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Τι ισχύει για πρατήρια και κάβες
Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σύμφωνα
με τη νέα διάταξη που περιλαμβάνεται στο Φύλλο Εφημερίδας

της Κυβερνήσεως στο τεύχος δεύτερο αριθμός φύλλου
2161 (Β’ 2161/23-6-2017)
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Προωθήστε το νερό
το «δικό» μας...

Τ

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

ΚΑΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Εμείς εδώ θα αναφερθούμε στις διατάξεις που αφορούν τα πρατήρια ποτών
και τις κάβες:
Σκοπός της παρούσας Υγειονομικής
Διάταξης είναι η ρύθμιση των αναγκαίων
υγειονομικών όρων και προύποθέσεων
για τη λειτουργία Επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
•Επιχειρήσεις αποθήκευσης (κέντρα
αποθήκευσης και διανομής)
•Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου
(με ασκούμενη δραστηριότητα χονδρικό
εμπόριο σε επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης) (Πρατήρια )
•Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Οι
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες
εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης
φύσεως (Κάβες)
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και
ποτών για να λειτουργήσουν πρέπει να
έχουν αποδεικτικό υποβολή́ς γνωστοποί́ησης,* από τις εκάστοτε αρμόδιες
αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων διασκέδασης
για τα οποία απαιτείται αδειοδό́τηση.
*(Γνωστοποίηση: Ως γνωστοποίηση ορίζεται η υποχρεωτική διαδικασία με την
οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει εκ
των προτέρων την αρμόδια αρχή για
την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής
δραστηριότητας, την οποία προτίθεται

Χάος επικρατεί στον τομέα
του ελέγχου των τροφίμων και ποτών

Ο

τομέας του ελέγχου των τροφίμων στην
Ελλάδα νοσεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό
είναι παραδεκτό από σχεδόν όλους του κινούμενους στο χώρο. Συνήθως όλα τα κακά
τα ρίχνουμε στον κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων σε πολλά υπουργεία και στις
πολλές ανεξάρτητες υπηρεσίες. Αυτό είναι
μάλλον η εύκολη λύση για να κουκουλώσει
τα προβλήματα, αφού τα μεταθέτει στην
εκάστοτε κυβερνητική βούληση, που είναι
εύκολος στόχος μιας ουσιαστικά ανώδυνης
κριτικής.
Συνέχεια στη σελίδα 6

Λιανεμπόριο: Η σταθερότητα τιμών δεν βάζει
φρένο στην πτώση των πωλήσεων ΣΕΛ.8

να ασκήσει σε ορισμένο χώρο ή εγκατάσταση, χωρίς να απαιτείται εκ των
προτέρων έλεγχος.
Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει το όνομα του φορέα άσκησης της δραστηριότητας και του νομίμου εκπροσώπου, τη
διεύθυνση του τόπου άσκησης και το
είδος της οικονομικής δραστηριότητας
ή των οικονομικών δραστηριοτήτων. Αν
κρίνεται απολύτως αναγκαίο και σκόπιμο,
η γνωστοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει
και επιπρόσθετες πληροφορίες, ιδίως
πληροφορίες για την εγκατάσταση και
τις ακολουθούμενες παραγωγικές διαδικασίες.)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. Οι υγειονομικά υπεύθυνοι (ορίζονται
από την επιχείρηση) των επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών οφείλουν να εγκαθιστούν, να εφαρμόζουν και να διατηρούν διαδικασίες που βασίζονται στις 7
αρχές του HACCP, οι οποίες θα προσαρμό ζονται ανά λογα με την
επικινδυνότητα και το μέγεθος της επιχείρησης. (Στις δικές μας επιχειρήσεις
συνήθως ο υγειονομικός υπεύθυνος
είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας)
Συνέχεια στη σελίδα 4

ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ,
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΟΠ,
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ.
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Χαριζάνος Δημήτριος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Ρουμελιώτης Νικόλαος
Τανούρης Μάριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

2310-783817
2310-818235
2310-210250
2310-719455
2310-462418

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686
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H AMSTEL και ο «ΧΥΜΑΝ»... στα καλύτερα
φεστιβάλ του καλοκαιριού!

Η

AMSTEL, παρέα με
τον… «ΧΥΜΑΝ» και το
κορίτσι του, μας συνοδεύουν στα καλύτερα φεστιβάλ του καλοκαιριού!
Συνεχίζοντας την παράδοση
των τελευταίων ετών, η
AMSTEL δίνοντας δυναμικό
παρόν στα πιο επιτυχημένα
μουσικά φεστιβάλ, ήταν χορηγός του Rockwave Festival 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Terra Vibe από 30 Ιουνίου
έως και 2 Ιουλίου.
Με μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα
της ροκ σκηνής, μεταξύ των οποίων οι
“Placebo” και οι “Evanescence”, να μας
χαρίζουν μοναδικές καλοκαιρινές μουσικές εμπειρίες και με τη διάθεση του
κοινού να χτυπάει… «κόκκινο».
Η AMSTEL συνόδευσε μοναδικά τρεις
φεστιβαλικές ημέρες, και προτρέποντάς
το κοινό να συμμετάσχει στο διαδραστικό
“AMSTEL DARK ROOM”, το οποίο κέρδισε
τις εντυπώσεις. Εκεί σε έναν απόλυτα
σκοτεινό θάλαμο, οι παίκτες καλούνταν
να πετύχουν τοποθετημένους στο χώρο
στόχους, σε συγκεκριμένο χρόνο, αποκλειστικά και μόνο με την καθοδήγηση
των φίλου τους που τους παρακολουθούσαν από μια οθόνη τοποθετημένη
έξω από το Amstel Dark room.
Παρών στο Rockwave Festival 2017
ήταν και ο «ΧΥΜΑΝ» που μαζί με το «κορίτσι» του κατατρόπωσαν τον καύσωνα

του τριημέρου και απόλαυσαν τη μουσική, παρέα με μια παγωμένη AMSTEL.
Τα alter egos του Θανάση Πασσά και
της Φωτεινής Κορρέ μας μετέφεραν στο
κλίμα του Rockwave Festival μέσω των
social media. Και αυτό ήταν μόνο η
αρχή!
Μείνετε συντονισμένοι στα social media
της AMSTEL για να δείτε πώς η αγαπημένη μπύρα παρέα με τον… «ΧΥΜΑΝ»,
μπορεί να χαρίσει τις πιο διασκεδαστικές
εμπειρίες στην καρδιά του ελληνικού
μουσικού καλοκαιριού!
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το
39ο River Party, το μεγαλύτερο μουσικό
και κατασκηνωτικό φεστιβάλ της χώρας,
στο Νεστόριο της Καστοριάς 2-6 Αυγούστου! Πέντε ολόκληρες ημέρες απόλυτης διασκέδασης, με τα μεγαλύτερα
ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής
να παρελαύνουν από τις τέσσερις σκηνές
του φεστιβάλ.

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Α

λματώδη αύξηση που ξεπερνά το 90%
κατέγραψαν οι πωλήσεις των αναψυκτικών Βίκος, των μοναδικών που παράγονται με Φυσικό Μεταλλικό Νερό, κατά
το πρώτο πεντάμηνο του 2017, σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Πιο
συγκεκριμένα, ο όγκος των πωλήσεων
ανήλθε περίπου στα 1.650.000 λίτρα, αυξημένος κατά 92% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, που κυμάνθηκε

Eφημερίδα

EΔEOΠ

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

Αύξηση πάνω από 90% στις πωλήσεις
των αναψυκτικών Βίκος

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

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

στα 860.000λίτρα περίπου. Ταυτόχρονα,
σταθερά ανοδικά κινείται και το μερίδιο
αγοράς που κατέχουν συνολικά τα αναψυκτικά Βίκος, με σημείο αναφοράς τις
ιδιαίτερα αυξημένες πωλήσεις που σημειώνει η Βίκος Cola.
Τα αναψυκτικά Βίκος, που χάρη στην
αποκλειστική χρήση Φυσικού Μεταλλικού
Νερού αποτελούν μια νέα κατηγορία στα
αναψυκτικά, συμπληρώνουν φέτος τρία
χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική
αγορά. Παράλληλα, το 2017 σηματοδότησε
και την είσοδο της εταιρείας στην κατηγορία
των ολιγοθερμιδικών αναψυκτικών με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, μια στρατηγική
επιλογή που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
τάσεις για μια πιο υγιεινή διατροφή. Ήδη
κυκλοφορούν τα προϊόντα Βίκος Cola,
πορτοκαλάδα και λεμονάδα με στέβια,
ενώ είναι προγραμματισμένο τολανσάρισμα
τριών νέων γεύσεων κρύου τσαγιού με
στέβια.Μάλιστα, τα νέα αναψυκτικά Βίκος
με στέβια αντιπροσωπεύουνμια σημαντική
καινοτομία καθώς είναι τα μοναδικά αναψυκτικά στην Ελλάδα που συνδυάζουν τα
υγιεινά χαρακτηριστικά του φυτού στέβια
με τα ευεργετικά στοιχεία του Φυσικού
Μεταλλικού Νερού και τα θρεπτικά συστατικά των φρέσκων ελληνικών χυμών.
Η δυναμική αποδοχή των αναψυκτικών
Βίκος από τους καταναλωτές επιβεβαιώνει
τη φιλοσοφία και τη στρατηγική επιλογή
της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. να εστιάζει πρωτίστως στην
άριστη ποιότητα προϊόντων που διαθέτει
στον τελικό καταναλωτή.Είναι ενδεικτικό
ότι σε όλα τα στάδια παραγωγής και επεξεργασίας των Φυσικών Μεταλλικών Αναψυκτικών Βίκος, η εταιρεία εφαρμόζει τα
αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας και ακολουθεί τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2017

Τι ισχύει για πρατήρια και κάβες
Συνέχεια από τη σελίδα 1
2. Ο̈λες οι επιχειρη̈σεις τροφϊμων και ποτω̈ν πρε̈πει να
ακολουθοϋν τους Κανο̈νες Ορθη̈ς Υγιεινη̈ς Πρακτικη̈ς
εφαρμο̈ζοντας και διατηρω̈ντας πα̈για διαδικασϊα η̈ διαδικασϊες βα̈σει των αρχω̈ν HACCP.
Οι επιχειρη̈σεις τροφϊμων και ποτω̈ν, κατατα̈σσονται σε
τρϊα επϊπεδα κινδϋνου ανα̈λογα με τη φϋση των διεργασιω̈ν,
το με̈γεθος αυτω̈ν και την κατηγορϊα πληθυσμοϋ, με την
απαιτοϋμενη ευελιξϊα ο̈πως προβλε̈πεται στο α̈ρθρο 5
του Καν. 852/2004, εφαρμο̈ζοντας αντϊστοιχα τις αρχε̈ς
του HACCP.
Α. Η φύση των διεργασιών αφορά:
i. To είδος των τροφίμων που παράγει ή διαχειρίζεται ή
διαθέτει η επιχείρηση καθώς και τον τρόπο χρήσης τους
από τον καταναλωτή.
ii. Τη δραστηριότητα της επιχείρησης
iii. Την εφαρμοζόμενη επεξεργασία για τη μείωση ή την
εξάλειψη των πιθανών κινδύνων (φυσικών, χημικών, μικροβιακών).
Β. Μέγεθος της επιχείρησης και κατηγορία του πληθυσμού:
Το μέγεθος της επιχείρησης αναφέρεται στη δυναμικότητα
της παραγωγής, ή και διάθεσης τροφίμων και ποτών στους
καταναλωτές.
Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να
διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που
παράγουν ή διαχειρίζονται. Οι απαιτήσεις υγιεινής έχουν
σχέση με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, τον
εξοπλισμό που αυτή χρησιμοποιεί, την υγιεινή και την
εκπαίδευση του προσωπικού, τα προγράμματα καθαρισμού
απολύμανσης και απεντόμωσης - μυοκτονίας, αλλά και με
τις διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρηση.
Με βάση τα ως άνω κριτήρια, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται ως προς την εκτίμηση επιπέδου κινδύνου σε
Επίπεδο Ι, Επίπεδο II και Επίπεδο III.
Τα πρατήρια και οι Κάβες ανήκουν στην πρώτη
κατηγορία κινδύνου δηλαδή στην χαμηλότερη.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΒΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP)
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Τα διαγράμματα ροής πρέπει να είναι αντίστοιχα με τις
κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν:
•Οι επιχειρήσεις του Επιπέδου Ι (χαμηλού κινδύνου)
όπως είναι οι κάβες και τα πρατήρια τηρούν τα διαγράμματα
ροής των διεργασιών της Επιχείρησης υπογεγραμμένα από
τον Υγειονομικά υπεύθυνο.
Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης
περιλαμβάνει:
α. Περιγραφή της υποδομής (χώροι, εξοπλισμός κ.λπ.).
β. Αναφορά των προίόντων κατά κατηγορίες προίόντων
που διαχειρίζεται η επιχείρηση.
γ. Περιγραφή του τρόπου παρασκευής, συσκευασίας και
προσφοράς.
δ. Περιγραφή των σημείων ελέγχου και στη περίπτωση
υψηλής επικινδυνότητας τροφίμου τα κρίσιμα σημεία
ελέγχου και τα κρίσιμα όρια (π.χ. θερμοκρασίες ψυγείων,
θερμοθαλάμων κ.λπ.). Στην περίπτωση που πωλούνται
ευαίσθητα προϊόντα (γάλα γιαούρτι κτλπ) ή το ψήσιμο
ξηρών καρπών.
Στις κατο̈ψεις/τομε̈ς των σχεδιαγραμμα̈των του μηχανικοϋ, που σχεδίασε τους χώρους στην έναρξη λειτουργίας
της επιχείρησης, αποτυπω̈νεται η δια̈ταξη ο̈λων των
χω̈ρων, η συγκρο̈τηση, και ο εξοπλισμός.
Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται
καμία άλλη ενέργεια αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρησή
του στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των
αρχών ελέγχου.
Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν
τη ροή των εργασιών, με την προύπόθεση ότι καταθέτουν
επικαιροποιημένα διαγράμματα ροής, τα οποία τηρούνται
μαζί με τα αρχικά, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης
και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.
ΑΡΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΒΕΣ
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών υποχρεούνται
να τηρούν τα κατάλληλα αρχεία τεκμηρίωσης διαδικασιών
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/04 Ε.Ε,
ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης.

•Αρχεϊο 1ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Περιέχει:
α. Αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης), κατόψεις/τομές
σχεδιαγραμμάτων μηχανικού και διαγράμματα ροής των
εργασιών της επιχείρησης με περιγραφική έκθεση όπου
απαιτείται.
β Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού,
πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών, σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας
των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε
κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα
Εθνική Νομοθεσία.

•Α̈ρθρο 7 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα τρόφιμα που παρασκευάζονται, επεξεργάζονται,
συσκευάζονται, εισάγονται, συντηρούνται ή διακινούνται
ή αποθηκεύονται ή γενικά προσφέρονται στην κατανάλωση
πρέπει να είναι ασφαλή για την Δημόσια Υγεία.
Γενικά απαγορεύεται η παρασκευή, διανομή, μεταφορά
και έκθεση προς πώληση μη ασφαλών και μη κανονι- κών
τροφίμων, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλω- ση,
νοθευμένων τροφίμων και επιβλαβών για την υγεία.
Σε αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζονται τα διοικητικά
μέτρα οι διαδικασίες και οι κυρώσεις που προβλέπει ο ν.
4235 (ΦΕΚ 32/11-2-2014), όπως κάθε φορά ισχύει.
Οι υγειονομικές υπηρεσίες προβαίνουν στη διενέργεια
δειγματοληψίας για τη διεξαγωγή των αναγκαίων κατά
περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων, όπου αυτό απαιτείται.
Οι περιέκτες των τροφίμων και γενικά τα υλικά σε επαφή
με τρόφιμα πρέπει να είναι τέτοιας φύσης ώστε να
πληρούνται οι απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και της ισχύουσας Ενωσιακής Νομοθεσίας.

υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας
και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται, σύμφωνα με
τον Ε.Κ 852/2004.
Ειδικότερα:
Τα δάπεδα οι τοίχοι και η οροφή να είναι ανθεκτικά και
να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Οι ράμπες φόρτωσης να είναι από κατάλληλα υλικά,
προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν
ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα
διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των
συνθηκών αποθήκευσης.
Τα τρόφιμα και ποτά να προφυλάσσονται από τρωκτικά,
έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.
Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων
της κατηγορίας αυτής και άλλων προίόντων μη εδώδιμων
υπό την προύπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης. Οι χώροι να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και
αποτελεσματικά.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση
τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα.
Στο αρχείο «πρώτων υλών και προμηθευτών» να τηρείται
και αρχείο ιχνηλασιμότητας των διατεθειμένων προίόντων.
Να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης των προς
επιστροφή προίόντων με την ανάλογη σήμανση.
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να
διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες τροφίμων και
ποτών εφόσον για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται επιπλέον
συγκρότηση και εξοπλισμός τηρουμένων των ισχυουσών
αγορανομικών διατάξεων.
2) Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
Τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών, είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη με- ταφορά τροφίμων και ποτών.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στη πρώτη περίπτωση απαιτείται μεταξύ άλλων η
υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας της
επιχείρησης.
Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησι- μοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι,
καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα μεταφέρονται.
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και όταν απαιτείται να είναι πλενόμενες
και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυ- παντικά και
απολυμαντικά σκευάσματα.
Τα οχήματα και οι περιέκτες που προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη
χρήση.
Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα
υπάρχει απομονωμένος χώρος για την αποθήκευση τους
και σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρονται είδη που
μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.
Πριν τη φόρτωση των τροφίμων θα προηγείται υπο- χρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν:
•Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως
μετα- φερθεί μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο
τροφίμων.
• Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον
αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνσή του προς μεταφορά
φορτίου.
• Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρειάζεται
να γίνει καθαρισμός.
Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην
επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).
Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης και όταν
μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, τα οχήματα ή οι περιέκτες
θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με
κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση, κ.λπ.) ανάλογα με τον
προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
Ο ενδιαφερό μενος υποβά λλει αίτηση για έ κδοση
βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στην Υγειονομική
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Δ/νση
Μεταφορών όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
1) Αποθήκευση -Χονδρική πώληση τροφίμων
και ποτών
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να τηρούν τους όρους

ΟΙΚΗΜΑ
Το οίκημα στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση υγειονομικού
ενδιαφέροντος θα πληροί τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις περί νομιμότητας της επιχείρησης.

•Αρχεϊο 2ο ΝΕΡΟΥ
Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης
της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας. ( Για την Αττική αρκεί ο λογαριασμός της
ΕΥΔΑΠ εκτός αν πωλούνται παγάκια οπου χρειάζεται πιστοποίηση το μηχάνημα παρασκευής).
•Αρχεϊο 3ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ:
Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης
της επιχείρησης τροφίμων και ποτών καθώς και των
οχημά των μεταφορά ς τροφίμων και ποτώ ν, τα
χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα
αντίστοιχα πιστο- ποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους
τροφίμων.
•Αρχεϊο 4ο ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ:
Περιέχει τη σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών, τις εγκρίσεις κυκλοφορίας
και τις τεχνικές προδιαγραφές των σκευασμάτων που χρησι- μοποιούνται, το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών
και εντόμων, κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου
θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και τα έντυπα αποτελεσματικότητας/ τεκμηρίωσης των εφαρμογών.
•Αρχεϊο 5ο ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ:
Περιέχει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της παρακολούθησης
της θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια (ψυγεία, καταψύκτες,
θερμοθάλαμοι, μαγείρεμα, κ.λπ.).
•Αρχεϊο 6ο ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:
Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν
τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προίόντων
και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο
της ιχνηλασιμότητας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για
την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΙΩΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΟΠ,
ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΕΙ ΑΠΟΡΙΕΣ.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

EΔEOΠ

5

EΔEOΠ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

6

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Χάος επικρατεί στον τομέα
του ελέγχου των τροφίμων και ποτών
Ο νέος νόμος που δημοσιεύουμε στην πρώτη σελίδα επιχειρεί να βάλει τάξη
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Το πρόβλημα είναι και σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους που δεν αποφασίζουν να
πάρουν πρωτοβουλίες, να δράσουν με δημιουργικότητα και όταν βλέπουν κάτι λανθασμένο
να προσπαθούν να το διορθώσουν άμεσα.
Μερικά μόνο παραδείγματα περιπτώσεων που
οι αρχές λειτουργούν με τρόπο λανθασμένο ή
ανέχονται να είναι σε ισχύ διατάξεις λανθασμένες
ή εκτός των κοινοτικών διατάξεων, αρκούν για
να καταλάβει κανείς το πρόβλημα.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004, οι μικρές επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται
από τις αρχές με μεγαλύτερη επιείκια στα
θέματα του HACCP. Συγκεκριμένα αναφέρεται
στο σημείο 15 του σκεπτικού:
15. Οι απαιτήσεις σχετικά με την HACCP θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του Codex Alimentarius, και θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτες
ώστε να είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλες τις
περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι,
σε ορισμένες επιχειρήσεις τροφίμων, δεν είναι δυνατόν
να εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου, και ότι, σε
ορισμένες περιπτώσεις, οι ορθές πρακτικές υγιεινής
μπορούν να υποκαθιστούν την παρακολούθηση κρίσιμων
σημείων ελέγχου.
Ομοίως η απαίτηση θέσπισης ''κρίσιμων ορίων'' δεν
συνεπάγεται την ανάγκη να καθορίζεται αριθμητικό
όριο σε κάθε περίπτωση. Επιπλέον, η απαίτηση διατήρησης εγγράφων πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να

μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις''.
Τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσμοθέτησαν τον πιο πάνω Κανονισμό, αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις, και τις
δυσκολίες που θα έχουν στην εφαρμογή κατά γράμμα
του Κανονισμού και γι' αυτό προτρέπει τις εθνικές
αρχές να αντιμετωπίζουν αυτές τις επιχειρήσεις με
ευελιξία, ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά.
Η Ελλάδα κατ' εξοχήν χώρα με μικρές επιχειρήσεις
στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας των τροφίμων
όφειλε (και δυστυχώς εξακολουθεί να οφείλει) απέναντι
σε όλο αυτόν τον κόσμο που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά με τα τρόφιμα να εκμεταλλευτεί άμεσα
αυτή τη δυνατότητα.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Τι ισχύει για τα οχήματα μεταφοράς
Τα οχήματα μεταφοράς ανήκουν είτε σε επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών, είτε σε ιδιώτη διανομέα για τη μεταφορά τροφίμων και ποτών.
Για τη χορήγηση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στη πρώτη περίπτωση απαιτείται μεταξύ άλλων η
υποβολή παραστατικού στοιχείου νόμιμης λειτουργίας
της επιχείρησης.
Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να είναι
άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα
μεταφέρονται.
Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία και όταν απαιτείται να είναι πλενόμενες
και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και
απολυμαντικά σκευάσματα.
Τα οχήματα και οι περιέκτες που προορίζονται για με-

ταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι
μόνο για αυτή τη χρήση.
Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται
και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος
χώρος για την αποθήκευση τους και σε
καμία περίπτωση δεν θα μεταφέρονται
είδη που μπορεί να επηρεάσουν τα τρόφιμα.
Πριν τη φόρτωση των τροφίμων θα προηγείται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση όταν:
• Τα είδη τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί
μπορεί να επιμολύνουν το νέο φορτίο τροφίμων.
• Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον
αυτό μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνσή του προς μεταφορά φορτίου.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να τηρούν τους όρους
υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας
και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται, σύμφωνα
με τον Ε.Κ 852/2004.
Ειδικότερα:
•Τα δάπεδα οι τοίχοι και η οροφή να είναι ανθεκτικά
και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
•Οι ράμπες φόρτωσης να είναι από κατάλληλα υλικά,
προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
•Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν
ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα
πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτή-

ρησης τωνσυνθηκών αποθήκευσης.
•Τα τρόφιμα και ποτά να προφυλάσσονται από τρωκτικά,
έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.
•Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων
μη εδώδιμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η
αποφυγή επιμόλυνσης. Οι χώροι να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.
•Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση
τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα.
•Ο αριθμός των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων

Έπρεπε το ταχύτερο μετά την έκδοση του
Κανονισμού το 2004 να εκδώσει οδηγίες προς
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για το πως θα
αντιμετωπίζουν με ευελιξία τις επιχειρήσεις
ανάλογα με το μέγεθος και τις δυνατότητές
τους.
Αυτή τη στιγμή διαπιστώνει κανείς ότι ο περισσότερος χρόνος των επιθεωρήσεων στις παραγωγικές μονάδες αφιερώνεται στον έλεγχο
των εντύπων (στην περίφημη ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ).
Και αυτό επειδή η ελεγκτές πρέπει να συμπληρώσουν ένα πολυσέλιδο υπηρεσιακό έντυπο,
όπου δεν παραλείπεται η αναφορά σε οποιοδήποτε έντυπο οφείλουν ή όχι να τηρούν οι
επιχειρήσεις. Και λέμε ότι ζητάνε και έντυπα
που δεν οφείλουν, γιατί το ερωτηματολόγιο
αυτό έχει δημιουργηθεί με βάση όχι τον Κανονισμό, αλλά πρότυπα όπως ISO, ΕΛΟΤ κλπ., που έχουν
περισσότερες απαιτήσεις (π.χ. απαίτηση για οργανόγραμμα και περιγραφή θέσεων ακόμα και για μια επιχείρηση 5 ατόμων). Όταν το θέμα τις ελαστικότερης
εφαρμογής των απαιτήσεων για έντυπα τίθεται στους
αρμόδιους ελεγκτές, αυτοί συνήθως αναγνωρίζουν
μεν την ορθότητα, όμως ισχυρίζονται ότι δεν έχουν
οδηγίες για να δράσουν με διαφορετικό τρόπο.
Τυπικά έχουν δίκιο, όμως κάποιος πρέπει να πάρει
επιτέλους την πρωτοβουλία και να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για να βγει ένας βρόχος από το λαιμό
των μικρών επιχειρήσεων. Πρέπει να μπει ένα κριτήριο
για το ποιες είναι οι μικρές επιχειρήσεις και ποια θα
είναι τα ελαστικότερα κριτήρια με τα οποία θα αντιμετωπίζονται.

#Tips
νέου
νόμου

• Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρειάζεται να γίνει καθαρισμός.
•Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο
ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται από εξωγενείς παράγοντες (περιβάλλον).
•Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα
ψύξης και όταν μεταφέρονται ζεστά τρόφιμα, τα οχήματα ή οι περιέκτες
•θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο
(αυτοδύναμο ψυκτικό μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση, κ.λπ.) ανάλογα με τον προβλεπόμενο
χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
•Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για έκδοση βεβαίωσης υγειονομικής καταλληλότητας στην Υγειονομική
Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η
Δ/νση Μεταφορών όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

#Tips
νέου
νόμου

αυτής της κατηγορίας επιχειρήσεων
περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Στο αρχείο πρώτων υλών και προμηθευτών να τη-ρείται και αρχείο
ιχνηλασιμότητας των διατεθειμένων
προϊόντων.
Να υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθήκευσης
των προς επιστροφή προϊόντων με την ανάλογη σήμανση.
Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να διαθέτουν λιανικώς ορισμένες ποσότητες τροφίμων και
ποτών εφόσον για το σκοπό αυτό δεν απαιτείται επιπλέον
συγκρότηση και εξοπλισμός τηρουμένων των ισχυουσών
αγορανομικών διατάξεων.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πλαστικό χρήμα
κερδίζει τον Έλληνα«Θύλακας» μετρητών
το περίπτερο

Έ

να δεκαπενθήμερο περίπου έχουν 85 επιχειρηματικοί κλάδοι για να τοποθετήσουν POS
σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση που έχει προωθήσει
το υπ. Οικονομικών. Στο μεταξύ οι ηλεκτρονικές
πληρωμές κερδίζουν συνεχώς έδαφος όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της Επισκόπησης της
Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα ο αριθμός
συναλλαγών με κάρτες έφτασε σε τις 513 εκατ.
συναλλαγές από 381 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας
αύξηση κατά 35%. Όσο για την αξία των συναλλαγών
η αύξηση ήταν στο 4% και από αξία συναλλαγών
53 δισεκατομμυρίων το 2015 το 2016 έκλεισε με
55 δισεκατομμύρια ευρώ.
Επίσης ο μέσος αριθμός συναλλαγών έχει αυξηθεί
μέσα σε ένα χρόνο κατά 26%, φτάνοντας το 2016
τις 34 συναλλαγές ανά κάρτα από 27 συναλλαγές
το 2015. Οι περισσότερες συναλλαγές έγιναν με
τη χρήση χρεωστικής. Έτσι ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα ήταν στις 35 συναλλαγές από 28 και ο μέσος αριθμός ανά πιστωτική
κάρτα στις 30 συναλλαγές από 23 το 2015.
Ωστόσο παρά το ότι όλο και περισσότερο οι καταναλωτές βγάζουν την κάρτα από την τσέπη για
να τη χρησιμοποιήσουν η αξία των συναλλαγών,
τόσο συνολικά όσο και ανά πράξη, βαίνει μειούμενη.
Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα μειώθηκε
κατά 1% σε 3.704 ευρώ το 2016 από 3.742 ευρώ
το 2015, η μείωση της μέσης αξίας των συναλλαγών
ανά χρεωστική κάρτα κατά 3% σε 4.066 ευρώ από
4.188 ευρώ ενώ αύξηση παρουσίασε η μέση αξία
συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα κατά 7% σε
1.995 ευρώ από 1.862 ευρώ το 2015. Όσο για τη
μέση αξία ανά συναλλαγή καταγράφηκε πτώση
της κατά 22% και κυμάνθηκε σε 108 ευρώ από 140
ευρώ το 2015 στοιχείο που δείχνει ότι οι κάρτες
χρησιμοποιούνται πλέον και για μεγάλο αριθμό
πληρωμών μικρής αξίας.
Με μετρητά στα περίπτερα

Την ίδια ώρα σύμφωνα με έρευνα της Intale
μόλις το 2.5% των συναλλαγών στα περίπτερα και
τα μίνι μάρκετ γίνεται με πλαστικό χρήμα. Η έρευνα
η οποία έγινε τον Ιούνιο δείχνει ότι ενώ η αύξηση
της χρήσης του πλαστικού χρήματος είναι εντυπωσιακή εντούτοις στις συναλλαγές με μικροποσά ο
έλληνες δεν χρησιμοποιεί κάρτα. Σύμφωνα πάντα
με την ίδια έρευνα το ποσοστό των συναλλαγών
που γίνονται με κάρτες στα περίπτερα και τα μίνι
μάρκετ αυξήθηκε σε 2,5% το 2017 από 1,02% που
ήταν το Ιούνιο του 2016 ενώ αναλόγως μικρή παραμένει και η συμμετοχή του πλαστικού χρήματος
στο τζίρο των συγκεκριμένων καταστημάτων αφού
το 2017 ήταν 6,8% από 3,18% το 2016. Ειδικότερα
οι συναλλαγές με κάρτα στα μίνι μάρκετ υπερδιπλασιάστηκαν από 0,87% το 2016 σε 2,86% το
2017 ενώ στα περίπτερα τα αντίστοιχα ποσοστά
ήταν 1,03 και 2,3%. Μάλιστα η μέση συναλλαγή με
κάρτα στα περίπτερα είναι 14 ευρώ ενώ στα μίνι
μάρκετ 19 ευρώ.

Λιανεμπόριο: Η σταθερότητα τιμών δεν
βάζει φρένο στην πτώση των πωλήσεων

Π

τωτικά θα κινηθεί το λιανεμπόριο τροφίμων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
συντριπτικής πλειοψηφίας των στελεχών
των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως αυτές
καταγράφονται στην 3η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο
FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών που διεξήχθη στο διάστημα από 27 Ιουνίου έως
9 Ιουλίου 2017.
Την ίδια ώρα πάντως και για πρώτη
φορά από την αύξηση των συντελεστών
ΦΠΑ καταγράφεται η εκτίμηση ότι οι τιμές
των προϊόντων θα παραμείνουν αμετάβλητες , με το 22% των στελεχών των
επιχειρήσεων να πιστεύει ότι θα παρουσιάσουν πτώση. Μάλιστα η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ως
αποτέλεσμα του ιδιαίτερα έντονου ανταγωνισμού που
καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, ως συνέπεια και
των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων στον
κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων και των αλυσίδων
σούπερ μάρκετ.
Πιο συγκεκριμένα οκτώ στα δέκα στελέχη των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων (λιανεμπόριο-αλυσίδες σουπερμάρκετ και προμηθευτές )βλέπουν μείωση
στις πωλήσεις για το Β’ εξάμηνο 2017, παρά τις κινήσεις
που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις. Κύρια αιτία για τη συνέχιση της πτώσης αυτής της αγοράς είναι οι μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα. Τα στελέχη εκτιμούν ότι
η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος επηρεάζει την ψυχολογία των καταναλωτών που σε συνδυασμό με την
υψηλή φορολογία οδηγεί σε μείωση της ζήτησης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι τα β΄ εξάμηνο του χρόνου είναι βεβαρυμμένο με φορολογικές υποχρεώσεις που στερούν
ρευστότητα από την αγορά.
Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών σε
ποσοστό 81% θεωρεί ότι το α’ εξάμηνο του 2017 η οικονομική κατάσταση στην οικονομία χειροτέρεψε, ενώ σε
σχέση με τις πωλήσεις του κλάδου το 68% θεωρεί ότι
την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017 οι πωλήσεις θα

#Tips
νέου
νόμου

Με βάση το νέο νόμο
οι επιχειρήσεις
κατηγοριοποιούνται
ως προς την εκτίμηση
επιπέδου κινδύνου
σε Επίπεδο Ι, Επίπεδο II
και Επίπεδο III,
όπως αναλύεται
στον διπλανό
πίνακα:

είναι μειωμένες σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2016.
Τα προβλήματα της αγοράς
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των
στελεχών σε σχέση με βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τους .Συγκεκριμένα, για πρώτη
φορά καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα
περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) με ποσοστό
73%.
Ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις
καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να
έχει σημασία με ποσοστό 47%, αλλά με σημαντική πτώση
έναντι 68% στην προηγούμενη έρευνας . Αντίθετα το
πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ένταση
καθώς ανεβαίνει στη 2η θέση με αύξηση από 52% σε
59% από την προηγούμενη μέτρηση. Άλλα σημαντικά
προβλήματα θεωρούνται οι αλλαγές στις καταναλωτικές
συνήθειες των πελατών τους, τα υψηλά κόστη λειτουργίας
και η χαμηλή κερδοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
20% θεωρεί βασικό πρόβλημα τη μεγάλη γραφειοκρατία
που αντιμετωπίζει (παρά τις όποιες βελτιώσεις που
έγιναν τα τελευταία χρόνια). Τέλος τα προβλήματα που
έχουν να κάνουν με τους ελέγχους κεφαλαίων και την
ρευστότητα παρουσιάζουν έντονη πτώση από το 27%
στο 16%.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αγορά τροφίμων στη Ρουμανία
Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Ρουμανία έχει έκταση 238.391 τ. χλμ
(9η σε μέγεθος μεταξύ των κρατών μελών
της ΕΕ) και πληθυσμό περίπου 20,1 εκ.
κατοίκους βάσει της απογραφής του 2011.
Είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από
την 01.01.2007, αλλά δεν είναι μέλος
της Ευρωζώνης.
Ως προς το ποσοστό της καλλιεργήσιμης
γης που διαθέτει (39,5% της συνολικής
της έκτασης), κατατάσσεται στην πέμπτη
θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ,
μετά την Ισπανία, την Γαλλία, την Γερμανία
και την Πολωνία.
Ωστόσο, η Ρουμανία είναι μία από τις
χώρες με την λιγότερο αποτελεσματική
χρήση της καλλιεργήσιμης γης, κυρίως
λόγω του μεγάλου κατακερματισμού της
γαιοκτησίας, της χαμηλής εκπαίδευσης
των απασχολούμενων στον συγκεκριμένο
τομέα και του χαμηλού επιπέδου του χρησιμοποιούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού.
Κατέχει μακρά γεωργική παράδοση. Ο τομέας της
γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, αποτελεί τομέα
ιδιαίτερης σημασίας για τη ρουμανική οικονομία,
καθώς συμβάλλει κατά περίπου 5% στο ΑΕΠ της
χώρας, την στιγμή που ο μέσος όρος στην ΕΕ βρίσκεται
στο 1,7%. Συγκεκριμένα, το 2016 η συνδρομή του εν
λόγω τομέα ανήλθε σε 3,9% έναντι ποσοστού 4,2%
το 2015, 4,7% το 2014 και 5,4% το 2013.
Κατά την περίοδο 2014 – 2020, η γεωργία και ο
κλάδος τροφίμων της Ρουμανίας αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 17 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά
ταμεία, με στόχο τις επενδύσεις στον τομέα παραγωγής.
Από τις συνολικές εξαγωγές της Ρουμανίας το 2016,
4,8 δισ. ευρώ, ήτοι 8,4% του συνόλου, αφορούν σε
εξαγωγές τροφίμων, ενώ οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,7%, φθάνοντας τα 5,8 δισ. ευρώ.
Περίπου το 74% των εισαγωγών τροφίμων της
χώρας προέρχεται από κράτη- μέλη της ΕΕ και αφορά
κυρίως σε προϊόντα κρέατος, εσπεριδοειδή και λοιπά
φρούτα, προϊόντα αρτοποιΐας, ενώ το 55% περίπου
των αντίστοιχων ρουμανικών εξαγωγών κατευθύνεται
προς κράτη μέλη της ΕΕ και αφορά κυρίως σε δημητριακά, ηλιέλαιο και κονσέρβες.
Η παραγωγή τροφίμων της Ρουμανίας αυξήθηκε το
2016 κατά 2,7%, σε σχέση με το 2015, ενώ οι πωλήσεις
τροφίμων κατέγραψαν αύξηση 15,2%.
Η Ελλάδα εξάγει αρκετά τρόφιμα στη Ρουμανία,
όπως εσπεριδοειδή, ελαιόλαδο, ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα και λαχανικά, μπισκότα, χυμούς, προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, γαλακτοκομικά, κ.λ.π., ενώ
οι εξαγωγές μας αναμένεται να συνεχίσουν την
ανοδική τους πορεία, λόγω ποικίλων επιβοηθητικών
παραγόντων, ήτοι αύξηση του τουριστικού ρεύματος
προς την Ελλάδα και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ
στα τρόφιμα, ο οποίος από 1.6.2015 μειώθηκε από
24% σε 9%.
Η Ρουμανία αποτελεί την πλέον ελκυστική αγορά
της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης για
τα ελληνικά τρόφιμα λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας με την Ελλάδα και του μεγέθους της αγοράς
της.
Δομή αγοράς
Οι Ρουμάνοι καταναλωτές αγοράζουν τρόφιμα και
ποτά τόσο από τα παντοπωλεία και τις ανοικτές
(λαϊκές) αγορές, όσο και από τις αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων (supermarkets).
Το κύριο κριτήριο για την επιλογή των προϊόντων παραμένει η τιμή τους στο ράφι και ακολουθεί η ποιότητά
τους.
Οι μεγάλες αλυσίδες supermarket προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους καταναλωτές από τις ανοικτές αγορές.
Παρά το γεγονός ότι τα μεγάλα αυτά καταστήματα

πωλούν κατά βάση εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά,
παρατηρείται τελευταία μία αύξηση του μεριδίου των
ρουμανικών προϊόντων. Ενδεχομένως, αυτή η τάση
να οφείλεται στον αντίκτυπο που είχε ο τελικώς μη
εφαρμοσθείς νόμος υπ’ αριθμ. 150/2016, ο οποίος
προέβλεπε υποχρέωση των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης (σουπερμάρκετ) να αγοράζουν το
51% των τροφίμων και των αγροτικών προϊόντων από
τοπικούς παραγωγούς, ήτοι από την βραχεία αλυσίδα
ανεφοδιασμού.
Από το άλλο μέρος, η προτίμηση των μεγάλων
αλυσίδων σε εισαγόμενα προϊόντα οφείλεται κυρίως
σε τρεις παράγοντες, ήτοι: αδυναμία οργάνωσης των
Ρουμάνων παραγωγών σε συνεταιρισμούς, μη δυνατότητα διάθεσης μεγάλων απαιτούμενων ποσοτήτων
σε προκαθορισμένες περιόδους, άμεση εξάρτηση της
εγχώριας εσοδείας από τις καιρικές συνθήκες.
ΙΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Το σύστημα διανομής καταναλωτικών προϊόντων
στην Ρουμανία παρουσίασε σημαντικές αλλαγές μετά
την μετάβαση της οικονομίας από την σχεδιαζόμενη
στην οικονομία της αγοράς. Τα πρώτα σούπερ-μάρκετ
δυτικού τύπου εμφανίσθηκαν στην ρουμανική αγορά
μετά το 1990, με περιορισμένες αρχικώς επιφάνειες
και απευθύνονταν κυρίως στους καταναλωτές υψηλών
εισοδημάτων.
Σήμερα, το σύγχρονο εμπόριο των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων αντιπροσωπεύει το 53% της λιανικής πώλησης και στις αστικές περιοχές το 75%. Το
2016, ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο, που
θεωρείται ο βασικότερος δείκτης κατανάλωσης των
νοικοκυριών, παρουσίασε αύξηση 14,1% , ήτοι την
μεγαλύτερη αύξηση από το 2007.
Μεγάλες ξένες αλυσίδες καταστημάτων δραστηριοποιούνται στην ρουμανική αγορά σε διάφορους
τομείς π.χ. ηλεκτρικών ειδών, οικιακού εξοπλισμού,
καλλυντικών, τροφίμων (Metro, Selgros, Kaufland,
Carrefour, Cora, Mega Image, Auchan, Artima, Lidl)
κ.ά. Η ανοδική πορεία της οικονομίας της Ρουμανίας
τα τελευταία έτη απετέλεσε πόλο έλξης για όλο και
περισσότερες διεθνείς αλυσίδες λιανικού εμπορίου,
οι οποίες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στην
Ρουμανία, με αποτέλεσμα την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.
Οι παραδοσιακές μορφές λιανικής πώλησης (παντοπωλεία, καταστήματα της γειτονιάς και ανοιχτές
αγορές), αν και κατέχουν ακόμη σημαντικό μερίδιο
αγοράς, χάνουν συνεχώς έδαφος, προς όφελος των
σύγχρονων καναλιών διανομής.
Τα παντοπωλεία, τα οποία προσφέρουν στον καταναλωτή διάφορα προϊόντα, κυρίως τρόφιμα, ανταγωνίζονται τα μαγαζιά της γειτονιάς λόγω της κοντινής
απόστασης, αλλά και λόγω του ότι είναι ανοιχτά όλο
το 24ωρο.
Τα καταστήματα της γειτονιάς, μετά την ιδιωτικο-

ποίησή τους, βελτίωσαν την ποικιλία προϊόντων
που διαθέτουν, αλλά η γκάμα τους παραμένει
περιορισμένη. Οι ιδιοκτήτες τους κατέχουν
συνήθως πολλά καταστήματα, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς.
Οι ανοιχτές αγορές προσφέρουν κυρίως
τρόφιμα και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Οι
ανοιχτές αγορές, οι αγορές χονδρεμπορίου,
ημι-χονδρεμπορίου, και οι ειδικές αγορές (ενδυμάτων, τροφίμων, ηλεκτρονικών ειδών)
είναι συνήθως εγκατεστημένες στην περιφέρεια, στα περίχωρα μεγάλων πόλεων και προσφέρουν στους καταναλωτές ποικιλία προϊόντων χαμηλής κυρίως τιμής.
Ειδικότερα ως προς τα τρόφιμα, το δίκτυο
διακίνησης έχει την κλασική μορφή «Εισαγωγέας-Χονδρέμπορος-Λιανοπωλητής». Ωστόσο, παρατηρείται βαθμιαία μείωση της δραστηριότητας των χονδρεμπόρων προς όφελος
των εισαγωγέων και των λιανοπωλητών.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, τα σύγχρονα σημεία λιανικής πώλησης, ήτοι οι μεγάλες
αλυσίδες σουπερμάρκετ, αποτελούν το κύριο κανάλι
διακίνησης τροφίμων, καθώς
αντιπροσωπεύουν το 53% των πωλήσεων, έναντι
47% των παραδοσιακών καταστημάτων πώλησης.,
Είναι γεγονός ότι στο σύνολο της χώρας οι μεγάλες
αλυσίδες δεν καλύπτουν ακόμη το 70%, όπως στις
άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το μερίδιό
τους (53%) συνεχώς αυξάνεται και αναμένεται σε
λίγα χρόνια να αποκτήσουν ακόμη υψηλότερο ποσοστό. Παρατηρείται, επίσης, ότισε μερικές κατηγορίες
προϊόντων, π.χ. στα φρούτα και λαχανικά, το ποσοστό
των ανοιχτών και λαϊκών αγορών είναι υψηλότερο
από αυτό των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.
Οι γαλλικές αλυσίδες καταστημάτων AUCHAN, CARREFOUR και CORA έφθασαν σήμερα να κατέχουν μεγάλο μερίδιο του σύγχρονου εμπορίου λιανικής πώλησης τροφίμων. Επιπλέον, τα καταστήματα ‘discount’,
μετά την ανάπτυξη του LIDL (παρουσία στην ρουμανική
αγορά από το 2010), έφθασαν να κατέχουν το 10%
του σύγχρονου λιανεμπορίου τροφίμων. Εξετάζοντας
τις μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων στην Ρουμανία,
παρατηρούμε ότι την πρώτη θέση κατέχει η γερμανική
Kaufland και ακολουθούν η CARREFOUR και η METRO.
Παράλληλα, λόγω της ενδυνάμωσης των καταστημάτων της γειτονιάς με συχνότερες αγορές του καταναλωτή, μερικές αλυσίδες καταστημάτων έδωσαν
το δικαίωμα σε τοπικούς επενδυτές να χρησιμοποιήσουν την μορφή ‘franchising’, προκειμένου να ανταγωνιστούν τα παραδοσιακά μαγαζιά τροφίμων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων Mega Image ίδρυσε τα καταστήματα της γειτονιάς με την επωνυμία “Shop & Go” και η αλυσίδα
Carrefour τα καταστήματα “Express”.
Επιπλέον, οι αλυσίδες τροφίμων στην Ρουμανία
επιδιώκουν την επέκταση των δικτύων διανομής στην
επαρχία. Ωστόσο, η επέκταση απαιτεί μεγάλες επενδύσεις ιδιαίτερα στον τομέα ‘logistics’, πράγμα που
ευνοεί τις περιφερειακές επιχειρήσεις. Προς το παρόν,
οι μητρικές των αλυσίδων ελέγχουν την ρευστότητα
στην χώρα τους και είναι περισσότερο προσεκτικές
σε νέες επεκτάσεις στην ρουμανική αγορά.
Για την κλαδική μελέτη:
ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ομάδα Εργασίας:
Ιωάννης Μάρκος, Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Α’
Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων Α’
Βασιλική Κρεάνγκα-Παπαστεργίου,
Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου ΟΕΥ
Δήμητρα Τσάτσου, Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Πατρών
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ΚΕΟΣΟΕ:Τα οινοποιεία και οι αμπελουργοί
καταρρέουν-Καταργήστε τον ΕΦΚ στο κρασί
Μ

ετά από συνεκτίμηση των μάκρο και μικροοικονομικών παραμέτρων του αμπελοοινικού κλάδου,
η ΚΕΟΣΟΕ (Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων) διαπίστωσε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης των εμπλεκομένων σε αυτόν οινοποιείων, κυρίως συνεταιριστικών, αλλά και των αμπελουργών, εν όψει του επερχόμενου τρυγητού.
Οι δυσοίωνες προοπτικές που απειλούν πλέον την
λειτουργία των οινοποιείων και την επιβίωση των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, κινητοποίησαν την
ΚΕΟΣΟΕ ώστε να ξεκινήσει πλήθος επαφών το προηγούμενο διάστημα και να αποστείλει την επιστολή
που ακολουθεί στον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.
Προς
τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοινοποίηση:
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Υφυπουργό Οικονομικών
κα Κατερίνα Παπανάτσιου
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Ως εκπρόσωποι των Ελλήνων αμπελουργών και των
συνεταιριστικών οινοποιείων της χώρας, απευθυνόμαστε
σε εσάς προσωπικά, για να προβούμε σε μια ύστατη
έκκληση, πριν την συνολική κατάρρευση του αμπελοοινικού κλάδου της Ελλάδας.
Αναγνωρίσατε προσωπικά, όπως και πολλά μέλη της
κυβέρνησής σας την ατυχή επιλογή επιβολής Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί και προβήκατε μάλιστα
από το βήμα του ελληνικού κοινοβουλίου σε δήλωση
για την επανεξέταση του φόρου στο κρασί μετά το
κλείσιμο της αξιολόγησης από τους δανειστές.
Μετά από δεκαοχτώ μήνες εφαρμογής του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης, δεν αποτελούν αιτία επαναφοράς
του προηγούμενου καθεστώτος μόνο τα πενιχρά έσοδα
που εισπράχθηκαν από το ελληνικό δημόσιο, ούτε
ακόμη και η συνολική αρνητική απόδοση των δημοσίων
εσόδων που προέρχεται από την απώλεια εσόδων
από τον ΦΠΑ και το Φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, εξαιτίας των ακραίων διαστάσεων που έχει
λάβει σήμερα η παραοικονομία.
Δυστυχώς σήμερα γινόμαστε μάρτυρες μιας συνολικής
αποδιοργάνωσης και απορρύθμισης ενός ολόκληρου
κλάδου της αγροτικής μας οικονομίας, που εμφανώς
παρουσιάζει πλέον σημάδια ολικής κατάρρευσης, αφού
χαρακτηριστικά μακροοικονομικά του μεγέθη δίνουν
την εικόνα της πλήρους αποεπένδυσής του, αλλά και
την είσοδό του σε υφεσιακή δύνη.
Ειδικότερα για το χώρο που εκπροσωπούμε, η
παρούσα κατάσταση εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους
για την επιβίωση πλέον των συνεταιριστικών οινοποιείων

της χώρας, με απρόβλεπτες
επιπτώσεις, εν όψει της συγκομιδής που ξεκινά σε ένα
μήνα περίπου από σήμερα.
Είχαμε τεκμηριώσει με
πλήρες υπόμνημα στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από τον Ιούνιο του
2016 με βάση τα διαρθρωτικά
στοιχεία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ότι από την επιβολή του Ε.Φ.Κ. στο κρασί
τα δημόσια έσοδα θα είναι
πενιχρά και επιβεβαιωθήκαμε, προβλέποντας μάλιστα
το ακριβές τους ύψος.
Παράλληλα είχαμε επισημάνει την έξαρση της παραοικονομίας, αφού εκτός των
άλλων, ενώ υπάρχει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για
την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας, δεν είναι επαρκείς
οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχου, με αποτέλεσμα την
παρατήρηση του φαινομένου της πλήρους ασυδοσίας
στην αγορά.
Η διογκούμενη με το χρόνο παραοικονομία σήμερα
καταλαμβάνει άνω του 70% των διακινήσεων οίνου,
με άμεσο αποτέλεσμα:
Την δραματική πτώση των πωλήσεων των οινοποιείων
που διακινούν νόμιμα τα προϊόντα τους, αφού καταγράφεται πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά 40%
έναντι του 2015 και κατά 25% έναντι του 2016
Εξ’αιτίας της μείωσης του κύκλου εργασιών, επικίνδυνη
συσσώρευση αποθεμάτων οίνου στις δεξαμενές, με
προφανή αποτελέσματα την αδυναμία παραλαβής της
νέας συγκομιδής, παραλαβή που θα ξεκινήσει από τις
10 Αυγούστου.
Την πλήρη αδυναμία κυρίως των συνεταιριστικών οινοποιείων, να αποπληρώσουν τους αμπελουργούς για
την προηγούμενη συγκομιδή εξ΄αιτίας της μείωσης
των πωλήσεων τους, αλλά και της αφαίμαξης της ρευστότητας τους, από τον ίδιο τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί.
Πέραν των ανωτέρω, ασφαλείς πληροφορίες που
έχουν περιέλθει στην ΚΕΟΣΟΕ, αναφέρουν ότι σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αδήλωτες δεξαμενές
αναμένεται να φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος της επικείμενης παραγωγής οίνου, προκειμένου αυτή να διακινηθεί χωρίς παραστατικά, αφού η τελική τιμή του
οίνου διαμορφώνεται έτσι, στο 50% σε σύγκριση με
την τιμή του οίνου που διακινείται νόμιμα, γεγονός
που έχει ήδη κλονίσει τη βιωσιμότητα των νόμιμων οινοποιείων.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Η ασφυκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον

Internet: Εργαλείο προβολής
και πώλησης κρασιών - ποτών

Η

χρήση του Διαδικτύου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προβολή και πώληση κρασιών στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η δημιουργία της ιστοσελίδας NewWinesofGreece.com, ως εθνικής πύλης για
το ελληνικό κρασί (αποτέλεσμα της αναδιανομής
των κοινοτικών κονδυλίων με τη νέα ΚΟΑ από την
παραγωγή στην προώθηση) επισφραγίζει κατά κάποιον
τρόπο την είσοδο και του ελληνικού κρασιού (σε επίπεδο generic) στη διαδικτυακή εποχή. Οργανώσεις
παραγωγών, οινοποιεία, διανομείς ακόμα και οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης οινοπαραγωγικών περιοχών
καλούνται εκ των πραγμάτων να εμπλακούν για τα
καλά με τη διαδικασία προώθησης μέσω του Διαδι-

κτύου. Βέβαια, η ύπαρξη ιστοσελίδων στο χώρο κάθε
άλλο παρά καινούργιο φαινόμενο είναι. Εκείνο που
αλλάζει είναι η αύξουσα βαρύτητα του ηλεκτρονικού
εργαλείου στην ανάπτυξη των πωλήσεων και γενικότερα στην προώθηση του ελληνικού κρασιού κυρίως
στο εξωτερικό.
Αυτό το καθόλα απαραίτητο άνοιγμα στον κόσμο
χρειάζεται την παρέμβαση ορισμένων ''ειδικών''. Ο
τεχνικός πληροφορικής, ο γραφίστας και βέβαια αυτός
που θα επιμεληθεί τα όποια κείμενα είναι εκείνοι
που σκέφτεται κάποιος. Μέσα εκεί εμπλέκονται κανονικά και ο ειδικός μάρκετινγκ, αν και συχνά, το ελληνικό δαιμόνιο (ή πιο ξεκάθαρα, η ''ξερολίαση'' και

αμπελοοινικό κλάδο της χώρας, επιτάσσει την λήψη
άμεσων αποφάσεων τώρα, πριν ξεκινήσει ο τρύγος
τον Αύγουστο του 2017. Είναι επιτακτικό τώρα, να
επανέλθει στο μηδενικό συντελεστή, ο Ε.Φ.Κ. στο
κρασί και όχι μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως μας
διαβεβαιώνουν στελέχη της κυβέρνησής σας.
Δεν είναι των προθέσεων σας το γνωρίζουμε αυτό,
αλλά η διατήρηση του Ε.Φ.Κ. στο ελληνικό κρασί
στηρίζει την λαθρεμπορία του προϊόντος, διαλύει ένα
ολόκληρο κλάδο της αγροτικής οικονομίας με πρώτα
θύματα 160.000 αμπελουργούς και τους οινοποιητικούς
συνεταιρισμούς, όπως παράλληλα συρρικνώνει τα δημόσια έσοδα.
Λάβετε επίσης υπ’όψιν σας ότι φέτος, λόγω των ιδιαίτερων κλιματικών φαινομένων (βροχερός Ιούνιος και
καύσωνας Ιούλιου), οι αμπελουργοί προέβησαν σε
διαδοχικές φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις, γεγονός
που έχει εκτοξεύσει το καλλιεργητικό κόστος, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υπερχρεωθούν και σε συνδυασμό με τις οφειλές των οινοποιείων από προηγούμενες συγκομιδές να έχουν περιέλθει σε μία ιδιότυπη
οικονομική ομηρία.
Μην εκλάβετε ως ρηματική και κινδυνολογική την
περιγραφείσα κατάσταση, δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια πλέον για να μην υποστεί ανήκεστη βλάβη, ο
παραγωγικός πληθυσμός και τα οινοποιεία της χώρας.
Η πολιτική βούλησή σας για μηδενισμό του συντελεστή του Ε.Φ.Κ. στο κρασί είναι διατυπωμένη, κάνουμε
έκκληση να την μετεξελίξετε σε πράξη τώρα.
Αύριο θα είναι αργά για εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και δυστυχώς για εκατοντάδες παραγωγικές
μονάδες.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΜΑΡΚΟΥ
ο ''μπορολισμός'') επιδιώκει να αποφύγει την τελευταία
παρέμβαση, συχνά και την προτελευταία.
Επίσης ας μην ξεχνάμε πως το Διαδίκτυο συνιστά
μέσω επικοινωνίας και με αυτήν την έννοια απαραίτητη
είναι η επίδειξη της δέουσας προσοχής ως προς την
αποφυγή φράσεων ή εικόνων που συνιστούν αθέμιτο
ανταγωνισμό, συγκριτική διαφήμιση, παραπληροφόρηση κ.λπ. Ακόμα η περισσότερη προσοχή χρειάζεται
όταν η προβολή μέσω του Διαδικτύου γίνεται από
τρίτο (εταιρεία διαφήμισης, διανομέα κλπ), τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η πρόβλεψη σχετικής
ρήτρας ευθύνης και δικαιώματος ένστασης του παραγωγού ως προς τον τρόπο προβολής του κρασιού
του, επιτρέπει την αποφυγή δυσάρεστων περιπετειών,
όπως καταδεικνύει το πλήθος των σχετικών δικαστικών
αποφάσεων σε πολλά κράτη, και όχι αναγκαστικά τα
λιγότερο ευνομούμενα.
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Έρευνα για τα οφέλη της μπύρας
Ε

ίμαστε σίγουροι πως όλοι οι φίλοι της
μπύρας θα έχουν αναρωτηθεί κάποια
στιγμή στη ζωή τους αν η επιλογή τους στο
συγκεκριμένο ποτό είναι καλύτερη από μια
άλλη.
Γι αυτό τον λόγο είμαστε στην ευχάριστη
θέση να σας παρουσιάσουμε ένα μέρος από
μια έρευνα που έκανε το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σχετικά με την μπύρα.
Σας παραθέτουμε κάποια αποσπάσματα:
Τα συστατικά της μπύρας
Η μπίρα αποτελεί ένα 100% φυσικό προϊόν
που παράγεται με τη φυσική διαδικασία της αλκοολικής
ζύμωσης από 4 συστατικά της φύσης.
α) Κριθάρι: το δημητριακό της μπύρας. Η πρώτη ύλη
των περισσοτέρων ειδών μπύρας. Καλλιεργείται, βλαστάνει, ξηραίνεται και χρησιμοποιείται με τη μορφή
βύνης για τη ζύμωση της μπύρας.
β) Νερό: το 85%-95% της μπύρας. Η σταθερή ποιότητα
και γεύση του καθορίζει και τη γεύση της μπύρας.
γ) Λυκίσκος: η δροσιστική πικράδα της μπύρας. Τα
αιθέρια έλαια του λυκίσκου χαρίζουν στην μπύρα το
άρωμα και τη χαρακτηριστική δροσιστική πικράδα της.
δ) Μαγιά: Οι μικροοργανισμοί της μαγιάς είναι οι
κύριοι πρωταγωνιστές της αλκοολικής ζύμωσης, χάρις
τους οποίους το μείγμα της βύνης κριθαριού, λυκίσκου
και νερού ζυμώνεται για να παραχθεί η μπύρα.
Χωρίς συντηρητικά, Ήξερες ότι… Οι ταννίνες των
πρώτων υλών, τα οργανικά οξέα αλλά και το αλκοόλ
που παράγονται κατά τη ζύμωση της μπύρας δρουν
ως φυσικά συντηρητικά;
Θρεπτικά συστατικά της μπύρας
Η μπύρα περιέχει ένα πλήθος θρεπτικών συστατικών
χάρις στα φυσικά συστατικά που συμμετέχουν στην
διαδικασία παραγωγής της. Αντιοξειδωτικά που προέρχονται από το κριθάρι και τον λυκίσκο, (πολυφαινόλες,
φλαβονοειδή, κατεχίνες και προ-ανθοκυανίδες) βιταμίνες

και τόπο και για τους σωστούς λόγους.
Κατανάλωση με μέτρο για καλύτερη υγεία
Όλο και περισσότερες νέες έρευνες συνδέουν
την κατανάλωση μπύρας με μέτρο με πολυάριθμα
οφέλη για την υγεία!

(B2, B3, B6, B5, B12 και φυλλίκο οξύ), από τη βύνη
κριθαριού και τη διαδικασία της ζύμωσης και μέταλλα
(κάλιο, φώσφορο, σελήνιο, μαγνήσιο, πυρίτιο) από το
νερό, τη βύνη, τη μαγιά και το λυκίσκο.
Ήξερες ότι… οι μπύρες χωρίς αλκοόλ διατηρούν
όλα τα θρεπτικά συστατικά της μπύρας όπως τα αντιοξειδωτικά της;
Απολαύστε την μπύρα με μέτρο
Η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ και μπύρας με
μέτρο αποτελεί έναν από τους 4 παράγοντες του
τρόπου ζωής που έχει σχετισθεί με μειωμένη θνησιμότητα και μακροβιότητα. Η ευεργετική επίδραση του
στην καρδιακή λειτουργεία και η σχέση του με τον
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη,
άνοιας, μεταβολικού συνδρόμου και διατήρησης της
οστικής υγείας είναι μερικοί από τους λόγους!
Η μεσογειακή διατροφή συστήνει την ημερήσια κατανάλωση αλκοόλ με μέτρο δηλαδή: έως 2 μερίδες
αλκοόλ ανά ημέρα για τους άνδρες και έως 1 μερίδα
αλκοόλ ανά ημέρα για τις γυναίκες.
Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ
Το αλκοόλ επηρεάζει άμεσα κάθε όργανο τους σώματος. Ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει η κατανάλωση
αλκοόλ να γίνεται με μέτρο, στον κατάλληλο χρόνο

Η υγεία της καρδίας μέσω της μπύρας
Το αλκοόλ και τα αντιοξειδωτικά της μπύρας
συνδέουν την κατανάλωση της με μέτρο με πολλαπλά οφέλη για την υγεία της καρδίας, παρόμοια
με εκείνα του κρασιού! Ανάμεσα τους… βελτίωση
των επιπέδων των λιπιδίων στο αίμα, μείωση δεικτών φλεγμονής, μείωση αντίστασης στην ινσουλίνη.
Υγεία των οστών μέσω της μπύρας
Το αλκοόλ, το πυρίτιο και τα αντιοξειδωτικά της
μπύρας φαίνεται να συνδέουν την κατανάλωση της με
μέτρο με τη διατήρηση της οστικής μάζας, πολύ περισσότερο στις γυναίκες γύρω και μετά την εμμηνόπαυση.
Καλύτερες γνωστικές
λειτουργείες μέσω της μπύρας
Τα άτομα που καταναλώνουν αλκοόλ με μέτρο φαίνεται να εμφανίζουν καλύτερη νοητική λειτουργία
συγκριτικά με αυτά που δεν καταναλώνουν αλκοόλ ή
καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες! Η επίδραση του στη λειτουργία των αγγείων και στη διάθεση
φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο.
Η μπύρα προλαμβάνει
το Alzheimer & το Πάρκινσον
Η κατανάλωση μπύρας με μέτρο φαίνεται να έχει
προστατευτική δράση στην εμφάνιση της νόσου του
Alzheimer κυρίως λόγω της περιεκτικότητας της σε
πυρίτιο. Αντίστοιχα, η κατανάλωση αλκοόλ και μπύρας
με μέτρο μαζί με άλλους παράγοντες υγείας σχετίζονται
με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης Parkinson.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Συριανός-ΕΖΑ:
Κατακόρυφο
ενδιαφέρον
για τα ελληνικά
σήματα μπύρας

Η

άνοδος του ενδιαφέροντος στο καταναλωτικό
κοινό για τον κλάδο της ζυθοποιίας οφείλεται
στην «αύξηση των μικρών ανεξάρτητων ζυθοποιών»
σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αθανάσιος Συριανός
διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ στο πλαίσιο της
απονομής των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας
“Diamonds of The Greek Economy 2017”, που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
Η Ελληνική ζυθοποιία Αταλάντης διακρίθηκε ως
μια από τις δυναμικότερες και υγιέστερα αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις. Όπως τόνισε ο κ.
Συριανός υπάρχει κατακόρυφη ανάπτυξη για τα
ελληνικά σήματα. Αυτό, όπως είπε, είναι μια «αντίδραση στη μακροχρόνια στρέβλωση από κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης συγκεκριμένων εταιριών».
Στο μεταξύ η ΕΖΑ που κατέχει την τρίτη θέση
στην αγορά της μπύρας και την πρώτη θέση μεταξύ
των εταιρειών ελληνικής ιδιοκτησίας υλοποιεί ένα
φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο από το 2015. Από το
2015 ως και το 2019 πρόκειται να επενδυθούν συνολικά περί τα 30 εκατ. ευρώ – η πρώτη φάση
ύψους 6,5 εκατ. ευρώ έχει ολοκληρωθεί και η
δεύτερη φάση ύψους περί τα 16 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2017.
«Με νέα προϊόντα απαντάμε στις σύγχρονες
προκλήσεις. Καλύπτουμε τις ανάγκες ταύτισης του
έλληνα καταναλωτή. Επιδιώκουμε και θα κερδίσουμε
τόσο στη διεθνή αγορά και εδώ» τόνισε ο κ. Συριανός.
«Η διαφημιστική μας καμπάνια περιλαμβάνει
αρχές που μας εμπνέουν. Θέλουμε να κάνουμε
την ΕΖΑ μια εταιρία με ισχυρό δείκτη κοινωνικής
υπευθυνότητας» κατέληξε.

Αλουμίνιο και λίπασμα από… κάψουλες
καφέ με πρωτοβουλία της Nespresso

Ν

α ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές
στα θέματα ανακύκλωσης και προστασίας
περιβάλλοντος επιχειρεί η εταιρεία Nespresso
με το πρόγραμμα ανακύκλωσης που πραγματοποιεί για τις κάψουλες καφέ.
Καθώς αυτές λόγω μεγέθους δύσκολα ανακυκλώνονται από τα υφιστάμενα συστήματα
ανακύκλωσης η εταιρία αποφάσισε τα τελευταία χρόνια να διαμορφώσει το δικό της δίκτυο
ώστε να στείλει ένα μήνυμα αειφορίας. Όπως
ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Nespresso,
Αντώνης Αυγερόπουλος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, έχουν τοποθετηθεί μονάδες
συλλογής (ειδικοί κάδοι) στις Nespresso Boutiques και σε συνεργαζόμενα καταστήματα
διανομής της εταιρείας Κωτσόβολος, όπου οι
καταναλωτές μπορούν να επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες κάψουλές τους. Συγκεκριμένα, οι ειδικοί
κάδοι βρίσκονται πλέον σε 18 σημεία σε όλη την
Ελλάδα, αριθμός που έχει υπερτριπλασιαστεί συγκριτικά
με το 2016.
«Από πέρυσι διπλάσιοι φέρνουν της κάψουλες. Σήμερα
το 7% ανακυκλώνεται ενώ το 55% του πληθυσμού έχει
πρόσβαση στο σύστημα, ενώ ο στόχος είναι μέχρι το
2020 όλοι να μπορούν να βρουν εύκολα τα σημεία
αυτά ανακύκλωσης».
Το συλλεκτικό ποδήλατο, Nespresso Re-cycle
Ο όγκος των καψουλών που συγκεντρώνεται μεταφέρεται στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
(ΚΑΝΑΛ) της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμινίου (ΕΛΒΑΛ).
Εκεί, ειδικά σχεδιασμένη μηχανή ανακύκλωσης καψουλών διαχωρίζει τον καφέ από το αλουμίνιο, το
οποίο στη συνέχεια ανακυκλώνεται με τεχνολογία
φιλική προς το περιβάλλον από την ΕΛΒΑΛ για την παραγωγή νέων προϊόντων αλουμινίου. Τα υπολείμματα
του καφέ, δε, αξιοποιούνται για την παραγωγή κομποστ.
Στο πρόγραμμα, ήδη, συμμετέχουν 39 χώρες, ενώ η
εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να επεκτείνει τη δυνατότητα
για τη συλλογή χρησιμοποιημένων καψουλών αλουμινίου στο 100% σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται,
αυξάνοντας επιπλέον την ανακύκλωση σε αυτές τις
περιοχές.
Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων
που περιλαμβάνει την προμήθεια και καλλιέργεια του
καφέ έως την ανακύκλωση των καψουλών Nespresso,
στόχος της εταιρείας είναι έως το 2020 κάθε κούπα
καφέ Nespresso να είναι μία «θετική» κούπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αλουμίνιο έχει επιλεγεί
ως βασικό υλικό της κάψουλας, καθώς εγγυάται τη
φρεσκάδα των αρωμάτων και των πλούσιων γεύσεων
των εκλεκτών ποικιλιών της Nespresso. Ακόμα, σφραγίζει
προσεκτικά τον καφέ και τον προστατεύει από τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που θα μπορούσαν
να τον αλλοιώσουν. Συγχρόνως, το αλουμίνιο μπορεί
να ανακυκλώνεται συνεχώς, χωρίς να χάνει την ποιότητά
και τις ιδιότητές του.
Διαγωνισμοί για την προώθηση της ιδέας
Η Nespresso, θέλοντας να επισημάνει το αέναο
ταξίδι της κάψουλας, αλλά και να κινητροδοτήσει μέλη
του Nespresso Club να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης, διοργάνωσε έναν διαγωνισμό, όπου
ένας τυχερός κέρδισε ένα συλλεκτικό ποδήλατο από
ανακυκλωμένο αλουμίνιο, το Nespresso Re-cycle.
Το ποδήλατο κατασκευάστηκε , με τη χρήση αλουμινίου από 1500 κάψουλες από την ελληνική start-up
εταιρεία, Velo-Lab η οποία έχει διακριθεί για την καινοτομία και το design των μοντέλων της παγκοσμίως.
Για τη δημιουργία του σχεδίου στον σκελετό του
ποδηλάτου,ένωσαν τις δυνάμεις τους οι εργαζόμενοι
της Nespresso και ο εικαστικός Φίλιππος Θεοδωρίδης.
Μέσα από συζητήσεις με τους εργαζόμενους της Nespresso πάνω στις αξίες του brand, ο καλλιτέχνης
απεικόνισε το αέναο ταξίδι της κάψουλας, δημιουργώντας ένα μοναδικό έργο τέχνης.
Στο πλαίσιο της ενέργειας, δημιουργήθηκαν ακόμη
δύο ποδήλατα, Nespresso Re-cycle, τα οποία θα βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στη Nespresso Boutique
στην Κηφισιά.

ROE&CO: Γιορτάζει την είσοδό του στην οικογένεια της Diageo

Τ

ο ROE&CO, το νέο premium blended Irish whiskey
της Diageo παρουσιάστηκε σε ένα εντυπωσιακό
event που πραγματοποιήθηκε στο Noel bar, σε
έναν χώρο υψηλής αισθητικής, όπου οι καλεσμένοι
είχαν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μια ξεχωριστή συνάντηση του παρελθόντος με το μέλλον.
Η χρυσή εποχή του Ιρλανδέζικου whiskey συναντήθηκε με το φιλόδοξο όραμα της Diageo σε ένα
ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
Η βραδιά ξεκίνησε με το ξεχωριστό Roe & Roots
cocktail με φυσικό χυμό αχλαδιού και λεμονιού,
που επιμελήθηκε ο Γιώργος Μεγαλοκονόμος, επικεφαλής Bartender του Noel και έτσι οι καλεσμένοι
είχαν την πρώτη τους γευστική δοκιμή και μύηση
στην κουλτούρα του Ιρλανδικού whiskey. Στη συνέχεια, ακολούθησε σύντομη ομιλία από τον Χάρη
Ψαρούδα, Διευθυντή των Reserve Brands της
Diageo Hellas, ο οποίος αναφέρθηκε στην πλούσια
κληρονομιά, τη γεύση και τα μείγματα του Ιρλανδικού
whiskey. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του κάλεσε
την κυρία Catherine Aylward, Chargé d’ Affaires της
Πρεσβείας της Ιρλανδίας και επίτιμη καλεσμένη της
εκδήλωσης, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εκ μέ-

ρους της Πρεσβείας της Ιρλανδίας, θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω γι’ αυτή την τόσο όμορφη βραδιά. Βιώσαμε μία ξεχωριστή εμπειρία ιρλανδικής καταγωγής.
Η πρωτοβουλία της Diageo να λανσάρει το ROE&CO
συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της νέας εποχής
που έχει αρχίσει να «χαράσσεται» για το ιρλανδικό

whiskey. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε σίγουροι ότι το νέο αυτό μέλος στην οικογένεια της
Diageo θα «αγκαλιαστεί» από όλους».
Στη συνέχεια, το μοναδικό tasting session από
τον Peter O’ Connor, ROE&CO Brand Ambassador,
«απελευθέρωσε» όλα τα ξεχωριστά αρώματα αχλαδιού και καπνιστής δρυός, κρεμώδους βανίλιας και
καψαλισμένης ζάχαρης που περιέχονται στο ROE&CO.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση
της Φανής Σπυριδάκη, ιδιοκτήτριας του Noel και
την προσωπική της εμπειρία από τη παγκόσμια παρουσίαση στο Δουβλίνο, μεταφέροντας τους καλεσμένους με γλαφυρό τρόπο στη χώρα προέλευσης
του ROE&CO. Το RΟΕ&CO Joy Street cocktail που
προσφέρθηκε στο τέλος, με λικέρ βερίκοκο, σταγονίδια βρώσιμου αρώματος δρυός και ανθόνερου
με μέλι, άφησε μια επίγευση υψηλής ποιότητας,
όπως ακριβώς το ROE&CO. Το cocktail συνοδεύτηκε
εξαιρετικά με το special Ιrish menu, ειδικά προετοιμασμένο για την εκδήλωση, από το οποίο δεν έλειπαν
παραδοσιακές γεύσεις από την Ιρλανδία, όπως Irish
shepherd’s pie, creamy cabbage & corn beef canapes.
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ΔΙΑΦΟΡΑ
ΚΑΒΑ
Το κρασί
και τα κλισέ του

Η

αγκινάρα και αβγό
είναι κρασοδολοφόνοι, το Σοβινιόν ταιριάζει με τα σπαράγγια
γιατί έχουν κοινά αρώματα, η ντομάτα και η
πιπεριά αγαπούν το ξινόμαυρο, επειδή η
ποικιλία αυτή εκφράζεται συχνά με τα ίδια
αρώματα''. ''Όταν πίνεις παλαιωμένα γλυκά σέρι, η
αρωματική τους συμπύκνωση σε κάνει να νιώθεις πως
μασουλάς ξερά σύκα''. ''Μη συνδυάζεις ποτέ το ψάρι
με κόκκινο κρασί, τα φρέσκα κόκκινα κρασιά μυρίζουν
μπανάνα''. Θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ με
τις ώρες φράσεις – κανόνες που επαναλαμβάνουν οι
γνώστες του κρασιού, κάνοντας τους γύρω τους να
νιώθουν ενοχές που χάρηκαν τη χθεσινοβραδινή ομελέτα τους με τα λουκάνικα πίνοντας κρασί, χωρίς να
αναγνωρίσουν βέβαια τα κόκκινα φρούτα του, αφού
δεν τους είχε τύχει ποτέ να δοκιμάσουν προηγουμένως
το μαύρο φραγκοστάφυλο που, θεωρητικά, όφειλαν
να έχουν ανακαλύψει. Παρότι μου αρέσει και μένα να
το παίζω αυτό το παιχνίδι με τα αρώματα, συμβουλεύω
πάντα τους άλλους να μην ''ψαρώνουν''. Δεν υπάρχει
κανένας λόγος να νιώθουν άσχημα επειδή απλώς τους
αρέσει ένα κρασί. Το λεξιλόγιο του κρασιού όπως και
τα κλισέ του προέκυψαν από την ανάγκη να βρεθεί
ένας τρόπος να μιλάς για κάτι που ο άλλος δεν γεύεται
την ίδια ώρα με σένα, από μια ανάγκη να αποφεύγουμε
τις κακοτοπιές στον συνδυασμό των φαγητών με το
κρασί.
Αν ακόμη και όταν κάνετε του κεφαλιού σας καταφέρνετε να απολαμβάνετε το φαγητό σας, σε συνδυασμό με το κρασί που επιλέξατε, τότε τα κλισέ μας
σας είναι άχρηστα. Στον βαθμό που το κρασί είναι
απόλαυση και όχι αναγκαιότητα, το υποκειμενικό
στοιχείο μπορεί να κυριαρχήσει, οπότε όσοι κανόνες
μας δεν σας βολεύουν, απλώς καταλύονται.
Περί ορέξεως, ουδείς λόγος.

Ο έρωτας περνάει από
το στομάχι.
Πολλές φορές σκέφτομαι ότι εκείνη η παλιά ρήση
που υποστηρίζει ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι
δεν είναι ακριβής. Και όχι για κανέναν άλλον λόγο,
παρά γιατί πιστεύω ότι ο έρωτας, ο ένας, ο πρωταρχικός
και ο μέγας, είναι για τα καλά εγκατεστημένος εκεί,
χωρίς καμία διάθεση για διαδρομές και πηγαινέλα.
Ένας έρωτας διεκδικητικός και απόλυτος, που
απαιτεί ολοκληρωτική αφοσίωση και μπορεί σε περίπτωση απιστίας να φθάσει μέχρι και στο μοιραίο.
Που, αν εκείνος δεν νιώσει πλήρης, δεν θα σου επιτρέψει να χαρείς κανέναν άλλον.
''Δεν μπορείς να σκεφτείς καλά, να αγαπήσεις καλά,
να κοιμηθείς καλά, αν δεν έχεις δειπνήσει καλά'',
ισχυριζόταν η Βιρτζίνια Γουλφ, αποσαφηνίζοντας το
αυτονόητο. Ότι δηλαδή, αν δεν ικανοποιήσεις το
τέρας στο στομάχι, καλό μην περιμένεις. Εν ολίγοις,
σκεφθείτε τον εκνευρισμό, τον δικό σας ή κάποιου
άλλου, όταν η ώρα του φαγητού περνά και γεύμα
δεν διακρίνεται στον ορίζοντα. Ή όταν το πιάτο που
προσγειώνεται μπροστά σας πόρρω απέχει από εκείνο
που είχατε φανταστεί όταν δίνατε την παραγγελία.
Αν αυτό δεν είναι η εσχάτη προδοσία της προσδοκίας,
τότε τι είναι; Με τι διάθεση να συνεχίσεις την ημέρα
σου;
Σκεφθείτε και τις ώρες της απόλυτης ευτυχίας.
Όταν μοιράζεστε ένα πρωινό με φρεσκοψημένο ψωμί
και δροσερό χυμό στο κρεβάτι. Ένα δείπνο γεύσεων
και αρωμάτων αναμεμειγμένων με το βλέμμα και το
άγγιγμα του αντικειμένου του πόθου σας.

Νέους δρόμους ανοίγει το κρασί στη Μαγειρική

Π

αρότι δεν είναι ευρέως διαδεδομένο και οι ασχολούμενοι με την κουζίνα δείχνουν πολλές φορές
να διστάζουν ή να μην ξέρουν να το χρησιμοποιήσουν
σωστά, το μαγείρεμα με το κρασί ανοίγει πραγματικά
νέους δρόμους για πολλές γεύσεις, συνδυασμούς
υλικών και συνταγές. Είναι μια πρώτη ύλη που,
επειδή είναι ήδη εξελιγμένη, προσφέρει πολλά και
διαφορετικά στη δημιουργία μιας συνταγής, όπως
χρώμα, αρώματα, νέες γεύσεις, ένταση, οξύτητα και
αλκοολική αίσθηση.
Πολλές φορές οι νοικοκυρές φοβούνται να το χρησιμοποιήσουν. Ίσα – ίσα, το μαγείρεμα με το κρασί,
δεν πρέπει να μας δυσκολεύει, αλλά να μας απελευθερώνει, τουλάχιστον την φαντασία.
Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε μερικά πράγματα
για το πως συνδυάζεται, αντιδρά και εξελίσσεται το
κρασί στην κατσαρόλα, στο τηγάνι, στη σχάρα, στο
μαρινάρισμα.
Όταν λοιπόν βάλουμε το κρασί στη φωτιά, πρέπει
να ξέρουμε ότι μειώνεται αισθητά το υγρό του σώμα,
ενώ συγκεντρώνονται τα αρώματα, τα σάκχαρα και
οι τανίνες του.
Ποτέ δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ένα κρασί
που δεν αξίζει να το πιούμε, διότι ένα κακό κρασί
δίνει ένα κακό αποτέλεσμα.
Φυσικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε κι ένα πανάκριβο κρασί για να σβήσουμε μια... χοιρινή τηγα-

νιά.
Πάντα να θυμάστε ότι, όπως και στη συνοδεία του
φαγητού, έτσι και στο μαγείρεμα ισχύει κυρίως ο
χρωματικός κανόνας, όπου τα άσπρα κρασιά συνοδεύουν τα λευκά εδέσματα όπως ψάρια, θαλασσινά,
πουλερικά και άσπρα κρέατα, ενώ τα κόκκινα ταιριάζουν μαγειρικά με τα κόκκινα κρέατα και τα κυνήγια.
Καλό είναι να αποφεύγουμε να μαγειρεύουμε με
κρασιά, των οποίων τα χαρακτηριστικά βρίσκονται
''στα άκρα'' όπως π.χ. πολύ έντονα αρωματικά κρασιά,
παλαιωμένα ή κρασιά με άγριες τανίνες, έντονο
βαρέλι ή κρασιά που έχουν οξειδωθεί.
Τέλος μια από τις πιο συναρπαστικές χρήσεις του
κρασιού στη μαγειρική, είναι η συμμετοχή του σε
μαρινάδες, που έχει σαν αποτέλεσμα να μαλακώνουν
οι πρώτες ύλες και να διαποτιστούν με τα αρώματα
και τις γεύσεις του κρασιού.

ΥΓΕΙΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ SOS ΙΑΤΡΟΥΣ

Μ

ε βάση την εμπειρία και την συχνότητα των περιστατικών που αντιμετωπίζουν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ την
καλοκαιρινή περίοδο συμβουλεύουν:
Προσοχή στις ουρολοιμώξεις:
Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, τόσο οι λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού
συστήματος (ουρολοιμώξεις, κυστίτιδες κλπ.) αυξάνονται.
Για την πρόληψη του προβλήματος ενδείκνυται η αυξημένη λήψη νερού και υγρών, γενικότερα, τις θερμές
ημέρες.
Προσοχή στα πρώτα συμπτώματα θερμοπληξίας:
Ζεστό και κόκκινο δέρμα, έντονος πονοκέφαλος,
ναυτία, ατονία, εξάντληση, τάση για λιποθυμία, χαμηλή
αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, κράμπες.
Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις: πυρετός, εμετοί, διάρροια,
απουσία εφίδρωσης, απώλεια αισθήσεων. Στις περιπτώσεις
αυτές διαταράσσεται η ισορροπία υγρών – ηλεκτρολυτών
στον οργανισμό, πρόβλημα που για να αποκατασταθεί
χρειάζεται η παροχή πρώτων βοηθειών στο σπίτι του
ασθενούς. Σε περίπτωση βαριάς μορφής αφυδάτωσης η
εισαγωγή στο νοσοκομείο είναι απαραίτητη. Μπορεί να
επέλθει ακόμη και έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ σε
πολύ ακραίες περιπτώσεις, κωματώδης κατάσταση και
θάνατος.
Η διατροφή στον καύσωνα:
•Πίνετε άφθονο δροσερό νερό και γενικά καταναλώστε
πολλά υγρά (χυμούς, τσάι κλπ) – ακόμη και αν δε διψά-

τε
•Αποφύγετε τα οινοπνευματώδη ποτά, που ενισχύουν
την αφυδάτωση
•Προτιμήστε ελαφρά φαγητά (όχι πολλά καρυκεύματα)
και μικρά, συχνά γεύματα
•Καταναλώστε άφθονες σαλάτες και φρούτα. Το σώμα
μας έχει ανάγκη τις θερμίδες για να παράγει την ενέργεια
που χρειάζεται, ώστε να ιδρώνει και να παραμένει δροσερό. Οπότε φροντίστε μέσα στη μέρα να τρώτε αρκετά,
προκειμένου να πάρετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία
•Αποφύγετε φαγητά με πολλές πρωτεΐνες, γιατί ανεβάζουν το μεταβολισμό και τη θερμοκρασία
•Προτιμήστε το ψάρι από το κόκκινο κρέας, αποφύγετε
τις βαριές σάλτσες, τα ζεστά φαγητά και τα τηγανιτά
•Προσθέστε λίγο παραπάνω αλάτι στο φαγητό σας,
για να κρατηθεί το επίπεδο των υγρών στον οργανισμό,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης
•Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν το άτομο ακολουθεί
φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά. Σε συνεργασία
με το θεράποντα ιατρό, τις ημέρες του καύσωνα, ίσως
να αλλάξετε τη δοσολογία, ώστε να μην υπάρχει απώλεια
υγρών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί επεισόδιο θερμοπληξίας:
•Μεταφέρετε το θερμόπληκτο, χωρίς χρονοτριβή, σε
μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό
•Αφαιρέστε τα βαριά ρούχα, για να αερίζεται το σώμα
•Γρήγορα μειώστε τη θερμοκρασία του σώματος:
βάλτε τον ασθενή σε μπανιέρα με κρύο νερό, ή βρέξτε
το πρόσωπό του, το λαιμό, το στήθος και γενικά το
σώμα του με κρύο νερό
•Τοποθετήστε ψυχρά επιθέματα στο πρόσωπο και το
κεφάλι του
•Κάνετε εντριβές στα άκρα του με κατεύθυνση από
κάτω προς τα πάνω
•Αν μπορεί να πιει, δώστε άφθονα υγρά και μικρές
ποσότητες αλατιού
•Αν ο ασθενής αρνείται να πιει νερό ή κάνει εμετό ή
παρουσιάζει αστάθεια στη διατήρηση των αισθήσεων,
μην του δίνετε ούτε φαγητό ούτε υγρά
•Συμβουλευτείτε ιατρό για οποιοδήποτε πρόβλημα
υγείας
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Δικαιώματα καταναλωτών – Διαμονή κατά τη διάρκεια των διακοπών
•Εάν δεν κάνετε την ακύρωσή σας μέχρι 21 ημέρες
πριν από τη διαμονή σας, οφείλετε να καταβάλετε
μέχρι το 50% του συνολικού κόστους της κράτησή
σας, ανάλογα με την πολιτική του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση που θέλετε να μείνετε λιγότερες
ημέρες από τις ημέρες της αρχικής σας κράτησης, θα
πρέπει να έχετε ενημερώσει τον ξενοδόχο τουλάχιστον
21 ημέρες πριν και δεν θα έχετε καμία επιβάρυνση.
Εάν δεν ενημερώσετε έγκαιρα (21 ημέρες πριν), ο
ξενοδόχος δικαιούται να σας ζητήσει αποζημίωση έως
το 50% της συμφωνίας.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαμονή μας σε κάποιο κατάλυμα:
Προϋποθέσεις
Το ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει:
•να διαθέτουν όλες τις διαφημιζόμενες και συμφωνηθείσες παροχές (κλιματισμό, πισίνα, γυμναστήριο, internet κλπ).
•να επιβεβαιώνουν γραπτά εντός τριών (3) ημερών την αποδοχή ή όχι της κράτησης.
•να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο σε κάθε δωμάτιο.
Εάν δεν τηρηθούν τα συμφωνηθέντα ο ξενοδόχος
οφείλει:
•να εξασφαλίσει τη διαμονή σας σε άλλο ξενοδοχείο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας,
•καταβάλλοντας τα έξοδα μεταφοράς σας αυτό το
ξενοδοχείο και την όποια διαφορά υπάρχει στην
τιμή.
νής για μια ημέρα.
Κρατήσεις
Προκαταβολή
Όταν κάνετε μια κράτηση, το ξενοδοχείο δικαιούται να σας ζητήσει προκαταβολή έως το 25% του συνολικού κόστους της διαμονής σας. Το ποσό αυτό,
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το κόστος διαμο-

Ακύρωση
Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κράτησή σας:
•Σας επιστρέφεται το 100% των χρημάτων, εάν κάνετε την ακύρωση τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από
τη διαμονή σας

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΚΠΟΙΖΩ
www.ekpizo.gr
Αθήνα Τ: 2103304444, E-mail: info@ekpizo.gr
Πάτρα T: 2610222626, E-mail: patra@ekpizo.gr
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή
Τ: 1520, E-mail: 1520@efpolis.gr
Fax: 2103843549
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ)
T: 2108707000
E-mail: info@gnto.gr
Τουριστική Αστυνομία
T: 1571 (24ωρη γραμμή)

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Καλοκαιρινοί προορισμοί

Λέσβος
Β

ρίσκεστε στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.
Ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Στην
άκρη της Μεσογείου. Στο νησί της Σαπφούς,
του Αλκαίου, του Θεόφιλου, του Μυριβήλη.
Ένα ψηφιδωτό συναισθημάτων και αναπαραστάσεων. Απολαμβάνετε το σπάνιο φυσικό
κάλλος, τα αρχιτεκτονικά αριστουργήματα,
το Απολιθωμένο Δάσος και τις μεσαιωνικές
καστροπολιτείες, τους απέραντους ελαιώνες
και το γλυκό κλίμα της Μεσογείου. Εδώ θα
βρείτε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικά
βιομηχανικά κτήρια, απέραντες παραλίες χιλιομέτρων, αλλά και δύο τεράστιους κλειστούς
κόλπους, τo καλύτερο ούζο της Ελλάδας,
αλλά και εκλεκτούς μεζέδες. Αυτά είναι μόνο
μερικά από τα προτερήματα του «πλατανόφυλλου που κάποιος πέταξε καταμεσής του
πελάγους»… της Λέσβου, όπως τη χαρακτήρισε
ο Οδυσσέας Ελύτης.

Αξίζει να δείτε στη Λέσβο
Λέσβος «εν τάχει»
Θέλετε να γνωρίσετε τη Λέσβο; Να ανακαλύψετε
τους τόπους, τη φύση και τα μοναδικά χρώματά της;
Ξεκινάτε από τη Μυτιλήνη, το μεγάλο λιμάνι του νησιού, πηγαίνετε στον Μόλυβο και την Πέτρα, ακολουθείτε το δρόμο για Ερεσσό, περνάτε από το υπέροχο Σίγρι, βλέπετε το απολιθωμένο δάσος, σταματάτε
στο Πλωμάρι για ούζο και φτάνετε μέχρι την «ορεινή»
Αγιάσο. Έχετε συμπληρώσει, έτσι, μια εικόνα αναγνωρίσιμη. Έχετε επισκεφθεί μερικά από τα ομορφότερα κομμάτια του νησιού και ίσως εκείνα που θα
έπρεπε οπωσδήποτε να δείτε. Έχετε απολαύσει ορισμένες από τις ωραιότερες θέες στο Αιγαίο. Μόνο
που το «απλό» αυτό ταξίδι μπορεί να σας πάρει μήνες,
για να το ολοκληρώσετε.

Στον Μόλυβο, ατενίζοντας
το Αιγαίο από το κάστρο
Ο Μόλυβος μπορεί να συγκριθεί μόνο με
τις ομορφότερες μεσαιωνικές καστροπολιτείες
παγκοσμίως και μαζί με τη Μονεμβασιά της
Πελοποννήσου στέκεται αγέρωχα, αγκιστρωμένος στην πλαγιά ενός βράχου ατενίζοντας
τη Μεσόγειο. Η δομή και το αρχιτεκτονικό
σχέδιο της πόλης και του κάστρου των Γατελούζων (13ος αιώνας) έχουν παραμείνει
αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου. Περιδιαβαίνοντας στα στενά, θαυμάζετε τα λιθόκτιστα σπίτια, τα αρχοντικά με τα σαχνισιά
και τα πολύχρωμα πορτοπαράθυρα, καθώς
και τις διάσπαρτες περίτεχνες τουρκικές κρήνες.

Μυτιλήνη: το πνευματικό
και εμπορικό κέντρο του νησιού
Αληθινή πρωτεύουσα στο νησί της Λέσβου και σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών στο ανατολικό Αιγαίο, η Μυτιλήνη ξεδιπλώνει τα παλιά αρχοντικά της
κατά μήκος της προκυμαίας. Βάζει την επιβλητική
εκκλησία του Αγίου Θεράποντα στη μέση και στεφανώνεται από το κάστρο στην κορυφή ενός πευκώνα.
Σαν πνευματικό και εμπορικό κέντρο του νησιού, η
Μυτιλήνη δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη της να
περάσει πολλές ενδιαφέρουσες ημέρες, αναζητώντας
αξιοθέατα, όπως το αρχαίο θέατρο, τα οθωμανικά
λουτρά, το Γενί τζαμί - ή θαυμάζοντας τα δεκάδες
αρχοντικά-νεοκλασικά, και ανακαλύπτοντας σπάνιους
θησαυρούς στο αρχαιολογικό μουσείο, σε βιβλιοθήκες,
πινακοθήκες, λαογραφικές εκθέσεις και εκθέσεις τέχνης.

Το σπάνιο Απολιθωμένο Δάσος
Τα σημάδια του χρόνου. Δέντρα πετρωμένα που
έζησαν εκατομμύρια χρόνια πριν. Ένας κόσμος ακίνητος μα τόσο ζωντανός και τόσο μοναδικός με
λαμπρά χρώματα και θαυμάσια στιλπνότητα. Το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο μνημείο της φύσης από το 1985 και θεωρείται
από τα σπανιότερα του κόσμου. Ένα αξιοθέατο που
σίγουρα πρέπει να δείτε κατά τις διακοπές σας στο
νησί.
Η «μούσα» τεχνών και γραμμάτων
Η προσφορά της Λέσβου στις τέχνες και τα γράμματα
υπήρξε ανεκτίμητη. Εδώ γεννήθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες της Ελλάδας, όπως ο Αρίωνας, ο Τέρπανδος, ο Θεόφραστος, η Σαπφώ από τους αρχαίους,
και ο Θεόφιλος, ο Ηλ. Βενέζης, ο Στρ. Μυριβήλης, ο
Αργ. Εφταλιώτης (Κλεάνθης Μιχαηλίδης), ο Γ. Ιακωβίδης
από τους νεώτερους.

