτοαπασχολούµενος
γιατρός, κάτοικος της Νότιας
Ελλάδας σε  µη αστική  πε-
ριοχή, παντρεµένος  µε
πολλά (τέσσερα και πλέον)
παιδιά και  µε υψηλό  εισό-
δηµα είναι το µοντέλο του
φορολογούµενου που παίρ-
νει το «χρυσό µετάλλιο» στη
φοροδιαφυγή, σύµφωνα µε
τα στοιχεία που προκύπτουν
από µελέτη του οίκου Ernst & Young για το θέµα.

Η µελέτη, που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση
µε θέµα  την  πάταξη  της  φοροδιαφυγής  την
οποία διοργάνωσαν την περασµένη εβδοµάδα ο
ΣΕΒ και η πρωτοβουλία Διανέοσις, περιλαµβάνει
την ανάλυση του φαινοµένου µε κριτήρια όπως
το επάγγελµα, ο τόπος κατοικίας, η οικογενειακή
κατάσταση κλπ. Σύµφωνα µε την ανάλυση αυτή:

-Το ποσοστό των µη δηλωθέντων εισοδηµά-
των των  αυτοαπασχολουµένων  κυµαίνεται  σε
57% - 58,6%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των µι-
σθωτών ανέρχεται σε 0,5% - 1%. Μετά την αυτο-
απασχόληση και ο αγροτικός τοµέας παρουσιάζει
επίσης υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής, µε το πο-
σοστό του αδήλωτου εισοδήµατος να φτάνει στο
53% (σύµφωνα µε ανάλυση των δηλώσεων φο-
ρολογίας εισοδήµατος των ετών 2004 - 2005).
Σηµειώνεται ωστόσο στη µελέτη ότι το χαµηλό
ποσοστό φοροδιαφυγής  στη  µισθωτή εργασία
γεννά υποψίες «συνεννόησης» / «αµοιβαίας συµ-
φωνίας» µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων, για
απόκρυψη ενός µέρους ή του συνόλου του µι-
σθού των εργαζοµένων, προκειµένου να ωφε-
λούνται όχι  µόνον οι  εργαζόµενοι , καθώς  δεν
φορολογούνται για  τα  εισοδήµατα  που  απο-
κτούν, αλλά  και  οι  εργοδότες , αφού  αποφεύ-
γουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
των εργαζοµένων τους.

-Οι τοµείς της αγοράς στους οποίους «ενδεχο-
µένως», όπως αναφέρεται στην έρευνα, παρατη-
ρείται µεγαλύτερη φοροδιαφυγή είναι ο ιατρικός
κλάδος, ο κατασκευαστικός, ο εκπαιδευτικός, ο
κλάδος παροχής λογιστικών - χρηµατοοικονοµι-
κών υπηρεσιών και ο κλάδος παροχής νοµικών
υπηρεσιών.

-Μελέτη που στηρίχθηκε σε ανάλυση των δη-
λώσεων φορολογίας  εισοδήµατος  των  ετών
2004 - 2005, καταδεικνύει  ότι  η  φοροδιαφυγή

είναι µεγαλύτερη σε  γεω-
γραφικές περιοχές  όπως  η
Νότια Ελλάδα , όπου  το  πο-
σοστό αδήλωτου εισοδήµα-
τος ανέρχεται  σε  16%, ενώ
στην περιοχή της Αττικής το
ποσοστό του  αδήλωτου  ει-
σοδήµατος κυµαίνεται  στο
6%To. Γενικά  οι  περιοχές
εκτός αστικών  κέντρων  εµ-
φανίζουν υψηλότερα  επί-

πεδα φοροδιαφυγής.
-Η ίδια µελέτη (των δηλώσεων φορολογίας ει-

σοδήµατος των ετών 2004 - 2005), καταδεικνύει
ότι τα φυσικά πρόσωπα µε υψηλά εισοδήµατα
φοροδιαφεύγουν περισσότερο, µε το ποσοστό
αδήλωτου εισοδήµατος να ανέρχεται σε 14,7%.

-Τέλος, οι άγαµοι φοροδιαφεύγουν λιγότερο
(το ποσοστό του αδήλωτου εισοδήµατος ανέρ-
χεται σε 7,2%), ενώ οι έγγαµοι και οι έγγαµοι µε
παιδιά φοροδιαφεύγουν περισσότερο, µε το πο-
σοστό να αυξάνεται ανάλογα µε το πλήθος των
µελών της οικογένειας. Ειδικότερα, το ποσοστό
αδήλωτου εισοδήµατος στους έγγαµους ανέρχε-
ται στο 10,4%, ενώ αυξάνεται σταδιακά µέχρι το
16,7% σε έγγαµους µε τέσσερα και πλέον τέκνα.

Το γενικό συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει η
µελέτη είναι ότι η έκταση της φοροδιαφυγής θα
µπορούσε να κυµαίνεται περίπου από 6% έως 9%
του ΑΕΠ, καθώς:

-Το εύρος  των  διαφυγόντων  εσόδων  από  το
φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων κυµαίνε-
ται περίπου από 1,9% έως 4,7% του ΑΕΠ.

-Τα συνολικά  διαφυγόντα  έσοδα  από  ΦΠΑ
ανήλθαν σε 3,5% του ΑΕΠ σε όρους 2013.

-Το συνολικό ποσό από τη µη είσπραξη Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης Οινοπνευµατωδών Ποτών,
εξαιτίας του λαθρεµπορίου, αντιστοιχεί σε 0,05%
του ΑΕΠ σε όρους 2012

-Οι συνολικές απώλειες εσόδων από τη µη κα-
ταβολή Ειδικού  Φόρου  Κατανάλωσης , εξαιτίας
του λαθρεµπορίου  τσιγάρων , αντιστοιχεί  περί-
που σε 0,3% του ΑΕΠ σε όρους 2014.

-Τα διαφυγόντα έσοδα από τον ΕΦΚ στα καύ-
σιµα αντιστοιχούν  σε  0,1% του  ΑΕΠ  σε  όρους
2014.

-Τέλος τα διαφυγόντα έσοδα από τη µη κατα-
βολή φόρου  νοµικών  προσώπων  είναι  0,06 -
0,15% του ΑΕΠ.

Ποιοι έχουν την πρωτιά 
στην φοροδιαφυγή

Η υπερφορολόγηση αύξησε το λαθρεµπόριο των αλκοολούχων

«Ηχώρα µας ανήκει στις 18 πλέον ευάλωτες χώρες του πλα-
νήτη στην κλιµατική αλλαγή».

Τα παραπάνω σηµείωσε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Διεθνών
Θεσµών του  ΕΚΠΑ  Εµµανουέλα  Δούση , κατά  την  παρουσίαση
του βιβλίου της «Κλιµατική Αλλαγή».

Όπως είπε η Εµµανουέλα Δούση, λείπει η στοχευµένη ενηµέ-
ρωση για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής από τον Δηµόσιο
διάλογο, ενώ όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το πρόβληµα νο-
µίζουµε ότι είναι µακριά αλλά είναι ήδη µπροστά µας».

Όπως είπε  η  συγγραφέας  του  βιβλίου , «η κλιµατική  αλλαγή
απαιτεί γενναίες πολιτικές αποφάσεις, µε αλλαγές στην ενέργεια,
την οικονοµία, αλλά και την καθηµερινή µας ζωή», προτείνοντας
µάλιστα την επιτακτική ανάγκη για τον «περιορισµό των ορυκτών
καυσίµων, την  επένδυση  στις  ΑΠΕ , αλλά  και  την  αλλαγή  του
τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης».

Κατά την  παρουσίαση  του  βιβλίου  «Κλιµατική Αλλαγή » των
εκδόσεων Παπαδόπουλος ο Σταύρος Δήµας, ο επί εξαετία Επί-
τροπος Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής της ΕΕ, και αρχι-
τέκτονας της στρατηγικής της ΕΕ για την πολιτική 20-20-20, χα-
ρακτήρισε την κλιµατική αλλαγή ως ένα από τα µεγαλύτερα ζη-
τήµατα ασφάλειας  που  αντιµετωπίζει  ο  κόσµος . Εξέφρασε
επίσης την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ δε θα λάβουν αρνητική θέση σε
σχέση µε την κλιµατική αλλαγή. Παρ’ όλα αυτά, ανέφερε, ότι η
πρόθεση του  Τραµπ  να  ενισχύσει  τον  προϋπολογισµό  για  την
ασφάλεια µε περισσότερα  από  50 δισεκατοµµύρια  ευρώ , θα
τον οδηγήσει  στην  περικοπή  κονδυλίων  για  τις  πολιτικές  σε
σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Δήµας, «τόσο η οικονοµία όσο και
οι πολιτείες κινούνται προκειµένου να µην εγκαταλειφθεί κατα-
πολέµηση της  κλιµατικής  αλλαγής », ενώ  δεν  παρέλειψε  να
αναφέρει παραλειπόµενα από την Σύνοδο της Κοπεγχάγης.

«Πάλι ο  κόσµος  γυρίζει  ανάποδα », ανέφερε  ο  πρώην  υφυ-
πουργός Εξωτερικών , περιβαλλοντολόγος  Σπύρος  Κουβέλης,
σε σχέση µε τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ για αποχώρηση
της χώρας από τη συµφωνία των Παρισίων, ενώ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στο "ξύπνηµα" της Κίνας. Όπως είπε ο Σπύρος Κουβέλης,
«εκεί που πιέζει η οικονοµία, η πολιτική οφείλει να ακολουθήσει»,
προσθέτοντας ότι  «η ΕΕ  µπορεί να  περνάει  δύσκολα , αλλά  θα
παίξει πολύ  σηµαντικό  ρόλο  στις  προσεχείς  εξελίξεις , ενώ  η
Γαλλία ανεξάρτητα θα συνεχίσει να παίζει κυρίαρχο ρόλο».

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στις 18 πλέον 
ευάλωτες χώρες 

η Ελλάδα

Kλιµατική αλλαγή:
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ΥΓΕΙΑ

Μια ελληνική  µε-
λέτη µε την ονοµα-
σία «Κορινθία», καθώς
αφορούσε εθελον-
τές από την ευρύτε-
ρη περιοχή  της  Κο-
ρινθίας, αξιολόγησε
τον συσχετισµό των
περιβαλλοντικών και
διατροφολογικών
παραγόντων µε την
εµφάνιση χρόνιων παθήσεων.

Στη µελέτη έλαβαν µέρος πάνω από 1.700
άτοµα από την Κόρινθο, µε στόχο τον συσχε-
τισµό περιβαλλοντικών παραγόντων και του
τρόπου ζωής µε την εµφάνιση χρόνιων πα-
θήσεων, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσή-
µατα (στεφανιαία νόσος , έµφραγµα
µυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια, αγγειακά
εγκεφαλικά επεισόδια ), τα  νοσήµατα  του
αναπνευστικού συστήµατος (άσθµα και χρό-
νια αποφρακτική πνευµονοπάθεια) και διά-
φορες µορφές καρκίνου.

Ο λόγος που επιλέχθηκε η Κόρινθος είναι
γιατί συνδυάζει ορεινές, ηµι-ορεινές και πα-
ραθαλάσσιες περιοχές µε διαφορετική έκ-
θεση σε  µία σειρά  από  περιβαλλοντικούς
παράγοντες.

Η µελέτη έγινε  από  µεγάλη οµάδα  καρ-
διολόγων και  επιστηµόνων  άλλων  ειδικο-
τήτων, µε κύριο  ερευνητή  τον  καθηγητή
Δηµήτρη Τούσουλη , Δντή  της  Α ’ Πανεπι-
στηµιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ
και τη  συµµετοχή  των  καρδιολόγων  Ε . Οι-
κονόµου, Γ. Λάζαρο, Ε. Χριστοφοράτου και

Χ. Χασικίδη.
Οι συµµετέχοντες

υποβλήθηκαν σε εξε-
τάσεις αίµατος για κα-
θορισµό βιοχηµικών
δεικτών και  δεικτών
που συνδέονται  µε
την αθηροσκλήρωση
και την  εξέλιξη  των
καρδιαγγειακών νό-
σων, σε κλινική εξέ-

ταση, σε  ηλεκτροκαρδιογράφηµα , έλεγχο
καρωτίδων, υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο
και µετρήσεις σχετιζόµενες µε την αθηρο-
σκλήρωση. 

Η µελέτη αυτή  ανέδειξε  για  µία ακόµη
φορά, τον σηµαντικό ρόλο της διατροφής
και την αξία του πρωινού γεύµατος. Η ερευ-
νητική οµάδα διαπίστωσε πως όσοι κατανα-
λώνουν τακτικά  πρωινό  εµφανίζουν
µικρότερη επίπτωση περιφερικής αγγειακής
νόσου και  αθηροσκλήρωσης . Επίσης , οι
συµµετέχοντες που κατανάλωναν µικρά και
συχνά γεύµατα παρουσίαζαν µία σειρά από
ευνοϊκούς καρδιαγγειακούς παράγοντες.

Η µελέτη αναδεικνύει επίσης την επιρροή
των κοινωνικοοικονοµικών  παραγόντων
(όπως το  εισόδηµα , η  οικογενειακή  κατά-
σταση κ.α) στην καρδιαγγειακή υγεία, ενώ
σηµαντικός είναι  και  ο  ρόλος  της  Ψυχικής
Υγείας, καθώς  οι  ηλικιωµένοι  ασθενείς  µε
συµπτωµατολογία κατάθλιψης εµφανίζουν
αυξηµένο επιπολασµό καρδιαγγειακών νό-
σων.

Η καλή συνήθεια του πρωινού 
βοηθά στην καλύτερη 
λειτουργία της καρδιάς

Οι άνθρωποι που ζουν κοντά στην φύση είναι λιγότερο πιθανό να
γίνουν παχύσαρκοι, απαθείς και εξαρτώµενοι από αντί-καταθλιπτικά
χάπια, σύµφωνα µε αυτήν την µελέτη.

Συνολικά, η φύση λειτουργεί ως θεραπεύτρια για τους ανθρώπους
καθώς τους προσφέρει ποικίλα οφέλη, µεταξύ των οποίων και η άνο-
δος της αυτοεκτίµησης.

Μια οµάδα 11 ερευνητών του Ινστιτούτου της Ευρωπαϊκής περι-
βαλλοντολογικής πολιτικής (IEEP) ξόδεψε έναν ολόκληρο χρόνο εξε-
τάζοντας πάνω  από  200 µελέτες πάνω  στο  θέµα , οι  οποίες
πραγµατευόντουσαν τις δυναµικές που εξελίσσονται µεταξύ υγείας,
φύσης και ψυχικής ευεξίας.

Η έρευνα παραθέτει ότι 26% του Αγγλικού πληθυσµού των εθνικών
µειονοτήτων επισκέπτονται φυσικά περιβάλλοντα λιγότερο από 3
φορές τον χρόνο, σε σύγκριση µε το 15% του υπόλοιπου πληθυσµού.

Ο διευθυντής της IEEP, Patrick ten Brink, επαίνεσε πόλεις σαν το
Όσλο και την Βιτόρια-Γκαστέιζ που έχουν λάβει τα απαραίτητα µέτρα
ώστε να κάνουν την φύση προσβάσιµη σε όλους.

«Κάτι τέτοιο πρέπει να αποτελεί έµπνευση για τους υπόλοιπους και
πρέπει να δουλέψουµε όλοι µαζί ώστε κάθε Ευρωπαίος να έχει φύση
300 µέτρα µακριά σε  10 χρόνια  από  τώρα» δήλωσε  ο  Patrick ten
Brink.

Η επαφή µε την φύση
µειώνει την κατάθλιψη
και την παχυσαρκία

Η έκθεση ενηµερώνει πως τα δέντρα και οι πράσινοι χώροι λει-
τουργούν ευεργετικά για τον άνθρωπο, αυξάνοντας την ψυχική
ευεξία και µειώνοντας τις αλλεργίες.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φυσικά τα περισσότερα από αυτά τα σή-
µατα είναι  τοπικά , όπως  για  παρά-

δειγµα στην Ελλάδα έχουµε την Amita και
το Αύρα . Το  να  δηµιουργήσεις  µία νέα
Coca Cola, δεν  είναι  και  τόσο  εύκολο
καθώς τον τελικό λόγο θα έχουν πάντα οι
άνθρωποι της  στα  κεντρικά  γραφεία  της
Ατλάντα.

Αυτό και µόνο κάνει την περίπτωση της
νέας Coca Cola Χωρίς Θερµίδες και µε γλυ-
καντικό από το φυτό Στέβια, που ξεκίνησε
να παράγεται από την περασµένη εβδοµάδα
στο mega plant της Coca Cola Τρία Έψιλον
στο Σχηµατάρι, µία ιδιαίτερη περίπτωση.

Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της εται-
ρείας, το νέο αναψυκτικό (που έρχεται να
προστεθεί στις τέσσερις επιλογές που έχει
σήµερα ο  καταναλωτής , την  αυθεντική
Coca Cola, την Light, την Zero και την Zero
χωρίς καφεΐνη) ήταν αποτέλεσµα της νέας
παγκόσµιας στρατηγικής  της  εταιρείας
που έχει ως κεντρικό µέληµα την µείωση
της ζάχαρης και περισσότερες επιλογές.

Για το νέο αναψυκτικό ο κολοσσός βασί-
στηκε σε  γευστικές  δοκιµές  σε  Έλληνες
καταναλωτές και συνεργάστηκε µε τα ερ-
γαστήρια στην Ατλάντα ώστε να πετύχει το
τελικό αποτέλεσµα.

Τα αναψυκτικά  µε λιγότερες  θερµίδες
είναι αυτά που καταφέρνουν και συγκρα-
τούν σε ένα βαθµό την γενικότερη πτώση
που παρουσιάζει ο κλάδος τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και παγκοσµίως. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι  στην  Ελλάδα  η  πτώση  των
πωλήσεων για το σύνολο των αναψυκτικών
είναι της τάξης του 14% ενώ σύµφωνα µε
στοιχεία που  έδωσε  την  Τρίτη  κατά  την

διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το λανσά-
ρισµα του νέου προϊόντος,   η Λίλιαν Νε-
κραρίου, Γενική  Διευθύντρια  της  Coca -
Cola Hellas, µε ευθύνη για την Ελλάδα, την
Κύπρο και  την  Μάλτα , η  Coca Cola Ζero
"τρέχει" στο  πρώτο  τρίµηνο  του  2017 µε
αύξηση πωλήσεων της τάξης του 12%.

Το αναψυκτικό που λανσαρίστηκε πριν
από 10 χρόνια έχει καταφέρει και βρίσκεται
πλέον στην δεύτερη θέση στην οικογένεια
των προϊόντων Coca Cola , µε µερίδιο 20%
µε την Coca Cola light, που έχει παρουσία
στην Ελλάδα  από  το  1986 να  βρίσκεται
πλέον στην  τρίτη  θέση  µε µερίδιο 15%.
Στόχος της εταιρείας µε την προσθήκη της
νέας Coca Cola µε γλυκαντικό από το φυτό
στέβια, αλλά  και  άλλα  προϊόντα  που  θα
ακολουθήσουν, είναι να αυξήσει το µερί-
διο των  light από  35% που  είναι  σήµερα
στο 50%.

Η τοποθέτηση του νέου προϊόντος ξεκί-
νησε στις 29/3/2017 στα καταστήµατα και
η τιµή χονδρικής είναι 0,03 ευρώ υψηλό-
τερη από τα υπόλοιπα της οικογένειας της
Coca Cola. To παγκόσµιο  ταξίδι  της  Coca
Cola µε γλυκαντικό από στέβια ξεκινάει µε
τις πρώτες εξαγωγές που θα πραγµατοποι-
ηθούν από τον Απρίλιο στην Κύπρο.

Αυτή είναι νέα Coca Cola 
που ξεκινάει από την Ελλάδα

Το σηµαντικό  τίτλο  “Corporate Super-
brand 2016” έλαβε το φυσικό µεταλ-

λικό νερό  ΖΑΓΟΡΙ , ως  το  πλέον
αναγνωρίσιµο σήµα στον κλάδο του, στην
κατηγορία Μη Αλκοολούχα Ποτά.
Το ΖΑΓΟΡΙ βραβεύτηκε από το θεσµό των
SUPERBRANDS GREECE 2016 πιστοποιών-
τας την αναγνωρισιµότητά του στην ελλη-
νική αγορά, τη συνέπεια και την ευθύνη
του προς τους καταναλωτές.
Το βραβείο για τη ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ παρέλαβε

ο Πρόεδρος της εταιρίας, κ. Νίκος Χήτος
από το µέλος της Κριτικής Επιτροπής των
Superbrands, κ. Γιάννη Αναστασόπουλο,
Σύµβουλο Διοίκησης  Εταιρίας  Ανωτάτων
Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ).
Τα Superbrands στην Ελλάδα διενεργούν-
ται από το 2005 και βραβεύουν τις κορυ-
φαίες εταιρικές  επωνυµίες , που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για την
τελική ανάδειξη του φυσικού µεταλλικού
νερού ΖΑΓΟΡΙ ως «Corporate Superbrand
2016», διενεργήθηκε διαγωνισµός αξιολό-
γησης και ψηφοφορία.
Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε από ανε-
ξάρτητη Κριτική Επιτροπή και το ίδιο το κα-
ταναλωτικό κοινό, το οποίο ψήφισε µέσω
της εταιρίας έρευνας αγοράς Marc.
Τα κριτήρια της φετινής επιλογής ήταν η
αναγνωρισιµότητα της  επωνυµίας  και  η
δύναµη της φήµης, η αξιοπιστία και η µα-
κροχρόνια συνέπεια καθώς και η εταιρική
υπευθυνότητα.

Η συµβολή  δύο  µεγάλων εταιρειών
στην οικονοµία  και  απασχόληση  της
χώρας µας και η επικοινωνία της, οδήγη-
σαν σε µία σηµαντική διάκριση: η Coca-
Cola Τρία  Έψιλον  και  η  Coca-Cola στην
Ελλάδα τιµήθηκαν µε το βραβείο «Εταιρι-
κής Επικοινωνίας» στα Corporate Affairs
Excellence Awards της  Ελληνικής  Εται-
ρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

H διάκριση  αφορά  στην  προβολή  της
«αλυσίδας αξίας», της συνεισφοράς που
προκύπτει από την τοπική παραγωγή, τη
συνεργασία µε πάνω από 1.150 Έλληνες
παραγωγούς και  4.000 προµηθευτές,
καθώς και της διάθεσης των προϊόντων
σε περισσότερα από 130.000 τελικά ση-
µεία πώλησης, δηµιουργώντας έτσι πολ-
λαπλασιαστικό όφελος και στήριξη στην
ανάπτυξη της χώρας.

Συνοπτικά, σύµφωνα  µε τη  µελέτη, η
προστιθέµενη αξία  της  δραστηριότητας
των δύο εταιρειών ισοδυναµεί µε το 0,5%
του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό αποκτά ακόµα

µεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς
ότι για  κάθε €1 άµεσης  προστιθέµενης
αξίας, δηµιουργούνται €7 στην ελληνική
οικονοµία, ενώ  οι  άµεσες  και  έµµεσες
θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρ-
χονται σε  21.300, µε κάθε  άµεση  θέση
εργασίας να υποστηρίζει άλλες 11 έµµε-
σες θέσεις στην ελληνική οικονοµία.

Η επικοινωνία της «αλυσίδας αξίας» βα-
σίστηκε στην  ειδική  µελέτη η  οποία  εκ-
πονήθηκε για λογαριασµό των δύο εται-
ρειών από την ανεξάρτητη συµβουλευτική
εταιρεία Steward Redqueen και τον ειδικό
επιστηµονικό της  συνεργάτη , καθηγητή
Ethan Kapstein. Η  «αλυσίδα αξίας » πα-
ρουσιάσθηκε από τον καθηγητή Kapstein
και υποστηρίχθηκε  από  ολοκληρωµένη
επικοινωνιακή καµπάνια  σε  έντυπα  και
ψηφιακά µέσα, αλλά και σε φορείς, συ-
νεργάτες, προµηθευτές, και φυσικά στους
εργαζόµενους και  συνεργάτες  των  δύο
εταιρειών.

Το ΖΑΓΟΡΙ διακρίνεται ως 
«Κορυφαία Εταιρική Επωνυµία στην Ελλάδα»

Ησειρά O’Soul -σε 7 διαφορετικές γεύ-
σεις- αποτελεί τη νέα πρόταση της

εταιρίας στα ποτά χωρίς αλκοόλ µε βάση
τη βύνη. Σηµειώνεται ότι στις χώρες της
περιοχής, τέτοιου είδους προϊόντα είναι
δηµοφιλή. Μάλιστα , κι  άλλες  εταιρίες
από την Ελλάδα (Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε
το προϊόν Fairouz) εξάγουν σχετικούς κω-
δικούς, καθώς τα ποτά βύνης στη Μέση
Ανατολή είναι µια αγορά, η οποία από το
2010 στο 2015 έχει σχεδόν διπλασιαστεί
από τα 563 εκ. λ. στα 1.075 εκ. λ. µε µε-
γαλύτερες αγορές αυτές του Ιράν, της Αι-
γύπου και της Σαουδικής Αραβίας.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση  της  ΕΖΑ  η
ανταπόκριση των επισκεπτών στη σειρά
O’Soul ήταν εντυπωσιακή. Έτσι από τις
26 Φεβρουαρίου  έως  τις  2 Μαρτίου
πραγµατοποιήθηκε η  έκθεση  Gulfood
2017 στο  Ντουµπάι , η  οποία  αποτελεί
µία από τις πλέον µεγάλες διεθνείς εκ-
θέσεις στον τοµέα των µη αλκοολούχων
ποτών και  τροφίµων  µε 5.000 εκθέτες
και 95.000 επισκέπτες σε 100.000 τµ. εκ-
θεσιακού χώρου.

Σύµφωνα µε την εταιρία «η γενική ιδέα
πίσω από τον σχεδιασµό της σειράς O’-
Soul (από την  αραβ./περσ . λέξη  osoul
=αρχές/προέλευση) είναι, αντίθετα µε

τον ανταγωνισµό , ο  εναγκαλισµός  της
πολιτιστικής ταυτότητας  της  ευρείας
Μέσης Ανατολής – µίας ταυτότητας που
γαστρονοµικά φέρει πολλά κοινά στοι-
χεία µε την αντίστοιχη Ελληνική. Αντί σε
χηµικά αρώµατα, η σειρά O’Soul βασίζε-
ται σε  συµπυκνωµένο  φυσικό  χυµό
φρούτων και  αρτεσιανό  νερό  από  τις
πηγές του Παρνασσού και αντί για εισα-
γόµενες γεύσεις όπως ο ανανάς και το
µάνγκο, υπογραµµίζονται οι γεύσεις από
την παράδοση  της  Μέσης  Ανατολής,
όπως το ρόδι και ο συνδυασµός τριαντά-
φυλλο-αµύγδαλο. 

Επίσης, η σειρά O’Soul είναι ελεύθερη
γλουτένης και  αποτελεί  την  µοναδική
πρόταση premium µάρκας στον  χώρο
των ποτών βύνης στην Μέση Ανατολή.
Σχεδιαστικά η σειρά O’Soul δηµιουργή-
θηκε σε  συνεργασία  µε έναν  καταξιω-
µένο Σαουδάραβα  σχεδιαστή  η  οποία
εµπνέεται και αναδεικνύει τη φιλοσοφία
του µεσανατολικού design».

ΕΖΑ: Πλασάρισµα προϊόντων χωρίς 
αλκοόλ στις Αραβικές χώρες

Βραβείο «Εταιρικής Επικοινωνίας»
στην Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η παγκόσµια οικογένεια της Coca Cola είναι τεράστια. Με περισσότερα από 3.000
προϊόντα εάν κάποιος  ήθελε να δοκιµάζει ένα κάθε ηµέρα θα έφτανε και θα ξε-
περνούσε τα 11 χρόνια.

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης συµ-
µετείχε για  δεύτερη  χρονιά  στη  Gul-
food 2017, τη  µεγαλύτερη έκθεση
τροφίµων και ποτών της Μ. Ανατολής,
ενώ για πρώτη φόρα παρουσίασε προ-
ϊόν αποκλειστικά για τις ανάγκες της
αγοράς της Μέσης Ανατολής.

Ησύναψη συνεργασίας της εταιρείας αναψυκτικών Green
Cola µε την εµπορική εταιρεία Argosy, η οποία αναλαµ-

βάνει την ευθύνη διανοµής των προϊόντων της Green Cola
στην Κύπρο, ανακοινώθηκε σήµερα.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, η σύναψη της συνεργασίας
µεταξύ των δύο εταιρειών, η οποία έχει ξεκινήσει από την
1η Σεπτεµβρίου , εντάσσεται  στο  στρατηγικό  πλάνο  της
Green Cola για την περαιτέρω ανάπτυξή στο εξωτερικό.

H Green Cola Bottling International, ολοκληρώνοντας την
επιτυχηµένη συνεργασία της µε την κυπριακή εταιρεία πα-
ραγωγής KEAN, η οποία αποτέλεσε βασικό συνεργάτη της
Green Cola για την ανάπτυξη της εταιρείας σε χώρες του

εξωτερικού, από  το
2015, ήρθε  σε  συµ-
φωνία µε την Argosy
Trading Company Ltd
(ARGOSY), η  οποία
κατέχει ηγετική θέση
στον χώρο της εµπο-
ρίας-διανοµής, κατα-
ναλωτικών ειδών
στην Κύπρο, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Green Cola, αποτελεί µια αµιγώς ελληνική εταιρεία, µε
βάση παραγωγής την Ορεστιάδα, κατακτώντας, σε λίγα χρό-

νια από την ίδρυση της, ένα σηµαντικό µερίδιο στην
ελληνική αγορά, ενώ βρίσκεται ήδη σε περισσότερες
από 20 χώρες, ανά τον κόσµο. Δηµιούργησε το πρώτο
αναψυκτικό τύπου cola µε στέβια.

Η εταιρεία ARGOSY, µε πωλήσεις που φτάνουν το
5% του συνόλου των FMCG’s, στην Κύπρο, διαθέτει
ένα ευρύ  δίκτυο  διανοµής  2.000 καταστηµάτων-
υπεραγορών, σούπερ µάρκετ, παντοπωλείων και µι-
κρών σηµείων λιανικής, που αντιπροσωπεύουν πάνω
από το  95% του  συνολικού  όγκου  πωλήσεων . Δια-
χειρίζεται προϊόντα ποιότητας των ταχέως κινούµενων
καταναλωτικών προϊόντων, τα περισσότερα από τα

οποία κατέχουν µία από τις τρεις πρώτες θέσεις, στην αντί-
στοιχη κατηγορία τους, στην αγορά.

Στην Κύπρο πάει η Green Cola
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στα ερυθρά κρασιά θεωρείται κλασσική µέ-
θοδος οινοποίησης  η  ζύµωση  αλλά  και

παραµονή στο βαρέλι για κάποιους µήνες,
ενίοτε και χρόνια! Στα λευκά από την άλλη,
η παλαίωση σε δρύινο βαρέλι δίνει µια αί-
σθηση πολυτέλειας και ίσως πολυπλοκότη-
τας. Όλα καλά είναι, όµως υπάρχει µια λεπτή
γραµµή ισορροπίας  µεταξύ βαρελιού  και
φρούτου.

Τα οργανοληπτικά  χαρακτηριστικά  κάθε
κρασιού εξαρτώνται από ένα σύνολο παρα-
γόντων. Αρχικά έχουµε τα πρωτογενή αρώ-
µατα που  οφείλονται  στην  ποικιλία  και  το
terroir. Κατά δεύτερον έχουµε τα δευτερο-
γενή χαρακτηριστικά που οφείλονται στις τε-
χνικές οινοποίησης όπως η µηλογαλακτική
ζύµωση, το battonage, το πέρασµα από το
βαρέλι κτλ. Τέλος έχουµε τα τριτογενή αρώ-
µατα που έρχονται µε την παλαίωση.

Παλαιότερα όσο περισσότερο ήταν το βα-
ρέλι τόσο καλύτερο ήταν και το κρασί. Κρα-

σιά µπουκωµένα από  το  ξύλο  και  τα  αρώ-
µατα του βαρελιού πάλευαν να βρουν την
ταυτότητα τους. Βανίλια, καπνός, βούτυρο,
καραµέλα, κέδρος και φρυγανιά κάλυπταν
κάθε πρωτογενές χαρακτηριστικό του κρα-
σιού.

Ευτυχώς αυτή η «µόδα» έχει αρχίσει και πα-
λιώνει και το ζητούµενο πλέον είναι κρασιά
που αντανακλούν την ποικιλία και την προ-

έλευσή τους . Σε  πολλά  κρασιά
πλέον δεν χρησιµοποιείται νέο βα-
ρέλι ή  έντονου  καψίµατος  αλλά
δεύτερης ή και τρίτης χρήσης. Αυτό
µεταφράζεται σε πιο ήπια αρώµατα
βαρελιού που µε τη σωστή διαχεί-
ριση δίνουν  όγκο  και  πολυπλοκό-
τητα στο κρασί χωρίς να καλύπτουν
το φρούτο  και  τη  φρεσκάδα . Μια
άλλη τάση  είναι  τα  µεγαλύτερου
όγκου βαρέλια, έτσι ώστε το κρασί
να έχει λιγότερη επαφή µε το ξύλο
και έτσι τα αρώµατα του βαρελιού
να είναι πιο όµορφα ενταγµένα και

διακριτικά.
Σε καµία περίπτωση το βαρέλι δεν είναι εχ-

θρός αλλά σίγουρα θέλει προσοχή στο χει-
ρισµό του  γιατί  κάποιες  φόρες  κάνει
περισσότερο κακό παρά καλό. Σκεφτείτε µε
πόσο κόπο κάποιοι οινοποιοί παίρνουν ένα
αρκετά συµπυκνωµένο  φρούτο  (κάτω από
400 κιλά ανά στρέµµα). Δεν είναι κρίµα τόση
δουλειά να κρύβεται από το βαρέλι;

Σεβασµός στο σταφύλι και παν µέτρον άρι-
στον λοιπόν.

Βαρέλι: φίλος ή εχθρός του κρασιού

Tο SunOuzo, κυκλοφορεί σε τρεις γεύσεις (πορτοκάλι, βύσσινο
και λεµόνι) κι  αποτελεί  ένα  καινοτόµο  ελληνικό  προϊόν , που

µπορεί σαν ιδέα να γεννήθηκε το 2010, αλλά τελικά πήρε σάρκα
και οστά έξι χρόνια αργότερα, µε "όχηµα" την εταιρεία "AGP Fashion
& Food Beverages Hellas", που ιδρύθηκε το 2016.

Οι εµπνευστές του προϊόντος, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης,
κατάφεραν τελικά να νικήσουν το «τέρας της γραφειοκρατίας» -
όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν- και παρά το αυξηµένο κόστος παρα-
γωγής, τον  διπλό  ειδικό  φόρο  κατανάλωσης  που  πρέπει  να
καταβάλλουν, αλλά και το περιορισµένο αρχικό τους κεφάλαιο,
έκαναν την ιδέα τους πραγµατικότητα, κυρίως λόγω επιµονής και
παραµένοντας πιστοί στο όραµά τους.

Όλα ξεκίνησαν σε ένα ταξίδι διακοπών του 55χρονου σήµερα Πα-
ναγιώτη Πατσατζή µε τον φίλο του Γιώργο Ταχτσίδη στη Ρόδο το
2010. Εκεί, όπως επισήµανε µιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κόρη του,
Αλίκη Πατσατζή - Ιωαννίδου, οι δύο άντρες έβλεπαν τους τουρίστες
να απολαµβάνουν το ελληνικό παραδοσιακό ούζο, αναµειγνύοντάς
το ωστόσο µε χυµούς. Γυρνώντας πίσω στην Αθήνα, κουβέντιασαν
µε την Αλίκη Πατσατζή -Ιωαννίδου αυτό που παρατήρησαν στις δια-
κοπές τους στη Ρόδο και της ανέθεσαν την υλοποίηση της ιδέας.

Η ιδέα τους βρήκε αµέσως ανταπόκριση από τις οικογένειές τους
και τους φίλους τους. Στον δρόµο προς την ίδρυση της εταιρείας
και την παραγωγή του SunOuzo τα εµπόδια εµφανίζονταν το ένα
µετά το άλλο µε ιλιγγιώδη ταχύτητα, ωστόσο «κανείς µας δεν το
έβαλε κάτω και µε λίγη τύχη στην εξεύρεση των σωστών συνερ-
γατών, τελικά τα καταφέραµε» επισήµανε η Αλίκη Πατσατζή - Ιωαν-
νίδου. Βέβαια , µπορεί όπως  επισήµανε  το  όλο  εγχείρηµα  να
βρίσκεται «ακόµη στο ξεκίνηµά του», αλλά «η αρχή είναι το ήµισυ
του παντός».

Το SunOuzo έκανε τελικά πρεµιέρα στην ελληνική αγορά τον Ιού-
λιο του 2016 και σήµερα µπορεί κάποιος να το αναζητήσει σε αρ-
κετά σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. «Φυσικά το δίκτυο µας
διευρύνεται διαρκώς και τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι οι συ-
νεργάτες/φίλοι µας βρίσκονται επί ποδός και γυρνούν όλη τη χώρα
προκειµένου να κάνουν γνωστό το προϊόν» σηµείωσε η κ. Πατσατζή
- Ιωαννίδου.

Για την παραγωγή του SunOuzo, οι ιδρυτές της εταιρείας συνερ-
γάζονται µε ένα αποστακτήριο στις Σέρρες, αλλά και µε συνεταιρι-
σµούς στην περιοχή, προκειµένου να προµηθεύονται τους φυσικούς
χυµούς. Καθηµερινά, η εταιρεία δύναται να παράγει 3000 µπουκά-
λια, ενώ η τιµή του προϊόντος διαφέρει ανάλογα µε το σηµείο πώ-
λησης. «Δεν µπορώ να γνωρίζω ακριβώς σε ποια τιµή πωλείται το
SunOuzo στη λιανική, αλλά το µόνο σίγουρο είναι ότι αυτή είναι λο-
γική» υπογράµµισε χαρακτηριστικά η κ. Πατσατζή - Ιωαννίδου.

Μια νέα εκδοχή του ελληνικού παραδοσιακού ούζου
Το Sun Ouzo, αποτελεί ουσιαστικά το... πάντρεµα του ελληνικού

παραδοσιακού ούζου µε τρεις φυσικούς χυµούς, λεµόνι, πορτοκάλι
και βύσσινο  και  είναι  ένα  ποτό , χαµηλού  αλκοολικού  βαθµού
(4,8%), χωρίς ανθρακικό, το οποίο σερβίρεται σε γυάλινο µπουκάλι
των 275ml.

«Η άριστη ανάµιξη δίνει την παράδοση της Ελλάδας µε µια πιο
µοντέρνα µατιά, σε ένα καθόλα ελληνικό ποτό. Μπορούµε να το
απολαύσουµε όλες τις εποχές, όλες τις µέρες του χρόνου και φυ-
σικά ανάλογα µε τις προτιµήσεις και όλες τις ώρες», εξήγησε. «Η
παραδοσιακή συνταγή του ούζου καταφέρνει να συνυπάρξει αρ-
µονικά µε τους τρεις διαφορετικούς φυσικούς χυµούς προσφέρον-
τας εκρήξεις απόλαυσης µε κάθε σταγόνα του», υπογράµµισε µε
περισσή περηφάνια η κ. Πατσατζή - Ιωαννίδου.

«Οι άνθρωποι που συνεργαστήκαµε και συνεχίζουµε να συνεργα-
ζόµαστε, πέρα από επαγγελµατίες, είναι και οι πρώτοι που πίστε-
ψαν στην  ιδέα  µας και  µας βοήθησαν  να  την  υλοποιήσουµε . Σε
αυτούς οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ» κατέληξε.

Μια... κουκουβάγια  ήρθε
και εγκαταστάθηκε  στο

Γκάζι. Στην  Πειραιώς , σε  ένα
παλιό γκαράζ  αυτοκινήτων,
δίπλα στα µαγαζιά που η νεα-
νική διασκέδαση  έχει  πρωτα-
γωνιστικό ρόλο, θα βρει κανείς
την Noctua.

Είναι η µοναδική µικροζυθο-
ποιία στην Αθήνα, το αποτέλε-
σµα της  δηµιουργικής  και  πα-
ραγωγικής συνάντησης τεσσά-
ρων φίλων που έφτιαχναν µπύ-
ρες στο σπίτι τους και έχει ένα
σκοπό. Να  γίνει  ένα  «κέντρο
πολιτισµού», ένας  χώρος  επισκέψιµος  στην
καρδιά της πόλης, ώστε να µπορεί ο κόσµος,
να δοκιµάζει  τις  µπύρες και  να  µαθαίνει για
την τέχνη της ζυθοποιίας, κατά τα αµερικανικά
πρότυπα.

Ο Ορφέας, ο Ιάσονας, ο Χρήστος και ο Δηµή-
τρης, όλοι γύρω στα 30, αποφάσισαν να δηµι-
ουργήσουν ένα µικροζυθοποιείο στην Αθήνα,
έχοντας ως βασικό χαρακτηριστικό την αγάπη
τους και τον ενθουσιασµό τους για τις craft
µπύρες, θέλοντας να κάνουν να λειτουργήσει
και να σταθεί στα «πόδια» της µια επένδυση σε
χειροποίητες µπύρες.

Όσο για το όνοµα του ζυθοποιείου ήταν κάτι
που τους ταλαιπώρησε πολύ καιρό, όπως µας
εκµυστηρεύονται. Θέλαµε κάτι που να εκφρά-
ζει και τους τέσσερις και να καλύπτει κάποια
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά . Ανεξάρτητη,
τοπική, σπιρτόζα, νυχτόβια, ανατρεπτική. Το
συζητάγαµε µε τον designer µας Andy Παπα-
δάκη, ο  οποίος  όταν  το  άκουσε  µας είπε:
«Αυτό είναι, η κουκουβάγια της Αθήνας η νυ-

χτόβια». Λίγες µέρες µετά δηµιουργήθηκε και
το λογότυπο.

Μέχρι στιγµής, η Noctua διαθέτει δύο µπύ-
ρες. Tην Head Twister, µία Pale Ale (5,2% αλ-
κοόλ), µε ισορροπηµένο  σώµα  και  υπέροχη
επίγευση, έντονη πικράδα και αµερικάνικους
λυκίσκους στη µύτη. Και την Night Vision, µια
balck India Pale Ale (7,2% αλκοόλ ), ένα  δύ-
σκολο αλλά πολύ εντυπωσιακό είδος µαύρης
µπύρας,στο οποίο πρέπει να ισορροπήσουν οι
έντονοι λυκίσκοι µε τη σοκολάτα και τις µυ-
ρωδιές του καφέ που προσδίδουν οι µαύρες
βύνες.

Η Noctua έχει επιλέξει τις καλύτερες γερµα-
νικές βύνες που θα µπορούσαν να βρουν στην
αγορά, ενώ οι λυκίσκοι είναι από τις ΗΠΑ.

Μάλιστα, οι  ιδρυτές  της  έχουν  σχεδόν
έτοιµη µία νέα µπύρα ενώ σχεδιάζουν 2 ακόµα
και ανυποµονούν για το καλοκαίρι, που είναι
συνδυασµένο στην  ελληνική  κουλτούρα  µε
την µπύρα. 

SunOuzo ένα καινοτόµο
ελληνικό προϊόν

Noctua
Τέσσερις φίλοι φτιάχνουν µπύρα στο Γκάζι
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Εντυπωσιακό και  θορυβώδες , το
Πάσχα στην Κέρκυρα φέρνει στο

νου όλων  το  περίφηµο  έθιµο  µε
τους µπότηδες που  λαµβάνει  χώρα
το Μεγάλο Σάββατο στην καρδιά της
όµορφης πόλης . Η  φύση  είναι  ντυ-
µένη στα  πράσινα , µε τις  ευωδιές
των λουλουδιών, και η πόλη να ετοι-
µάζεται να  υποδεχτεί  ένα  µεγάλο
θρησκευτικό γεγονός. Το έθιµο Μπό-
τηδες στη  Σπιανάδα  στην  Κέρκυρα
είναι ένας συνδυασµός Ενετικών Πα-
ραδόσεων και Ορθόδοξων εθίµων.

Το Μεγάλο Σάββατο 
στην Κέρκυρα
Το Μεγάλο Σάββατο η Κέρκυρα ξυ-

πνά νωρίς. Στις 6 το πρωί, στην Πα-
ναγία των  Ξένων , µια εντυπωσιακή
τρίκλιτη βασιλική Επτανησιακού ρυθ-
µού, γίνεται  η  αναπαράσταση  του
σεισµού που  κατά  τις  Γραφές  ακο-
λούθησε την Πρώτη Ανάσταση.

Στις 9 το πρωί στον Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα ξεκινά
η λιτανεία του Αγίου που καθιερώθηκε το 1550, όταν
η Κέρκυρα σώθηκε από λιµό. Το παράδοξο εδώ είναι
ότι γίνεται ταυτόχρονα και η περιφορά του Επιταφίου,
αντίθετα από όλα τα υπόλοιπα µέρη της Ελλάδας. Η
περιφορά του επιταφίου το Μ. Σάββατο καθιερώθηκε
ουσιαστικά τα  χρόνια  της  Ενετοκρατίας , καθώς  οι
Ενετοί απαγόρευαν  τις  λιτανείες  και  τον  Επιτάφιο
µέσα στην πόλη. Η περίφηµη Φιλαρµονική της Κέρ-
κυρας συνοδεύει  την  περιφορά  και  πραγµατικά  η
µουσική τους είναι υπέροχη.

Οι Μπότηδες
Με το  σήµα  της  πρώτης  Ανάστασης  στις  12µµ, οι

κάτοικοι της  Κέρκυρας  πετούν  τεράστια  κανάτια
γεµάτα νερό  – τους  µπότηδες-από τα  µπαλκόνια
τους. Οι µπότηδες ςίναι τα πήλινα κανάτια µε στενό
στόµιο και δυο  χερούλια στο πλάι για τη µεταφορά
τους. Τα µπαλκόνια είναι στολισµένα και οι κάτοικοι
δένουν στους  µπότηδες κόκκινες  κορδέλες  - το
κόκκινο είναι το χρώµα της Κέρκυρας.

Το έθιµο  µε το  σπάσιµο  των  κανατιών  το  Πάσχα
στην Κέρκυρα  έχει  µακρά ιστορία  που  χάνεται  πάλι
στην εποχή της Ενετοκρατίας, ωστόσο υπάρχουν δια-
φορετικές θεωρίες  για  το  πώς  ξεκίνησε . Και  επειδή
βρισκόµαστε στην Ελλάδα όπου ο χριστιανισµός και
το Δωδεκάθεο αλληλοµπλέκονται, οι θεωρίες έχουν
τις αναφορές  τους  στις  δυο  αυτές  θρησκείες . Αν

βρεθείτε στην Κέρκυρα κατά το σπά-
σιµο των Μπότηδων, µην παραλείψετε
να πάρετε µαζί σας και ένα κοµµατάκι
και να το κρατήσετε µαζί σας όλο το
χρόνο -οι ντόπιοι θα σας πουν ότι θα
σας φέρει καλή τύχη.

Κι εκεί που η φασαρία των µπότηδων
τελειώνει, οι Φιλαρµονικές ξεχύνονται
στους δρόµους παίζοντας χαρµόσυνη
µουσική αυτή τη φορά -το εµβατήριο
“Μη φοβάστε Γραικοί” κυριαρχεί στον
αέρα.

Έθιµα του Πάσχα το Μεγάλο 
Σάββατο στην Κέρκυρα
Μέχρι το  βράδυ  της  Ανάστασης , η

Κέρκυρα είναι πληµµυρισµένη από κό-
σµο που  συνήθως  παρακολουθεί  τις
λειτουργίες ή  τα  µικρά γεγονότα  και
έθιµα που  λαµβάνουν  χώρα  παντού
στην πόλη.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά, αλλά
και αστεία  έθιµα , είναι  το  έθιµο  της

Μαστέλας, που αναβιώνει στο εµπορικό κέντρο της
Κέρκυρας. Σύµφωνα µε το έθιµο, οι κάτοικοι τοποθε-
τούν ένα  µισοβάρελο στολισµένο  µε κορδέλες  και
µυρτιές και καλούν τους περαστικούς να ρίξουν νο-
µίσµατα -για το καλό. Στο τέλος της µέρας, όταν οι
καµπάνες της  Ανάστασης  ηχήσουν  κάποιος  πρέπει
να βουτήξει µέσα στο βαρέλι και να βγάλει τα νοµί-
σµατα.

Προτάσεις για να δείτε τους Μπότηδες
Αν θέλετε να απολαύσετε το όµορφο Πάσχα στην

Κέρκυρα και  να  δείτε  την  αναβίωση  των  εθίµων , το
Σάββατο το πρωί πρέπει να ξυπνήσετε νωρίς και να
πιάσετε θέση στην πλατεία Σπιανάδα, η οποία µετά
τις 10 κατακλύζεται από κόσµο.

Aνοιξιάτικοι προορισµοί

Κέρκυρα

Χοιρινό κότσι µε
µαύρη µπύρα

Υλικά
• 1 χοιρινό κότσι 1600

γραµµ. χωρίς δέρµα
• 4 πράσα, χοντροκοµµένα
• 2 πατάτες, χοντροκοµµέ-

νες
• 2 καρότα, χοντροκοµ-

µένα
• 3 σκελίδες σκόρδο, ψιλο-

κοµµένες
• 500 ml µαύρη µπύρα
• Λίγο ελαιόλαδο
• Ξύσµα από 1 πορτοκάλι
• Αλάτι & πιπέρι

Για τη σάλτσα
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλο-

κοµµένη
• 2 κουταλιές της σούπας

µέλι
• 2 κουταλιές της σούπας

µουστάρδα
• 3 κουταλιές της σούπας

βούτυρο
• Χυµό από 3 πορτοκάλια
• Αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση
Προθερµαίνουµε το φούρνο µας στους 180 βαθµούς

µε αέρα. Ψιλοκόβουµε το σκόρδο. Τρυπάµε το κότσι
σε 5 σηµεία (στους µυς και στο ψαχνό) µε το µαχαίρι
και ρίχνουµε µέσα αλάτι, φρεσκοτριµµένο πιπέρι και
κλείνουµε µε το σκόρδο. Τοποθετούµε το κότσι µέσα
στη γάστρα , τα  πράσα  χοντροκοµµένα  και  µόνο το
λευκό µέρος τους , την  πατάτα  χοντροκοµµένη  και
τα καρότα  καθαρισµένα  και  χοντροκοµµένα . Προ-
σθέτουµε και τη µαύρη µπύρα.

Κλείνουµε τη  γάστρα  µε καπάκι  και  ψήνουµε  σε
προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς για 2,5
ώρες ή στους 170 για 3 ώρες. Αφαιρούµε τα λαχανικά
και το  κότσι  σε  ένα  πιάτο  και  περιχύνουµε  µε τη
σάλτσα µας.

Για τη σάλτσα: Σουρώνουµε το ζουµί από το κότσι.
Σε ένα τηγάνι σε µέτρια φωτιά ρίχνουµε το ζουµί, το
βούτυρο, τη  µουστάρδα, το  µέλι, το  σκόρδο , το
χυµό πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι και αφήνουµε 5-
10 λεπτά µέχρι που να γλασάρει και να δέσει.

Για όσους  δεν  αγαπούν
το έθιµο  του  σουβλιστού
αρνιού, υπάρχει η λύση. 

Το χοιρινό κότσι µε µαύρη
µπύρα και  ιδανικά  το  συ-
νοδεύει µε πατάτες φούρ-
νου. ΗΒότκα εδώ και χρόνια

ήταν γνωστή ως ένα
ποτό µε ουδέτερη γεύση.
Αλλά τον  τελευταίο
καιρό οι παραγωγοί προ-
σπαθούν να  διευρύνουν
την αγοραστική  της  δύ-
ναµη και πειραµατίζονται
µε εξωτικές και περίεργες
γεύσεις που όσο πάει γί-
νονται και πιο περίεργες!

Βότκα µε γεύση 
µπέικον
Η βότκα Bakon είναι µια

βότκα µε νόστιµη πικάν-
τικη γεύση  µπέικον από
την Black Rock Spirits
στην Ουάσιγκτον.

Είναι κάτι  διαφορετικό
και µοναδικό στον κόσµο
των αποσταγµάτων , και
ειλικρινά κάτι που ακού-
γεται σαν διασκέδαση.

Η Μπέικον  βότκα  είναι
µια βότκα  από  πατάτες,
απεσταγµένη σε  στήλη,
χρησιµοποιώντας µια ενι-
αία διαδικασία θέρµανσης
που δεν  'καίει' το  αλ-
κοόλ, όπως οι πολλαπλοί
κύκλοι θέρµανσης  που
απαιτούνται για να κάνουν µία τυπική

pot-still βότκα».
Σύµφωνα µε τους κατα-

σκευαστές, είναι  µία
βότκα ανώτερης  ποιότη-
τας ιδανική  για  Bloody
Mary. 80 proof.

2.Βότκα µε γεύση ηλε-
κτρικού ρεύµατος

Παράγεται από  την
Oddka. Αν αναρωτιέστε τι
γεύση µπορεί να έχει µια
λάµπα ηλεκτρισµού , δο-
κιµάστε αυτή τη βότκα σε
σφηνάκι. Γαργαλάει  τη
γλώσσα και  η  γεύση  της
µοιάζει µε ό,τι καταλαβαί-
νει ο καθένας. Αλουµίνιο,
καµένα µαλλιά κ.ο.κ.

3. Βότκα µε σκορπιό
Μια γεύση  βότκας  εµ-

πνευσµένη από την Ασία,
στην οποία  ένας  νεκρός
σκορπιός προστίθεται  σε
ένα µπουκάλι του  απο-
στάγµατος και  αφήνεται
να εµποτιστεί για τρεις µή-
νες. Λέγεται ότι προσθέτει
µια «ευχάριστη ξυλώδη
γεύση".

Το σώµα του σκορπιού
µπορεί επίσης  να  χρησι-

µοποιηθεί σαν γαρνιτούρα.

Βότκα: 3 απίστευτα 
περίεργες γεύσεις


