
Τ
α μέλη της ηγεσίας της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

θε επιδιώξουν να πραγματοποιηθούν

συναντήσεις με τα στελέχη των εται-

ρειών, όπου θα θέσουν για μια φορά ακόμη

τα προβλημ́ατα των πρατηριουχ́ων με στοχ́ο

την ομαλοποίηση της αγοράς εν όψει της

έναρξης της θερινής περιόδου.

Οι προβλέψεις μας για το Πάσχα όπως

γράφαμε στο προηγούμενο φύλλο επαλή-

θευθηκαν, δηλαδή είχαμε μια μέτρια εικό-

να.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών επισημαίνει

για μια ακόμη φορά ό,τι οι φόροι έχουν τε-

τραπλασιαστεί και οι καταναλωσ́εις μειων́ον-

ται σε ρυθμούς ανεξέλεγκτους. Σήμερα

εκτιμούμε οτ́ι οι συνολικές πωλησ́εις επ́εσαν

45%. Ο κλαδ́ος δεν μπορεί να αντέξει. Πολλά

καταστημ́ατα κλειν́ουν. Η μείωση των φόρων

είναι η μόνη διέξοδος. Ο ανταγωνισμός

εντείνεται και γίνεται εξοντωτικός για τις μικρές

επιχειρήσεις. Eπίσης το ότι οι μικρές επιχειρήσεις φορο-

λογουν́ται διαφορετικά από τις μεγαλ́ες έχει σαν αποτελ́ε-

σμα, να μη μπορούν να αντέξουν.

Το 32% του όγκου πωλήσεων απώλεσε άλλωστε από

το 2009  η εγχώρια αγορά μη αλκοολούχων ποτών, δε-

χόμενη πλήγμα από την οικονομική κρίση, αλλά και

από τις αυξήσεις του ΦΠΑ, τόσο στη λιανική πώληση

όσο και στην εστίαση(*).
*Τη μελέτη εκπόνησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών

Ερευνών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών

Αναψυκτικών (ΣΕΒΑ). 

Επισημαίνουμε ότι η συνολική επίδραση από την πα-

ραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών εκτιμάται

σε 2,24 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 1,3% του

ΑΕΠ της Ελλάδας το 2015. Από αυτά, τα 958 εκατ. ευρώ

(ή 43%) οφείλονται στον κλάδο Horeca (ξενοδοχεία,

εστίαση, τροφοδοσία), τα 910 εκατ. ευρώ (ή 41%) στον

κλάδο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και τα υπό-

λοιπα 375 εκατ. ευρώ (16%) στο χονδρικό και λιανικό

εμπόριο μη αλκοολούχων ποτών.
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Προωθήστε το νερό το

«δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ένωσης Διακινητών Εμπό-

ρων Οίνων Ποτών Αθηνών,

σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε

συμφωνία με την εταιρεία IQ

BANDS (BIKOΣ) για την απο-

κλειστική διάθεση του νερού

«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην πε-

ριοχή της Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρατηρι-

ούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν

να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων

της εταιρείας IQ BRANDS, προκειμένου να

ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέ-

ρεια.

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.

Στη σελίδα 2

Ορισμένες 

σκέψεις 

για τον Ε.Φ.Κ.Α.
μετά την απόφαση

του Σ.τ.Ε.

Στη σελίδα 6 Στη σελίδα 4

Στο 1,5 δισ. ευρώ ανέρχεται η συ-

νολική συνεισφορά του κλάδου

των αλκοολούχων ποτών στην ελ-

ληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπό-

ψη τις άμεσες, έμμεσες και προκα-

λούμενες επιδράσεις από την τελική

δαπάνη κατανάλωσης αλκοολούχων

ποτών στην Ελλάδα.

Νέο Πακέτο

στην μελέτη HACCP

που χρειάζεται το πρατήριό

σας ή η κάβα σας.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται

και η καθημερινή συμπλήρωση 

θερμοκρασίας - υγρασίας -

ψησίματος ξηρών καρπών- 

καθαριότητας - απεντόμωσης κ.λπ.

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 

2103468268 και 6945373001 - 6979452255

Νίκος Παπαδόπουλος - Μαρία Δαουτάκου

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

•Άδειες λειτουργίας κατα-

στημάτων υγειονομικού εν-

διαφέροντος (εστιατόρια, κα-

φετέριες, αναψυκτήρια, παν-

τοπωλεία, οπωροπαλεία κ.α.)

•Άδειες λειτουργίας εργα-

στηρίων τροφίμων και πο-

τών

•Άδειες λειτουργίας λοι-

πών χώρων υγειονομικού εν-

διαφέροντος (εργαστήρια

δερματοστιξίας – τατουάζ,

κομμωτήρια, γυμναστήρια

κ.α.)

•Εκπαίδευση προσωπικού

(προγράμματα ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ)

•Διαγράμματα ροής

•Τεχνικές μελέτες

•Αρχεία επιχειρήσεων (“Φά-

κελοι”)

•Ετικέτες τροφίμων

•Υποστήριξη σε υγειονο-

μικά και αγορανομικά θέμα-

τα

•Μελέτες HACCP

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

(επιθεωρήσεις που αφορούν

τον έλεγχο των κριτηρίων

ποιότητας που έχει θέσει μια

εταιρεία προς τους προμη-

θευτές/υπόκαταστηματα/αν-

τιπροσώπους/λοιπούς συνερ-

γαζόμενους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και

σύνταξη Συστημάτων Ποι-

ότητας ISO (ISO 9001:2008,

ISO 22000:2005 κ.α.)

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους

(επιθεωρήσεις που αφορούν

τον έλεγχο των κριτηρίων

ποιότητας που έχει θέσει μια

εταιρεία προς τους προμη-

θευτές /υπόκαταστηματα/αν-

τιπροσώπους/λοιπούς συνερ-

γαζόμενους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και

σύνταξη Συστημάτων Ποι-

ότητας ISO (ISO 9001:2008,

ISO 22000:2005 κ.α.)

Αν χρειάζεστε:

Θολή η εικόνα στην αγορά 
για το χονδρεμπόριο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

”Γραμμή άμυνας” σε κρίση-ανεργία

η μικρή επιχειρηματικότητα

Στο 1,5 δισ. 

η συνεισφορά 

του κλάδου των 

αλκοολούχων

ποτών στην 

ελληνική οικονομία



Από την αρχή της εφαρ-

μογής αυτού του πα-

ράλογου συστήματος ει-

σφορών του Ε.Φ.Κ.Α. μας

απασχόλησαν ορισμένες

σκέψεις.

Οι αρμόδιοι προσπάθη-

σαν να εξομοιώσουν τα

ποσοστά που καταβάλλον-

ταν για τους μισθωτούς

ως κρατήσεις στο μισθό

τους με τις κρατήσεις υπέρ

Ε.Φ.Κ.Α. στο εισόδημα των

επιχειρηματιών – επαγγελ-

ματιών. 

Η ενέργεια αυτή αγνοεί

βασικές οικονομικές αρχές:

Άλλο μισθός, άλλο επιχειρηματική

αμοιβή.

Η επιχειρηματική αμοιβή στις μικρές

επιχειρήσεις περιλαμβάνει αμοιβή του

κεφαλαίου, επιχειρηματικό ρίσκο, και

αμοιβή του επιχειρηματία.

Η επιβολή λοιπόν εισφορών από 27%-

40% στα κέρδη των μικρομεσαίων ευνοεί

μόνο την φοροδιαφυγή και εξοντώνει

τις επιχειρήσεις και την εθνική οικονο-

μία.

Μάλιστα μετά το εφεύρημα να μην

αφαιρούνται οι εισφορές της προηγού-

μενης χρονιάς από το εισόδημα βάσης

υπολογισμού των εισφορών επιδείνωσε

την κατάσταση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω επαγγελματίας

με κέρδη 20.000, που πλήρωσε εισφορές

ΕΦΚΑ 4.590 ευρώ. Στο επόμενο έτος τα

4.590 αφαιρούνται σαν έξοδα μόνο από

το φορολογητέο εισόδημα και δεν αφαι-

ρούνται για τον υπολογισμό του ΕΦΚΑ.

Δηλαδή για τον υπολογισμό του φο-

ρολογητέου εισοδήματος 20.000-

4.950=15.050 καθαρά κέρδη. Για τον

υπολογισμό του ΕΦΚΑ 20.000-

0=20.000Χ26,9%. ΔΗΛΑΔH πληρώνουμε

ΕΦΚΑ στον ΕΦΚΑ.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ εφεύρημα που βέβαια

αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Παλιότερα πλήρωνες το Τ.Ε.Β.Ε. σου

ή το Τ.Α.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.) και μπορούσες να

ανοίξεις όσες επιχειρήσεις επιθυμού-

σες.

ΤΩΡΑ σε κάθε επιχείρηση πρέπει να

πληρώνεις εισφορές χωριστά. 

Αναρωτηθήκαμε λοιπόν, και για τις ει-

σφορές του κλάδο υγείας, που πληρώ-

νεται με το νέο σύστημα πολλές φορές,

αν μετέχει ο επαγγελματίας σε περισ-

σότερες της μιας επιχειρήσεις.

Προφανώς συμπεραίνει ο καλόπιστος

πολίτης, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας

θα έχει καλύτερη περίθαλψη.

Ε… λοιπόν όχι, ότι και να πληρώσεις,

ούτε καλύτερη περίθαλψη έχεις και η

σύνταξη θα είναι περίπου ψίχουλα. Ποια

λοιπόν  είναι η ανταποδοτικότητα των

εισφορών;

Είναι επίσης σαφές ότι η εμπλοκή του

Ταμείου μισθωτών με αυτό των αυτοα-

πασχολουμένων είναι μέγα  λάθος.
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  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

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

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                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  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                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Κώτης Γεώργιος                                   Πρόεδρος                                24210-49851

Λιάππης Νικόλαος                               Γεν. Γραμματέας                      24210-44054

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    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                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
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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

Ορισμένες σκέψεις 

για τον Ε.Φ.Κ.Α.
μετά την απόφαση του Σ.τ.Ε.

Aπό 23 έως 25 Απριλίου 2018 θα πραγ-

ματοποιηθεί η 20η επετειακή έκθεση

Τροφίμων & Ποτών Foodex στην Αίθουσα

Πολλαπλών Χρήσεων του Μετρό στο

Σύνταγμα.

Οι συμμετέχουσες εταιρείες θα έχουν

την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προ-

ϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε περισσό-

τερους από 15.000 επισκέπτες που θα

μπορούν να γευτούν και να αγοράσουν

τα προϊόντα που θα εκθέτουν.

Η έκθεση είναι η παλαιότερη και η πιο

αποτελεσματική που πραγματοποιείται

στον συγκεκριμένο χώρο και παρουσιάζει

Τρόφιμα και Ποτά από ΟΛΗ την Ελλάδα

στους πολυάριθμους επιβάτες του Με-

τρό.

Η Foodex Retail είναι η συνέχεια της

γνωστής Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών

που οργανώνεται με μεγάλη επιτυχία για

περισσότερα από οκτώ χρόνια στον συγ-

κεκριμένο χώρο (Σταθμός Μετρό Σύν-

ταγμα) και δίνει την ευκαιρία τόσο στο

ευρύ κοινό όσο και στους επαγγελματίες

του κλάδου να γνωρίσουν Παραγωγούς

από όλη την Ελλάδα και να γευτούν και

να αγοράσουν τα απίστευτα προϊόντα

τους.

Foodex
Έκθεση Τροφίμων & Ποτών 

Επιφυλλίδα
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Πολύ μικρές -και κυρίως ατομικές- επιχειρή-

σεις, που στην πλειονότητά τους δραστηριο-

ποιούνται στους κλάδους της εστίασης και του

λιανικού εμπορίου, επιλέγουν ως «γραμμή άμυ-

νας» στην κρίση και «αντίστασης» στην ανεργία

οι νεοεισερχόμενοι στο επιχειρείν. 

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με

τις εγγραφές – διαγραφές επιχειρήσεων, το

μοντέλο της μικρής και ευέλικτης επιχειρημα-

τικότητας που ακούει στο όνομα «ατομικές

επιχειρήσεις» είναι αυτό που τείνει να επικρατεί

ολοένα και περισσότερο.

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Ε.Ε.Α.,

τον Φεβρουάριο του 2018 έγιναν 688 εγγραφές

και 335 διαγραφές επιχειρήσεων. Ένα μήνα

πριν, τον Ιανουάριο του 2018, οι εγγραφές

ήταν 570 και οι διαγραφές 478, ενώ τον Φε-

βρουάριο του 2017 οι εγγραφές ανέρχονταν

σε 580 και οι διαγραφές σε  510.

Η αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων συμ-

πίπτει με το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου,

στην οποία επενδύουν πολλές από τις νεοσυ-

σταθείσες επιχειρήσεις-ειδικά στους τομείς της

εστίασης και του λιανικού εμπορίου.   

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 67,73% των εγγραφών

τον Φεβρουάριο του 2018 αφορούν σε ατομικές επι-

χειρήσεις, το 13,81% Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες) και ακολουθούν οι Ετερόρρυθμες και οι

Ομόρρυθμες Εταιρείες, με ποσοστό 10,03% και

8,14%, αντίστοιχα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία

για τη «διάρκεια ζωής» των επιχειρήσεων, όπως

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Συγκρίνοντας, τέλος, τα στοιχεία με τα αν-

τίστοιχα του Φεβρουαρίου του 2008, είναι φα-

νερό ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση να

καλυφθεί στο επίπεδο των εγγραφών, που τον

Φεβρουάριο του 2008 ανέρχονταν σε 1.041

και τον Φεβρουάριο του 2018 σε 688.

Σε ό,τι αφορά τις διαγραφές, μπορεί

ο αριθμός τους να καταγράφεται αρκετά

μικρότερος το 2018 συγκριτικά με το

2008, θα πρέπει, ωστόσο, να συνυπο-

λογιστεί ότι στη διάρκεια της κρίσης -

από το 2008 έως και σήμερα- έβαλαν

«λουκέτο» εκατοντάδες χιλιάδες επι-

χειρήσεις, ενώ υπάρχουν επίσης πάρα

πολλές επιχειρήσεις που λόγω υπερ-

χρέωσης αδυνατούν να κλείσουν και

παραμένουν εγγεγραμμένες στα μη-

τρώα του Επιμελητηρίου. 

ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΕΑ
Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία

ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επι-

μελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζη-

θεοδοσίου δήλωσε σχετικά: 

«Μία μικρή νότα αισιοδοξίας σχετικά

με την πορεία της οικονομίας μας,

προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Όπως φαίνεται από τα συγκριτικά

στοιχεία εγγραφών-διαγραφών κατά

τον Φεβρουάριο του 2018, οι πρώτες

ανήλθαν στις 688 και οι δεύτερες

στις 510. Μάλιστα σε σύγκριση με

τον αντίστοιχο περσινό μήνα όπου οι

εγγραφές ήταν σημαντικά λιγότερες

και μόλις 70 περισσότερες από τις

διαγραφές, το αβίαστο συμπέρασμα

που προκύπτει είναι ότι κάτι άρχισε

να κινείται στην αγορά. Δεν θα πρέπει

να παραγνωρίσουμε βέβαια ότι οι πε-

ρισσότερες εγγραφές αφορούν ατο-

μικές επιχειρήσεις, δείγμα ότι πολλοί

είναι αυτοί που βλέπουν την μικρή

επιχειρηματικότητα ως αντίδοτο στην

κρίση και ως λύση στο μεγάλο πρό-

βλημα της απασχόλησης. Το ζητού-

μενο πλέον για την επόμενη μέρα, είναι να μειωθεί

ακόμα περισσότερο ο αριθμός των διαγραφών επιχει-

ρήσεων από τα μητρώα μας και γενικότερα ως οικονομία

να επενδύσουμε με συντονισμένα βήματα στην ενίσχυση

της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Να μην αρκεστούμε σε αποσπασμα-

τικά αισιόδοξα στοιχεία, αλλά να βά-

λουμε τις βάσεις για ένα διαφορετικό

παραγωγικό μοντέλο, με αιχμή του

δόρατος τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Η πρόοδος τους θα προσφέρει νέες

θέσεις εργασίας, αύξηση των δημο-

σίων εσόδων και θα αλλάξει σημαν-

τικά την ψυχολογία στην αγορά. Η

Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει έμ-

πρακτα την επιχειρηματικότητα και

με συμβούλους της τα Επιμελητήρια

της χώρας, να προχωρήσει στις απαιτούμενες βελτιωτικές

κινήσεις, όπως μείωση φόρων, εξορθολογισμό ασφα-

λιστικών εισφορών, ενίσχυση της εξωστρέφειας. Για

την αντιμετώπιση της κρίσης δεν χρειάζονται μαγικές

λύσεις, αλλά ρεαλισμός, στόχευση και εφαρμογή ενός

αναπτυξιακού σχεδίου, χωρίς πισω-

γυρίσματα και καθυστερήσεις».    

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 12.04.2018

Θέμα: 

«”Γραμμή άμυνας” σε κρίση-ανεργία η μικρή επιχειρηματικότητα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΑΓΟΡΑ

Στο �1,5 δισ. η συνεισφορά του κλάδου των αλκοολούχων

ποτών στην ελληνική οικονομία

Στο 1,5 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική συνει-

σφορά του κλάδου των αλκοολούχων ποτών

στην ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τις

άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις

από την τελική δαπάνη κατανάλωσης αλκοολούχων

ποτών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική έρρευνα του ΙΟΒΕ, τα ει-

σοδήματα των εργαζομένων στην αλυσίδα εφο-

διασμού αλκοολούχων ποτών (παραγωγή, χονδρικό

εμπόριο, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία, supermar-

kets, mini market, κ.ά.), όσο και τα πρόσθετα εισο-

δήματα που προκύπτουν από την καταναλωτική

δαπάνη των εργαζομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού

αλκοολούχων ποτών (induced effect) εκτιμώνται

σε 320 εκ. ευρώ. Οι φόροι μαζί με τις ασφαλιστικές

εισφορές στο σύνολο των διασυνδεδεμένων δρα-

στηριοτήτων προσεγγίζουν τα 277 εκ. ευρώ, χωρίς

να υπολογίζονται τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο

Κατανάλωσης Αλκοολούχων Ποτών (ΕΦΚ), τα οποία

έφτασαν τα 281 εκ. ευρώ το 2016.

Ιδιαίτερα σημαντική επίδραση καταγράφεται στην

απασχόληση που «οφείλεται» στην τελική ζήτηση αλ-

κοολούχων ποτών, η οποία προσεγγίζει τις 31.600

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Κύριες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο

των αλκοολούχων ποτών

Οι κύριες οικονομικές δυνάμεις που βρίσκονται πίσω

από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στην αγορά αλ-

κοολούχων ποτών εντοπίζονται: α) στην ύφεση που

διήλθε η ελληνική οικονομία, η οποία οδήγησε σε τε-

ράστια αύξηση της ανεργίας, μείωση των μισθών, δρα-

ματική συρρίκνωση των διαθέσιμων εισοδημάτων που

τροφοδοτείται και από τη δραστική αύξηση των συντε-

λεστών των άμεσων και έμμεσων φόρων και β) στη

διατήρηση των αυξημένων τιμών των αλκοολούχων

ποτών, ως αποτέλεσμα διαδοχικών αυξήσεων του

Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβλήθηκαν στα οι-

νοπνευματώδη ποτά (ΕΦΚΟΠ), αλλά και της αύξησης

του συντελεστή ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία μέχρι το 2016

απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ σε σύγκριση

με το 2009 και η ανεργία

διατηρείται σε πολύ υψηλά

επίπεδα.

Στο πεδίο της φορολόγη-

σης, ο συντελεστής ΦΠΑ

αυξήθηκε κατά 5 εκατοστι-

αίες μονάδες, ενώ ο ΕΦΚ

Αλκοολούχων ποτών κατέ-

γραψε άνοδο κατά 125% σε

σχέση με το φορολογικό

καθεστώς πριν το 2009.

Σε αυτό το δυσμενές οι-

κονομικό περιβάλλον, οι κα-

ταναλωτές έχουν μειώσει

τόσο τις εξόδους για σκοπούς διασκέδασης όσο και

την κατανάλωση ποτών ανά έξοδο, ενώ έχουν πραγ-

ματοποιήσει στροφή σε ποτά με χαμηλότερες τιμές

(π.χ. μπύρα, κρασί, ούζο, τσίπουρο) και σε άλλες

μορφές διασκέδασης (σπίτι, από μεγάλες πίστες και

clubs σε μικρότερα κέντρα διασκέδασης όπως τσιπου-

ράδικα, bar - restaurants κ.λπ.). Ο καταγεγραμμένος

όγκος πωλήσεων αλκοολούχων ποτών 

(χωρίς Ούζο και Τσίπουρο) διαμορφώθηκε το 2016

στα 2,9εκ. 9λιτρα κιβώτια, μειωμένος κατά περίπου

50% σε σχέση με το 2009.

Στο επίσημο (εμφιαλωμένο από ποτοποιούς) τσίπουρο

καταγράφεται συγκριτικά αρκετά μικρότερη μείωση την

περίοδο 2009 - 2016, ενώ οι πωλήσεις ούζου διαμορ-

φώθηκαν το 2016 σχεδόν στο ήμισυ των επιπέδων του

2009.

Σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται και μεταξύ

των οινοπνευματωδών ποτών, όπου στη μπύρα η κα-

τανάλωση μειώθηκε με αρκετά ηπιότερο ρυθμό, κατά -

10% την ίδια περίοδο, ενώ αντίθετα το κρασί κατέγραψε

άνοδο κατά +3%.

Η πτώση των καταγεγραμμένων πωλήσεων αλκοο-

λούχων ποτών είχε ευρύτερες αρνητικές επιπτώσεις

στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.

Η μείωση της δαπάνης κατανάλωσης αλκοολούχων

ποτών επηρέασε τόσο τα επιμέρους στοιχεία προστι-

θέμενης αξίας, εισοδημάτων από εργασία και εταιρικών

φόρων, όσο και την απασχόληση στο σύνολο της οικο-

νομίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η μείωση της δαπάνης

κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών μέχρι το 2016, οδή-

γησε σε μείωση του εισοδήματος (ΑΕΠ) στην ελληνική

οικονομία κατά 2 δισ. ευρώ και μείωση της απασχόλησης

κατά 40.000 άτομα σε σχέση με το 2009.

Φορολογική πολιτική στα αλκοολούχα 

ποτά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι επιμέρους κατηγορίες οινοπνευμα-

τωδών ποτών έχουν διαφορετική φορολογική αντιμε-

τώπιση. Ο υψηλότερος συντελεστής ΕΦΚ, ο οποίος

υπολογίζεται επί 100 λίτρων αιθυλικής αλκοόλης του

προϊόντος, εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά (εκτός

ούζου και τσίπουρου). Στο ούζο και στο τσίπουρο ο

ΕΦΚ υπολογίζεται στο ήμισυ του φόρου (1.275¼), ενώ

το τσίπουρο και η τσικουδιά

διημέρων για προσωπική

χρήση φορολογούνται με

εφάπαξ κατ’ αποκοπή φόρο

ύψους ¼0,56 ανά λίτρο έτοι-

μου προϊόντος (ή αλλιώς

140 ευρώ ανά 100 λίτρα αι-

θυλικής αλκοόλης).

Η μπύρα φορολογείται με

διαφορετικό τρόπο και με

την αύξηση που σημειώθηκε

τον Ιούνιο του 2016, ο φό-

ρος στη μπύρα διαμορφώ-

θηκε στα ίδια επίπεδα σχε-

δόν με το ούζο και το τσίπουρο. Τέλος, από τον

Ιανουάριο 2016 επιβλήθηκε φόρος 0,20 ευρώ ανά

λίτρο στο κρασί.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-

κοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2017 την παραπομπή της

Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θεωρώντας ότι η

χώρα, εφαρμόζοντας α) μειωμένο συντελεστή 50% στο

επίσημο εμφιαλωμένο τσίπουρο και β) εξαιρετικά μει-

ωμένους συντελεστές στο τσίπουρο και την τσικουδιά

που παράγονται από μικρούς αποστάκτες, παραβιάζει

τους κανόνες της ΕΕ, παρέχοντας ευνοϊκή μεταχείριση

στα συγκεκριμένα αποστάγματα. Σύμφωνα με την Επι-

τροπή, τα μικρά αποστακτήρια μπορούν, υπό προϋπο-

θέσεις, να επωφελούνται από μειωμένο συντελεστή

ΕΦΚ, ο οποίος, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος

από το 50% του κανονικού εθνικούσυντελεστή.

Τα αλκοολούχα ποτά έχουν υποστεί 8 αυξήσεις στη

φορολογία από το 1998 με τις 4 από αυτές να πραγμα-

τοποιούνται στο διάστημα 2009-2010, οδηγώντας σε

υπερδιπλασιασμό του ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών. Η συ-

νολική αύξηση του ΕΦΚ το 2010 ήταν 87% σε σχέση με

το 2009 και 125% σε σχέση με το φορο-

λογικό καθεστώς της περιόδου 2005-

2008. Στην μπύρα, ο ΕΦΚ σημείωσε ανά-

λογη ποσοστιαία αύξηση, ωστόσο, ήταν

η αύξηση του 2016 που διαμόρφωσε τη

φορολογία στη μπύρα στο ήμισυ του επι-

πέδου των αλκοολούχων ποτών.

Εκτός από την αύξηση του ΕΦΚ, από το

2009 έχει αυξηθεί και ο ΦΠΑ κατά 5 εκα-

τοστιαίες μονάδες (σε 24% από 19%). Η

αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, δημιουργεί

περαιτέρω πιέσεις στην κατανάλωση αλ-

κοολούχων ποτών, καθώς σε συνδυασμό

με την αύξηση του ΕΦΚ, οι τελικές τιμές

των αλκοολούχων ποτών κατέγραψαν ση-

μαντική άνοδο ή/και περιόρισαν τα περι-

θώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα αξίας.

Ενδεικτικό των επιπτώσεων που είχαν

στις τιμές οι διαδοχικές αυξήσεις του ΕΦΚ

και του ΦΠΑ είναι το γεγονός ότι η τιμή

λιανικής πώλησης ενός τυπικού αλκοο-

λούχου ποτού αυξήθηκε κατά 38% μέσα σε ένα έτος,

χωρίς να έχει αυξηθεί το ίδιο διάστημα η ονομαστική

τιμή προ φόρων.

Η αύξηση των φόρων και των τιμών έχει πρόσθετες

αρνητικές επιπτώσεις, καθώς α) αυξάνει τα κίνητρα για

διασυνοριακές αγορές αλκοολούχων ποτών από γειτο-

νικές χώρες στις οποίες εφαρμόζονται χαμηλότεροι

συντελεστές ΕΦΚ και β) ενισχύει τα κίνητρα διεξαγωγής

λαθρεμπορίου και νοθείας, με αρνητικές συνέπειες

στην ανθρώπινη υγεία, οδηγώντας σε μεγάλης έκτασης

φοροδιαφυγή.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού

Οργανισμού Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων (EU-

IPO, 2016) τοποθετούν την Ελλάδα στη δεύτερη υψη-

λότερη θέση στην ΕΕ, με ποσοστό 11%, με κριτήριο το

μέγεθος των χαμένων πωλήσεων αλκοολούχων ποτών

ως προς το σύνολο των πωλήσεων στην εγχώρια αγο-

ρά.

Περαιτέρω, οι αγορές ποτών από γειτονικές χώρες

έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από την ανάλυση στοιχείων

για τις πωλήσεις ορισμένων επώνυμων αλκοολούχων

ποτών, τα οποία μετά την αύξηση του ΕΦΚ στην Ελλάδα

παρουσίασαναδικαιολόγητη άνοδο πωλήσεων στη Βουλ-

γαρία, προκύπτει ότι πιθανώς το 4% -13% της ελληνικής

αγοράς των συγκεκριμένων αλκοολούχων ποτών κα-

λύφθηκε την περίοδο 2010-2013 από αγορές στη Βουλ-

γαρία. Αυτό το μέγεθος δεν είναι αμελητέο καθώς

μόνο από τα συγκεκριμένα προϊόντα, το ελληνικό δη-

μόσιο ενδέχεται να έχασε κατά μέσο όρο περίπου ¼7

εκατ.εσόδων από ΕΦΚ σε ετήσια βάση.

Παράνομο εμπόριο αλκοολούχων ποτών 

και η περίπτωση του προϊόντος απόσταξης 

διημέρων αποσταγματοποιών

Το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών εκτιμάται ότι

έχει λάβει πλέον μεγάλες διαστάσεις, παρόλο που δεν

υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις για το μέγεθος του φαι-

νομένου. Ωστόσο, σύμφωνα με φορείς της αγοράς

εκτιμάται ότι το λαθρεμπόριο κυμάνθηκε το 2016

περίπου σε 340.000-680.000 9λιτρα κιβώτια, δηλαδή

περίπου το 9%-18% της συνολικής αγοράς, που αφορούν

σε περίπου 4,2-8,4 εκατ. φιάλες, οι οποίες διακινούνται

χωρίς την είσπραξη ΕΦΚ, ενώ οι απώλειες που δημι-

ουργούνται αφορούν και τη μη είσπραξη ΦΠΑ (~70%).

Στηριζόμενοι στην πολύ συντηρητική προσέγγιση για

το μέγεθος του λαθρεμπορίου, περίπου 340 χιλ. 9λιτρα

κιβώτια, η απώλεια φορολογικών εσόδων από τη μη

καταβολή του ΕΦΚ σε αλκοολούχα ποτά που διακινη-

θήκαν παράνομα προσεγγίζει τα 25 εκ. ευρώ (χωρίς τα

έσοδα από ΦΠΑ και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το

τσίπουρο διημέρων). Οι απώλειες από ΦΠΑ σε όλα τα

κανάλια διανομής εκτιμώνται στα 17,2 εκ. ευρώ το

2016, διαμορφώνοντας τις συνολικές απώλειες στα 

42,2 εκ. ευρώ. Οι απώλειες από φορολογικά έσοδα

κλιμακώνονται αν το μέγεθος του λαθρεμπορίου αγγίζει

τα υψηλά επίπεδα των 680.000 9λιτρων κιβωτίων.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στους καλύτερους εργοδότες της 

Ελλάδας η Coca-Cola Τρία Έψιλον
Tο εργασιακό περιβάλλον της Coca-Cola Τρία Έψιλον

αξιολογήθηκε ως ένα από τα κορυφαία στη χώρα 

σύμφωνα με την έρευνα Best Workplaces 2018.

HCoca-Cola Τρία Έψιλον

διακρίθηκε ως ένας

από τους 10 κορυφαίους

εργοδότες με το καλύτερο

εργασιακό περιβάλλον

στην Ελλάδα, κατακτών-

τας την 7η θέση στην

έρευνα Best Workplaces

2018, που αποτελεί τη με-

γαλύτερη ετήσια αξιολό-

γηση εργασιακού περιβάλλοντος,

όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση.

Έγινε έτσι, η μόνη εταιρεία του

κλάδου τροφίμων και ποτών που βρί-

σκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δεκάδα

των δύο σημαντικότερων ερευνών

για το εργασιακό περιβάλλον στη

χώρα μας. Πρόκειται για την έρευνα

Best Workplaces του Great Place to

Work με την ακαδημαϊκή συμβολή

του ALBA Graduate Business School,

The American College of Greece και

για την έρευνα για τη Γενιά Υ του

kariera.gr, σε συνεργασία με το τμήμα

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οι-

κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι δύο αυτές διακρίσεις, αποκτούν

ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς στην

έρευνα Best Workplaces το αποτέλε-

σμα καθορίζει κατά 70% η ανώνυμη

αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομέ-

νων, ενώ στην έρευνα για τη Γενιά Υ

πρόκειται για αυθόρμητες απαντήσεις

των νέων στην ερώτηση σε ποια εται-

ρεία θα επιθυμούσαν να εργαστούν.

«Μαζί με τους ανθρώπους μας κά-

νουμε περισσότερα», δηλώνει η Σοφία

Κάντα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού της Coca-Cola Τρία Έψιλον

και συμπληρώνει: «η φροντίδα για

την εξέλιξη των ανθρώπων μας είναι

στο επίκεντρο όσων κάνουμε καθη-

μερινά και στην καρδιά των αξιών

μας. Παρέχουμε την καθοδήγηση, τα

προγράμματα και τα εργαλεία που

χρειάζονται οι άνθρωποί μας για να

πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους

και να χτίσουν μαζί μας μια επιτυχη-

μένη καριέρα. Υποστηρίζουμε τους

νέους και ταλαντούχους της χώρας

μας, δημιουργώντας ευκαιρίες να ξε-

κινήσουν τη σταδιοδρομίας τους μαζί

μας και να αισιοδοξούν για το μέλλον

τους».

Τα κριτήρια αξιολόγησης που ανέ-

δειξαν την Coca-Cola Τρία Έψιλον ως

έναν από τους κορυφαίους εργοδότες,

αφορούν 5 βασικές παραμέτρους του

εργασιακού περιβάλλοντος: την αξιο-

πιστία της Διοίκησης, τον σεβασμό

προς τους εργαζομένους, το αίσθημα

δικαιοσύνης που υπάρχει στην εται-

ρεία, την υπερηφάνεια που νιώθουν

οι εργαζόμενοι και τη συντροφικότητα

που αναπτύσσεται.

Εργασιακό περιβάλλον 

σιγουριάς και υπερηφάνειας

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον επενδύει

διαρκώς στη δημιουργία συνθηκών

εργασιακής ευημερίας και εξέλιξης

για τους ανθρώπους της,

εντάσσοντας τις δράσεις

της σε ένα ολοκληρωμέ-

νο στρατηγικό πλάνο με

επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στόχος της είναι η δημι-

ουργία και βελτίωση του

εργασιακού περιβάλλον-

τος στο οποίο επιτυγχά-

νονται οι εταιρικοί στόχοι,

ενώ οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό

τους εαυτό καθώς συνεργάζονται ως

ομάδα, σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύ-

νης.

Η εταιρεία εφαρμόζει μία ολοκλη-

ρωμένη στρατηγική αμοιβών και πα-

ροχών σε συνάρτηση με τη θέση,

αλλά και με την απόδοση, προσφέ-

ροντας έτσι πακέτα αποδοχών πάνω

από το μέσο όρο της αγοράς. Υλοποιεί

πολυάριθμα προγράμματα προσωπικής

ανάπτυξης και δίνει ευκαιρίες στα-

διοδρομίας στα 4 εργοστάσια παρα-

γωγής της στην Ελλάδα, στη μεγα-

λύτερη ομάδα πωλήσεων του κλάδου,

αλλά και μέσω της παρουσίας του

Ομίλου Coca-Cola HBC σε 28 χώρες

σε τρεις ηπείρους. Επίσης, ένα ση-

μαντικό ποσοστό γυναικών κατέχει

διευθυντικές θέσεις.

Διαθέτει την ολοκληρωμένη πλατ-

φόρμα ευεξίας και ενέργειας «Be Well»,

η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων

ημέρες οικογένειας, εθελοντισμό,

αθλήματα, πλαίσιο αναγνώρισης και

επιβράβευσης των επιτυχιών των ερ-

γαζομένων βάσει των αξιών της, τρό-

πους οργάνωσης της εργασίας εύκολα

και αποτελεσματικά, μαθήματα yoga,

αλλά και εορτασμούς ξεχωριστών

στιγμών, όπως η Ημέρα της Μητέρας

και του Πατέρα και η πρώτη ημέρα

των παιδιών στο σχολείο.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει

ένα δυναμικό και προσαρμοσμένο

στις σύγχρονες ανάγκες ασφαλιστικό

πρόγραμμα ζωής και υγείας, ομαδικό

συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κάρτες

καυσίμων, επιδότηση βρεφονηπιακών

σταθμών και επιβράβευση αριστούχων

μαθητών, συνδυαστικά με άλλες δι-

ευκολύνσεις για ισορροπία μεταξύ

εργασίας και προσωπικής ζωής στην

εργασιακή καθημερινότητα.

Τέλος, η Coca-Cola Τρία Έψιλον

είναι από τις πιο δραστήριες και ανα-

γνωρισμένες εταιρείες στον τομέα

της εταιρικής υπευθυνότητας, με με-

γάλης κλίμακας προγράμματα στις το-

πικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται,

όπως το πρόγραμμα Youth Empow-

ered με στόχο την ενίσχυση της απα-

σχολησιμότητας των νέων 18-30 ετών

που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εθελον-

τικά ως μέντορες τα στελέχη της εται-

ρείας, θέλοντας να βοηθήσουν τους

νέους με τη γνώση και την εμπειρία

τους να πετύχουν μία θετική αλλαγή

στη ζωή τους.

Σε αναζήτηση παραγωγικού

μοντέλου που θα δημιουργεί

προστιθέμενη αξία, μακροχρόνια

και πλήρη απασχόληση και δεν

θα στηρίζεται αποκλειστικά στην

εγχώρια κατανάλωση εξακολου-

θεί να βρίσκεται η ελληνική οι-

κονομία. Οι νέες επιχειρήσεις

που ανοίγουν -κατά 48% λιγό-

τερες σε σχέση με το 2008- εξα-

κολουθούν να δραστηριοποιούνται στην

πλειονότητά τους στη μαζική εστίαση

και διασκέδαση, και όχι σε κλάδους όπως

είναι η μεταποίηση ή η τεχνολογία. Εξαί-

ρεση, υπό την έννοια ότι έχει και εξα-

γωγικό προσανατολισμό, αποτελεί ο του-

ριστικός κλάδος.  

Τα παραπάνω καταδεικνύουν τα στοι-

χεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου

Αθηνών σχετικά με τις εγγραφές - δια-

γραφές επιχειρήσεων, όπου το μοντέλο

της μικρής και ευέλικτης επιχειρηματι-

κότητας που ακούει στο όνομα «ατομικές

επιχειρήσεις» είναι αυτό που τείνει να

επικρατεί ολοένα και περισσότερο. Συγ-

κεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ΕΕΑ,

τον Φεβρουάριο του 2018 έγιναν 688

εγγραφές και 335 διαγραφές επιχειρή-

σεων. Έναν μήνα πριν, τον Ιανουάριο

του 2018, οι εγγραφές ήταν 570 και οι

διαγραφές 478, ενώ τον Φεβρουάριο

του 2017 οι εγγραφές ανέρχονταν σε

580 και οι διαγραφές σε 510.

Η αύξηση των εγγραφών επιχειρήσεων,

όπως διευκρινίζεται από το ΕΕΑ, συμπίπτει

με το ξεκίνημα της τουριστικής περιόδου,

στην οποία επενδύουν πολλές από τις

νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις-ειδικά στους

τομείς της εστίασης και του λιανικού

εμπορίου.  Είναι αξιοσημείωτο ότι το

67,73% των εγγραφών τον Φεβρουάριο

του 2018 αφορούν ατομικές επιχειρήσεις,

το 13,81% ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές

Εταιρείες) και ακολουθούν οι Ετερόρ-

ρυθμες και οι Ομόρρυθμες Εταιρείες, με

ποσοστό 10,03% και 8,14%, αντίστοιχα.

Πάντως, με αφορμή τα παραπάνω στοι-

χεία, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζη-

θεοδοσίου δήλωσε ότι προκύπτει μια

μικρή νότα αισιοδοξίας σχετικά με την

πορεία της οικονομίας μας. «Δεν θα πρέ-

πει να παραγνωρίσουμε», συνέχισε, «ότι

οι περισσότερες εγγραφές αφορούν ατο-

μικές επιχειρήσεις, δείγμα ότι πολλοί

είναι αυτοί που βλέπουν τη μικρή επι-

χειρηματικότητα ως αντίδοτο στην κρίση

και ως λύση στο μεγάλο πρόβλημα της

απασχόλησης». 

Στη Βουλγαρία στρέφονται πολλές επι-

χειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος

της Β. Ελλάδας κι όχι μόνο για προμήθειες

ποτών.

Όπως ανεφερε, μιλώντας σε εσπερίδα

που διοργανώθηκε πριν λίγες μέρες από

το περιοδικό Vol.DRINKS ο κ. Πάνος Πα-

πανικολάου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου

Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων &

Αλκοολούχων Ποτών η υπερφορολόγηση

των αλκοολούχων στην Ελλάδα (αυξή-

σεις του ΕΦΚ κατά +125% τα χρόνια της

κρίσης) έχει στρέψει μερίδα των κατα-

ναλωτών σε διασυνοριακές αγορές, όπως

η Βουλγαρία καθώς η αναλογία φόρου

είναι στο 1 προς 5. Μάλιστα στην Ελλάδα

περίπου το 65% της λιανικής τιμής μιας

φιάλης στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε φό-

ρους.

Τουλάχιστον 8 εκ. φιάλες το χρόνο

διαφεύγουν της φορολόγησης και το

1/5 της συνολικής κατανάλωσης είναι

προϊόν λαθρεμπορίου, όπως τόνισε ο κ.

Πάνος Παπανικολάου.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της

εσπερίδας, η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο

ΕΦΚ στα αλκοολούχα στην ΕΕ-28 με

βάση το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα

(την 6η θέση σε απόλυτες τιμές) και

συγκαταλέγεται στην 1η θέση σε σχέση

με γειτονικές (πλην της Τουρκίας) και

τουριστικάανταγωνιστικές χώρες στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντα σε σχέση με

το ύψος του ΕΦΚ στα αλκοολούχα.

Συνοπτικά, ο ΕΦΚ αλκοολούχων στην

Ελλάδα είναι:

•40% υψηλότερος από το μέσο όρο

της ΕΕ 

•100% υψηλότερος από το μέσο όρο

γειτονικών και τουριστικά ανταγωνιστικών

χωρών

•450% υψηλότερος από τον αντίστοιχο

της γειτονικής Βουλγαρίας και της ΠΓΔΜ,

πυροδοτώντας έξαρση του λαθρεμπορίου

κυρίως από τις όμορες χώρες.

Στο φόντο αυτό ο κλάδος εδώ και

καιρό ζητεί εκσυγχρονισμό του θεσμικού

πλαισίου για τα χύμα αποστάγματα που

κυκλοφορούν σε μεγάλο βαθμό ανεξέ-

λεγκτα, της προστασίας της δημόσιας

υγείας καθώς και της διευκόλυνσης του

έργου όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών.

Όπως τονίζεται ο εξορθολογισμός της

αγοράς θα δώσει ώθηση σε ένα κλάδο

που στηρίζει τις εξαγωγές, την ποιοτική

διάσταση του τουριστικού προϊόντος

αλλά και την απασχόληση ειδικά στην

περιφέρεια.

Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τα

ευρήματα μελέτης του ΙΟΒΕ τον Φε-

βρουάριο του 2018 για τα αλκοολούχα,

ο κλάδος συνεισφέρει στο ΑΕΠ ¼1,5 δι-

σεκατομμύρια και στηρίζει περισσότερες

από 31 χιλιάδες θέσεις εργασίας πλήρους

απασχόλησης στο σύνολο της οικονο-

μίας.

Κυρίως ατομικές οι νέες επιχειρήσεις
Τι δείχνουν οι εγγραφές-διαγραφές Φεβρουαρίου

Βουλγαρική «κερκόπορτα» 

στην αγορά ποτών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κάθε σταγόνα με-

τράει»: σε αυτή τη

φράση συνοψίζεται

σύμφωνα με ανακοί-

νωση  η δέσμευση της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

για τη διαχείριση του

νερού, που αποτελεί

βασική πρώτη ύλη για

την παρασκευή της μπίρας, αλλά και πο-

λύτιμο φυσικό πόρο του πλανήτη μας.

Στα πλαίσια της στρατηγικής βιώσιμης

ανάπτυξης «Παράγουμε Έναν Καλύτερο

Κόσμο» που ορίζει τον μακροπρόθεσμο

σχεδιασμό, αλλά και την καθημερινή δράση

της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει δεσμευτεί

για τη μείωση της κατανάλωσης νερού

στα εργοστάσιά της κατά 20% έως το 2020.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού,

η εταιρία επιβεβαιώνει την προσήλωσή

της στην ορθολογική χρήση του νερού,

και ανεβάζει διαρκώς τον πήχη.

Σε αυτό το πλαίσιο, μειώνει συνεχώς τις

ποσότητες νερού που χρησιμοποιεί στην

παραγωγή μπίρας, επενδύοντας στην ανα-

βάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού

και τη βελτίωση των διαδικασιών. Μέσα

σε 10 χρόνια, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει

πετύχει μείωση της κατανάλωσης νερού

στις παραγωγικές της μονάδες κατά 13%

που αντιστοιχεί σε 0,7 λίτρα λιγότερο νερό

για κάθε λίτρο μπίρας που παράγει. Λαμ-

βάνοντας υπόψη το σύνολο της παραγωγής,

η εξοικονόμηση ανέρχεται στα 465.000κυ-

βικά μέτρα (465 εκατ. λίτρα) ποσότητα

ικανή για να γεμίσει την πισίνα του Ολυμ-

πιακού Σταδίου της Αθήνας 186 φορές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η μεγαλύτερη πα-

ραγωγική μονάδα της εταιρίας, στην Πάτρα,

το 2015 είχε πετύχει την τρίτη καλύτερη

επίδοση στη μείωση κατανάλωσης νερού

στον όμιλο HEINEKEN. Ταυτόχρονα, η Αθη-

ναϊκή Ζυθοποιία έχει

επενδύσει σε κατάλ-

ληλο μηχανολογικό

εξοπλισμό, ώστε να

διασφαλίσει ότι το

νερό που επιστρέφει

στο περιβάλλον, μετά

τη χρήση του, είναι κα-

θαρό.

Πέραν του περιορισμού της επίπτωσης

της παραγωγικής δραστηριότητας στο πε-

ριβάλλον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πραγμα-

τοποιεί σειρά δράσεων για την προστασία

των υδάτινων πόρων. Στα πλαίσια της δε-

καετούς συνεργασίας της εταιρίας με

τηΜΚΟ Δίκτυο Μεσόγειος SOS, εργαζόμενοι

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συμμετέχουν

στην ετήσια πανελλαδική εκστρατεία «Κα-

θαρίστε τη Μεσόγειο». Πέρυσι, μαζί με χι-

λιάδες εθελοντές, συνέλεξαν περισσότερα

από 25.000 κομμάτια σκουπιδιών και πλα-

στικών από 36 παραλίες σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρία υποστηρίζει, επίσης, ενημερωτικές

καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση του

κοινού σχετικά με την ορθή διαχείριση

του νερού, με έμφαση τόσο στην εξοικο-

νόμηση, όσο και την προστασία του. 

Η Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων της Αθη-

ναϊκής Ζυθοποιίας, κα Έλλη Παναγιωτο-

πούλου, δήλωσε σχετικά: «Για την Αθηναϊκή

Ζυθοποιία, η προστασία των υδάτινων πό-

ρων αποτελεί έναν από του στρατηγικούς

άξονες προτεραιότητας για το μέλλον. Γι’

αυτό επενδύουμε σε πρακτικές που βελ-

τιστοποιούν την παραγωγική μας διαδικασία,

και ευθυγραμμίζονται με τους περιβαλ-

λοντικούς μας στόχους. Δεσμευόμαστε ότι

θα συνεχίσουμε να παράγουμε αξία για

την Ελλάδα, με σεβασμό στο περιβάλλον

και τις τοπικές κοινωνίες όπου επιχειρού-

με».

Τις υπηρεσίες υποστήριξης σε

θέματα πληροφορικής για 19

χώρες, ανέθεσε η Coca-Cola HBC

στον Όμιλο ΟTΕ. Πρόκειται για μια

νέα επένδυση του Ομίλου Coca-

Cola HBC στην Ελλάδα, ύψους 8,7

εκατομμυρίων ευρώ, που διασφα-

λίζει την αδιάλειπτη επιχειρησιακή

της λειτουργία και δημιουργεί πάνω

από 80 νέες θέσεις εργασίας, στον

τομέα της Πληροφορικής. Είναι,

παράλληλα, το 3ο έργο ICT που

υλοποιεί ο Όμιλος ΟΤE για την

Coca-Cola HBC και το πιο σύνθετο

στον τομέα των υπηρεσιών τεχνι-

κής υποστήριξης που έχει αναλά-

βει.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης συ-

στημάτων Πληροφορικής θα πα-

ρέχονται από τον Όμιλο ΟΤE σε

26.000 χρήστες της Coca-Cola HBC,

σε 19 χώρες (Ελλάδα, Κύπρος,

Βουλγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Ιρ-

λανδία, Ρουμανία, Ελβετία, Ιταλία,

Αυστρία, Σλοβενία, Βοσνία, Κροατία,

Νιγηρία, Σερβία, Ουγγαρία, Πολω-

νία, Τσεχία, Σλοβακία, FYROM) 24

ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον

χρόνο και στη μητρική τους γλώσ-

σα, εξασφαλίζοντας έτσι την απο-

τελεσματική διαχείριση και επίλυση

θεμάτων σε όλα τα εταιρικά πλη-

ροφοριακά συστήματα (Ordering,

CRM, ERP, HR κ.α.). Οι υπηρεσίες

παρέχονται ήδη σε 8 από τις 19

χώρες.

Οπως αναφέρεται στη σχετική

ανακοίνωση, με αφορμή τη νέα

επένδυση στην τεχνολογία, η κ.

Γιώτα Λαμπροπούλου, Group Busi-

ness Solutions & Systems Manager,

Coca-Cola HBC με ευθύνη για 13

χώρες, σημείωσε: «Είμαστε περή-

φανοι που φέραμε στην Ελλάδα

μια ακόμα στρατηγική επένδυση

και που ο Όμιλός μας, η Coca-

Cola HBC, επιλέγει την Ελλάδα και

τον Όμιλο ΟTΕ για την τρίτη κατά

σειρά, μεγάλης κλίμακας επένδυση

τεχνολογίας τα τελευταία τρία χρό-

νια. Συνολικά, οι επενδύσεις του

Ομίλου Coca-Cola HBC σε υπηρε-

σίες τεχνολογίας στην Ελλάδα από

το 2015 ανέρχονται σε 57 εκα-

τομμύρια ευρώ και έχουν πολλα-

πλό όφελος για τη χώρα: κομβικός

ρόλος σε υπηρεσίες υψηλής προ-

στιθέμενης αξίας στην ευρύτερη

περιοχή και συμβολή στην απα-

σχόληση των νέων, ταλαντούχων

ανθρώπων, ώστε να συνεχίσουν

να εργάζονται στον τόπο τους».

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Περιορισμός της επίπτωσης της

παραγωγικής δραστηριότητας στο περιβάλλον
Νέα επένδυση τεχνολογίας �

€ 8,7 εκατ. της Coca-Cola HBC 
στην Ελλάδα
Ο Όμιλος ΟΤΕ αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη 

πληροφοριακών συστημάτων της Coca-Cola HBC 

για 19 χώρες. Δημιουργούνται 80 νέες θέσεις εργασίας.

Πολύ μελάνι έχει χυθεί για το θέμα της αλλαγής

του παραγωγικού μοντέλου και της στροφής της

ελληνικής οικονομίας σε ένα εξωστρεφές μοντέλο

και στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών.

Στο πλαίσιο αυτό, η καινοφανής διαφημιστική καμ-

πάνια της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης θέτει ευ-

θέως το ερώτημα: Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, σε

κλάδους τους οποίους μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες

κατέχουν ισχυρά μερίδια, αν δεν λειτουργεί υγιώς ο

ανταγωνισμός;

Η καμπάνια αναδεικνύει τον ρόλο των δύο πολυε-

θνικών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά

(Αθηναϊκή Ζυθοποιία-Heineken και Ολυμπιακή Ζυθο-

ποιία-Carlsberg), ελέγχοντας σήμερα κυρίαρχα μερίδια

(80%) στην εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι «στοχεύει να ενημερώσει

και να ευαισθητοποιήσει τους καταναλωτές για τη

λειτουργία της εγχώριας αγοράς ζυθοποιίας, σημει-

ώνοντας ότι ζούμε σε μια χώρα που μας χωράει όλους

και πρέπει να μας χωράει όλους».

Στη σκιά των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνι-

σμού και της επιβολής μεγάλου προστίμου για αθέμιτες

πρακτικές στον κλάδο, η καμπάνια έχει ως στόχο,

κατά την ΕΖΑ, να περάσει το μήνυμα «Διεκδικούμε

χώρο για την Ελλάδα» και στη λειτουργία μιας αγοράς

ίσων ευκαιριών και δίκαιου ανταγωνισμού, όπου προ-

ϊόντα ελληνικής και πολυεθνικής προέλευσης συνυ-

πάρχουν με τους ίδιους όρους στα δίκτυα διανομής

και τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης».

Ο κλάδος χρειάζεται, λένε, μια εγχώρια αγορά ζυ-

θοποιίας στην οποία θα κυριαρχεί ο δίκαιος ανταγωνι-

σμός και όπου οι μικρές και οι μεσαίες ελληνικές ζυ-

θοποιίες έχουν χώρο να αναπτυχθούν, ενώ θα δίνεται

στο καταναλωτικό κοινό μεγαλύτερη ποικιλία επιλο-

γών.

Η εκτίμηση είναι ότι στην Ελλάδα, ενώ υπάρχουν

ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, δεν υπάρ-

χουν δομές για να στηρίξουν την εξαγωγική δραστη-

ριότητα και αυτό αποτυπώνεται στο ότι η χώρα μας

διακρίνεται για το μικρότερο ποσοστό εξαγωγών,

βάσει του ΑΕΠ της.

Πηγές που ασχολούνται με το θέμα σημειώνουν ότι

όντως οι πολυεθνικές ζυθοποιίες δεν έχουν ισχυρό

συμφέρον, άρα και κίνητρο, να επενδύσουν ανάλογα

με το μέγεθός τους ουσιαστικά στην εξαγωγική τους

δραστηριότητα, καθώς διαθέτουν παραρτήματα στις

χώρες ενδιαφέροντος.

Υπό αυτό το πρίσμ, αναφέρει η ΕΖΑ, «με την ενίσχυση

της ανεξάρτητης ζυθοποιίας, η εξαγωγική δραστη-

ριότητα στον κλάδο της ζυθοποιίας θα πολλαπλασια-

ζόταν, ο δείκτης απασχόλησης θα αυξανόταν με τη

δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας

και το τελικό κόστος της μπίρας θα μειωνόταν» καθώς

το «αποτέλεσμα του μη δίκαιου ανταγωνισμού είναι

να πλήττονται οι ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες ζυ-

θοποιίες, που δεν έχουν διεθνή κονδύλια και ανάλογες

μονάδες μαζικής παραγωγής, παρά μόνο το μεράκι

των ανθρώπων τους».

Στην Ελληνική Ζυθοποίια Αταλάντης σημειώνουν

ότι η καμπάνια «Διεκδικούμε χώρο για την Ελλάδα»

στοχεύει στη διαμόρφωση ίδιων κανόνων για όλους,

μέσω σωστής ενημέρωσης, ώστε να επιτευχθεί η ισό-

τιμη πρόσβαση των ελληνικών ανεξάρτητων ζυθο-

ποιείων στα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης και

τα δίκτυα διανομής.

Το γενικότερο ερώτημα, πάντως, είναι εάν και σε

ποιες άλλες αγορές η κυρίαρχη θέση πολυεθνικών

εταιρειών δημιουργεί, με διάφορους τρόπους, εμπόδια

στην ανάπτυξη ελληνικών δυναμικών επιχειρήσεων,

εκμεταλλευόμενες το μέγεθος και την «επιρροή» στην

αγορά. 

ΕΖΑ: Το εξαγωγικό μοντέλο, 

οι πολυεθνικές και τα ερωτήματα
Παίζεται «επί ίσοις όροις» το παιχνίδι μεταξύ πολυεθνικών και δυναμικών ελληνικών

επιχειρήσεων, ώστε οι τελευταίες να μπορούν να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν

εξωστρέφεια; Το ερώτημα φέρνει στο προσκήνιο η «τολμηρή» καμπάνια της ΕΖΑ.
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Φορολογικούς ελέγχους που βασίζονται σε αυτο-

ματοποιημένες διαδικασίες διασταυρώσεων δεδο-

μένων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων

εισοδημάτων διενεργούν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες

φυσικά πρόσωπα, με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων

αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας που υποκρύ-

πτουν τη διάπραξη αδικημάτων εκτεταμένης και μεγάλης

φοροδιαφυγής.

Ο εντοπισμός των φορολογικών υποθέσεων με αυ-

ξημένες πιθανότητες διαπίστωσης παράνομης προσαύ-

ξησης περιουσίας και μεγάλης φοροδιαφυγής γίνεται

με τη χρησιμοποίηση ειδικού λογισμικού για την αυτο-

ματοποίηση των διασταυρώσεων δεδομένων μεταξύ

τραπεζικών καταθέσεων και δηλώσεων φορολογίας

εισοδήματος.   Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα

στις φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να προχωρούν

στο «σάρωμα» των κινήσεων των τραπεζικών λογαρια-

σμών των φυσικών προσώπων και να ξεχωρίζουν

εύκολα τις περιπτώσεις εκείνες όπου τα ποσά των

πρωταρχικών καταθέσεων είναι πολύ μεγάλα σε σύγ-

κριση με τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει οι

φορολογούμενοι αυτοί στις φορολογικές δηλώσεις

των ιδίων ετών. Έτσι οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες

μπορούν πλέον εύκολα να εντοπίζουν τις κατ’ αρχήν

αδικαιολόγητες διαφορές χρηματικών ποσών μεταξύ

πρωτογενών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων. 

Συγκεκριμένα κριτήρια

Ουσιαστικά, με το νέο αυτό λογισμικό, τα στοιχεία

από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών χιλιάδων

φυσικών προσώπων με μεγάλα ποσά αναλήψεων και

καταθέσεων μέσα στην τελευταία πενταετία μπορούν

πλέον να διασταυρώνονται, αυτόματα και με μεγάλη

ασφάλεια αξιοπιστίας, με τα ποσά των δηλωθέντων ει-

σοδημάτων τους στα αντίστοιχα έτη, προκειμένου να

ξεχωρίζουν οι πλέον ενδιαφέρουσες υποθέσεις και να

επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης

κινδύνου για πλήρη έλεγχο.

Από 1,5 έτος σε λίγες μέρες

H διαδικασία του εντοπισμού των ποσών που έχουν

κατατεθεί για πρώτη φορά στους τραπεζικούς λογα-

ριασμούς κάθε ελεγχόμενου φορολογούμενου και η

διασταύρωσή τους με τα δεδομένα των φορολογικών

του δηλώσεων για τον εντοπισμό των πρόσθετων δια-

φορών που πρέπει να δικαιολογηθούν από τον ελεγ-

χόμενο, απαιτούσε έως και 1,5 χρόνο για να ολοκλη-

ρωθεί, με τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους οι ελεγ-

κτές πριν εφοδιαστούν το ειδικό αυτό λογισμικό. 

Τώρα πλέον, με τη χρήση του λογισμικού, η διαδικασία

αυτή μπορεί να ολοκληρώνεται σε διάστημα λιγότερο

από μια εβδομάδα ή κάποιων εβδομάδων, αναλόγως

της δυσκολίας της κάθε υπόθεσης.  Το λογισμικό αξιο-

ποιείται αυτή τη στιγμή για την υποβοήθηση των

ελέγχων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και συνολικά

για την ολοκλήρωση των δεκάδων χιλιάδων φορολο-

γικών ελέγχων που έχουν προγραμματίσει να πραγμα-

τοποιήσουν φέτος οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι

Το σύστημα εντοπίζει και επεξεργάζεται μόνο τα

στοιχεία πρωτογενών καταθέσεων, δηλαδή των ποσών

που εμφανίζονται για πρώτη φορά κατατεθειμένα στους

τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε ελεγχόμενου, καθώς

έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί από τα προς διασταύρωση

στοιχεία μεταφορές κεφαλαίων από λογαριασμό σε

λογαριασμό του ιδίου προσώπου, δάνεια και αντιλογι-

σμούς. Μέσω αυτοματοποιημένων λογιστικών αλγο-

ρίθμων, το σύστημα μπορεί να συσχετίζει τα στοιχεία

των πρωτογενών καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισο-

δήματα μέσα σε λίγη ώρα, οδηγώντας σε κάποιες

πρώτες ενδείξεις πιθανής φοροδιαφυγής. Το σύστημα

όμως σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το έργο των

ελεγκτών. 

29.400 έλεγχοι φέτος

Υπενθυμίζεται ότι και φέτος η ΑΑΔΕ έχει προγραμ-

ματίσει τη διενέργεια δεκάδων χιλιάδων φορολογικών

ελέγχων και ερευνών. Συγκεκριμένα, το τρέχον έτος

προβλέπεται να διενεργηθούν 24.750 πλήρεις και

μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τα Ελεγκτικά Κέντρα

(Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, Κέντρο Ελέγ-

χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου) και τις ΔΟΥ

και άλλοι 4.650 στοχευμένοι έλεγχοι από την Υπηρεσία

Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)

της ΑΑΔΕ (4.200 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι

και 450 έρευνες μεγάλης έκτασης για την εξάρθρωση

μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής).

Απολογισμός

Η αξιοποίηση του ειδικού αυτού λογισμικού περι-

λαμβάνεται στις δράσεις που ανέπτυξε η ΑΑΔΕ το

2017. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται

στις σελίδες 65-66 της ετήσιας έκθεσης απολογισμού

δράσεων έτους 2017, την οποία συνέταξε η ΑΑΔΕ, για

την υποστήριξη του ελεγκτικού μηχανισμού, τέθηκε

σε παραγωγική λειτουργία «Ειδικό Λογισμικό Αυτομα-

τοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το

οποίο παραδόθηκε στον διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή από Ομάδα

Εργασίας που είχε συσταθεί το 2015 και συντομεύει

κατά πολύ τον χρόνο που απαιτείται για τον προσδιο-

ρισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής

τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ κατ’ έτος, η

οποία, στη συνέχεια, συγκρίνεται με τα δηλωθέντα

ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα, έτσι ώστε να προσ-

διορίζεται η πιθανώς αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη

κατ’ έτος.
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OIKONOMIA

Η Εφορία διασταυρώνει καταθέσεις με τα δηλωθέντα εισοδήματα
ΑΑΔΕ: Σε παραγωγική λειτουργία το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας»

Εισφορές θα πρέπει να καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ, από

την 1η Ιουνίου 2018, οι διαχειριστές ιδιωτικών κε-

φαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ομόρρυθμων και ετε-

ρόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), καθώς και των

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) για τις αμοιβές

που λαμβάνουν, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο

του υπουργείου Εργασίας.

Με το ίδιο έγγραφο, επανέρχεται η δυνατότητα των

ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων να ασφαλίζονται

με τους όρους που ισχύουν για τους ασφαλισμένους

στον πρώην ΟΓΑ, και όχι με όρους ελεύθερων επαγγελ-

ματιών, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος, υπό την προϋπό-

θεση ότι έχουν και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης, ρυθμίζεται ευνοϊκά το θέμα των μικρών εισοδη-

μάτων των μισθωτών, εμπόρων και επιστημόνων, από

αγροτική δραστηριότητα, καθώς διευκρινίζεται ότι για

ποσά έως 4.932,12 ευρώ τον χρόνο, δεν υπόκεινται σε

ασφαλιστικές εισφορές.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυ-

πουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος

διευκρινίζεται ότι οι εταίροι σε εταιρείες μορφής Ο.Ε.,

Ε.Ε. και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση

του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές

ως ελεύθεροι επαγγελματίες (σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο άρθρο 39 του νόμου Κατρούγκαλου).

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχεί-

ρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση

αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την

αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν

να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών

μερισμάτων ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση

όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προ-

βλέπεται αμοιβή, προκύπτει υποχρέωση υπαγωγής και

στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ και κατά συνέπεια κατα-

βολή ασφαλιστικών εισφορών και ως μισθωτός (βάσει

του άρθρου 38 του νόμου Κατρούγκαλου), στο πλαίσιο

των προβλέψεων για την παράλληλη ασφάλιση. Σε πε-

ρίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω

μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο και λαμβάνει αμοιβή

για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή,

τότε θα καταβάλει εισφορές μόνο ως μισθωτός (βάσει

του άρθρου 38). Σημειώνεται δε ότι για τις αμοιβές δια-

χείρισης ισχύει το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών

της τάξης των 586,08 ευρώ για τους απασχολουμένους

άνω των 25 ετών και 510,95 ευρώ για τους απασχολου-

μένους κάτω των 25 ετών.

Οσον αφορά τις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, ξεκαθαρίζεται,

όπως ορίζει και ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι οι εταίροι

δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του

πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Διευκρινίζεται, όμως,

ότι σε περίπτωση που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και δια-

χειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση

ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές ως

ελεύθερος επαγγελματίας, ήτοι 26,95% επί του εισοδή-

ματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης

και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση

του εταίρου. Οπως άλλωστε ισχύει και στην περίπτωση

που διαχειριστής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο.

Οσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης

ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση

ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και ως

εκ τούτου οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται

βάσει του άρθρου 39 (ελεύθεροι επαγγελματίες) επί

του αθροίσματος του εισοδήματος που προέρχεται από

την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και

αμοιβή διαχείρισης).

Σημαντική αλλαγή στο καθεστώς ασφάλισης των ιδιο-

κτητών τουριστικών καταλυμάτων επιφέρει η εγκύκλιος,

καθώς δίνει τη δυνατότητα ασφάλισής τους με τις δια-

τάξεις που ισχύουν για τον πρώην ΟΓΑ, υπό την προ-

ϋπόθεση ύπαρξης και αγροτικού εισοδήματος. Συγκε-

κριμένα, αν και όλοι οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων από

την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά ασφαλίζονται στον

ΕΦΚΑ με όρους πρώην ΟΑΕΕ, ως ελεύθεροι επαγγελμα-

τίες, η εγκύκλιος ορίζει ότι, εάν δηλώνουν πως ασκούν

και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάγονται υπο-

χρεωτικά στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως προερχόμενοι

από τον πρώην ΟΓΑ, τότε για το σύνολο του εισοδήματός

τους από την αγροτική δραστηριότητα και τα τουριστικά

καταλύματα θα πρέπει να καταβάλλουν ασφαλιστικές

εισφορές ως αγρότες (βάσει του άρθρου 40). Μάλιστα,

το ίδιο ισχύει και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών κατα-

λυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωμάτια σε όλη

την επικράτεια, εφόσον είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι

στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Τέλος, ορίζεται ότι μισθωτός ή αυτοτελώς απασχο-

λούμενος που έχει συγχρόνως και εισόδημα από άσκηση

αγροτικής δραστηριότητας δεν υποχρεούται να κατα-

βάλλει εισφορές για αυτό, εφόσον δεν ξεπερνά τις

4.923,12 ευρώ τον χρόνο.

Εισφορές στον ΕΦΚΑ θα καταβάλλουν 

όλοι οι διαχειριστές εταιρειών
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συγκριτικά  χαμηλότερη από το μέσο ευρωπαϊκό πα-

ραμένει η Ελλάδα όσον αφορά στην επίσημη κατα-

νάλωση των αλκοολούχων αλλά και γενικότερα των

οινοπνευματωδών σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δη-

μοσιευμένα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού

Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Ωστόσο η άνοδος των χύμα - μη καταγεγραμμένων

προϊόντων δημιουργεί αστερίσκους, αλλά και ανησυχία

ειδικά για τους νέους.

Ειδικότερα, αναφορικά στην επίσημη αγορά η κατά

κεφαλή κατανάλωση στην Ελλάδα (για ενήλικο πλη-

θυσμό) είναι περίπου 10,3 λίτρα καθαρής αλκοόλης

το χρόνο, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρώπης

είναι 10,9. Σε άλλες μεσογειακές χώρες, όπως στην

Ισπανία ή στη Γαλλία η κατανάλωση υπερβαίνει τα 11

λίτρα ενώ η Πορτογαλία καταγράφει 12,9 λίτρα ανά

κεφαλή.

Όπως αναφερει Π.Ο.Υ, οι Έλληνες καταναλωτές,

στην πλειονότητά τους, υιοθετούν το μεσογειακό πρό-

τυπο αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο

χαρακτηρίζεται από τη συχνή και με μέτρο κατανάλωση,

ενώ σχεδόν πάντα συνοδεύεται από φαγητό. Επίσης η

κατανάλωση ποτών είναι σχεδόν πάντα ενταγμένη

στην καθημερινότητα μέσω των κοινωνικών συνανα-

στροφών.

Διαφορετική η εικόνα στους νέους – εύκολη 

η πρόσβαση στο αλκοόλ παρά τη νομοθεσία

Ωστόσο η εικόνα στους  εφήβους είναι διαφορετική

με την Ελλάδα παραμένει ακόμα υψηλά στην κατανά-

λωση αλκοολούχων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία

του Ερευνητικού ΠανεπιστημιακούΙνστιτούτου Ψυχικής

Υγείας (ΕΠΙΨΥ)στο πλαίσιο της διαχρονικής πανευρω-

παϊκής έρευνας ESPAD, που πραγματοποιείται στο μα-

θητικό πληθυσμό 35 Ευρωπαϊκών χωρών, το ενθαρ-

ρυντικό στοιχείο είναι η μείωση που παρουσιάζεται τα

τελευταία χρόνια

στην υπερβολική κα-

τανάλωση αλκοόλ

(≥5 ποτά στη σειρά

ανά περίσταση) και

στη μέθη, κυρίως στα

αγόρια. Ωστόσο, ένα

σημαντικό υποσύνο-

λο 16χρονων υιοθε-

τούν συμπεριφορές

υψηλού κινδύνου

που συνδέονται με

την κατανάλωση αλ-

κοόλ –όπως, για πα-

ράδειγμα, οδήγηση

οχήματος υπό την

επίδραση αλκοόλ

(9,7%) ή σεξουαλική

επαφή χωρίς τη χρή-

ση προφυλακτικού

(7,3%).

Η έρευνα έδειξε,

ότι 3 στους 5 ερωτηθέντες εφήβους (60,9%) ανέφεραν

ότι ήπιαν πρόσφατα κάποιο οινοπνευματώδες ποτό σε

μπαρ, κλαμπ, καφετέρια ή εστιατόριο, αποδεικνύοντας

την κατά κανόνα εύκολη πρόσβαση των εφήβων σε

οινοπνευματώδη ποτά που, παρά τους σχετικούς νο-

μικούς περιορισμούς, προσφέρονται απρόσκοπτα σε

χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Η κρίση ευνόησε τα χύμα

Τα στοιχεία του Π.Ο.Υ. αποκαλύπτουν και ένα άλλο

σημαντικό εύρημα. Στην αρχή της οικονομικής κρίσης

(2008-2010) για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία,

καταγράφεται άνοδοςτης μη καταγεγραμμένης κατα-

νάλωσης. Αντιθέτως, η καταγεγραμμένη (βάσει πωλή-

σεων) κατανάλωση παρέμεινε σταθερή, που σημαίνει

ότι δεν μειώθηκε η ποσότητα συνολικής κατανάλωσης

αλλά υπήρξε υποκατάσταση με προϊόντα που διαφεύ-

γουν της φορολόγησης. Σε αυτό συνέβαλαν η μείωση

του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και οι φορολογικές

αυξήσεις στα αλκοολούχα ποτά (Ειδικός Φόρος Κατα-

νάλωσης [ΕΦΚ] κατά +125% την περίοδο 2009-2010)

που έδωσαν σημαντικό κίνητρο για τη ραγδαία αύξηση

του λαθρεμπορίου στα ποτά και έστρεψαν το κατανα-

λωτικό κοινό σε διασυνοριακές αγορές χωρίς αντίστοι-

χους φόρους αλλά και σε κατανάλωση αλκοόλ υπο-

δεέστερης ή αμφίβολης ποιότητας. Χαρακτηριστική

είναι η εκτίμηση των επίσημων Ελλήνων αποσταγμα-

τοποιών ότι στα 5 ποτήρια χύμα τσίπουρο που κατα-

ναλώνονται στην Ελλάδα τα 4 είναι λαθραία.

Στα ευρωπαϊκά «χαμηλά» 

η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα
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Τέτοιες διεργασίες είναι η ανα-

πνοή, η επισκευή των κυττάρων

και η πέψη των τροφών. Αυτές οι

χημικές διεργασίες απαιτούν ενέρ-

γεια. Το ελάχιστο ποσό της ενέρ-

γειας του σώματός σας που απαι-

τείται για την εκτέλεση αυτών των

χημικών διεργασιών ονομάζεται βα-

σικός μεταβολικός ρυθμός (BMR).

Ο BMR ευθύνεται για το 40-70%

των ημερήσιων αναγκών ενέργειας

του σώματός σας, ανάλογα με την

ηλικία και τον τρόπο ζωής σας.

Ένας “αργός μεταβολισμός” περιγράφεται με μεγαλύτερη ακρίβεια

ως χαμηλός BMR.

Γιατί σε κάποιους είναι φυσικά πιο αυξημένος ο μεταβολισμός;

Το μέγεθος του σώματος, η ηλικία, το φύλο και τα γονίδια παίζουν

ρόλο στον προσδιορισμό μεταβολικό ρυθμό σας.

Τα μυϊκά κύτταρα απαιτούν περισσότερη ενέργεια για να διατη-

ρηθούν από ό,τι τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι με

μεγαλύτερη αναλογία μυών/λίπους να τείνουν να έχουν υψηλότερο

BMR.

Καθώς μεγαλώνουμε, έχουμε την τάση να συσσωρεύουμε λίπος

και να χάνουμε μυϊκή μάζα. Αυτό εξηγεί γιατί το BMR τείνει να μει-

ώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε γενικές γραμμές, οι άνδρες τείνουν να έχουν μεγαλύερο με-

ταβολισμό, καθώς έχουν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, βαρύτερα οστά

και λιγότερο σωματικό λίπος από τις γυναίκες και αυτός είναι ο

λόγος που ημερήσια συνιστώμενη κατανάλωση θερμίδων για εκεί-

νους είναι υψηλότερη.

Τι μπορείτε να κάνετε για να αυξηθεί 

ο μεταβολισμός σας

Είναι γεγονός ότι ορισμένα τρόφιμα και ποτά μπορεί να ενισχύσουν

τον μεταβολισμό σας. Τέτοια παραδείγματα είναι το πράσινο τσάι,

ο καφές, ορισμένα μπαχαρικά και τα ενεργειακά ποτά. Τα αποδεικτικά

στοιχεία πίσω από τους ισχυρισμούς αυτούς, όμως, δεν είναι

επαρκή, ενώ η επίδρασή τους στον μεταβολισμό του κάθε ενός

ατόμου είναι στην καλύτερη περίπτωση μικρή και διαφέρει από

οργανισμό σε οργανισμό.

Μπορεί να μην έχετε τον απόλυτο έλεγχο του μεταβολισμού

σας ρυθμού, μπορείτε ωστόσο να ελέγξετε το πόσες θερμίδες

καίτε μέσα από το επίπεδο της φυσικής σας δραστηριότητας. Όσο

πιο δραστήριοι είστε, τόσο περισσότερες θερμίδες καίτε. Στην

πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι που πιστεύετε πως έχουν απλά

πιο καλό μεταβολισμό είναι πιθανώς απλά πολύ πιο δραστήριοι

από ό,τι άλλοι.

Δείτε τους τρεις πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αυξηθεί

ο μεταβολισμός, η καύση θερμίδων και -κατ' επέκταση- η απώλεια

κιλών:

Αερόβια δραστηριότητα

Η αερόβια άσκηση είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να

κάψετε θερμίδες. Στόχος σας θα πρέπει να είναι τα 150 λεπτά αε-

ρόβιας γυμναστικής, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και το κο-

λύμπι, κάθε εβδομάδα. Για να χάσετε βάρος, είναι πιθανό να

χρειαστεί να κάνετε περισσότερα από 150 λεπτά την εβδομάδα

και να κάνετε και αλλαγές στη διατροφή σας.

Αύξηση μυικής μάζας

Ο μυϊκός ιστός καίει περισσότερες θερμίδες από τον λιπώδη

ιστό, οπότς αν αυξήσετε την μυϊκή σας μάζα θα χάσετε σίγουρα

βάρος. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται να μετατραπείτε σε...

Arnold Schwarzenegger! Στόχος είναι να κάνετε ασκήσεις μυϊκής

ενδυνάμωσης για δύο ή περισσότερες ημέρες την εβδομάδα και

να ασκείται όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες του σώματός σας

(πόδια, γοφούς, πλάτη, κοιλιά, στήθος, ώμους και χέρια). Και δεν

είναι απαραίτητο να πάτε στο γυμναστήριο για να το πετύχετε. Για

παράδειγμα, η έντονη κηπουρική εργασία μπορεί επίσης “να κάνει

τη δουλειά”.

Να είστε δραστήριοι

Όντας συνεχώς σε κίνηση και όταν δεν μένετε αδρανείς,

αυξάνετε τον μεταβολισμό σας. Ακόμα και οι πιο απλές κινήσεις,

όπως το περπάτημα και οι δουλειές του σπιτιού θα κάνουν

θαύματα για τον μεταβολισμό σας. 

Ο μεταβολισμός περιγράφει όλες τις χημικές

διεργασίες που συμβαίνουν στο εσωτερικό του

σώματος για να κρατήσουν τα όργανά σας να

λειτουργούν κανονικά. 

ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΤΑΓΗ

Πώς θα αυξήσετε το 

μεταβολισμό σας για να 

χάσετε πιο γρήγορα βάρος 

Σε τροχιά ανάπτυξης ο Τουρισμός – 

Ενισχύθηκε η οικονομία

Γαρίδες με ούζο

Σημαντική αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα καταγράφει ο

τουρισμός, ενισχύοντας την ελληνική οικονομία. Στην ετήσια έκθεσή

του το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό προβλέ-

πει ότι τα επόμενα χρόνια ο τουρισμός θα «εκτοξευθεί».

Αύξηση σε αφίξεις 

και εισπράξεις
Θεαματική αύξηση του τουρι-

σμού προβλέπει για την Ελλάδα το

Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ταξί-

δια και τον Τουρισμό. Σύμφωνα με

την ετήσια έκθεσή του, ο τουριστι-

κός κλάδος παρουσίασε αύξηση

στις αφίξεις αλλά και τις εισπρά-

ξεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα,

όπως αναφέρει το Συμβούλιο, για

το 2017 ανήλθαν στα 17,1 δισ.

ευρώ. Για το 2018 εκτιμούν πως θα

αγγίξουν τα 18 δισ. ευρώ, ενώ το

2028 αναμένεται να εκτοξευτούν

στα 28,1 δισ. ευρώ

Η σεζόν ξεκίνησε από τις αρχές Απριλίου με τις

πρώτες αφίξεις τουριστών στην κοσμοπολίτικη

Μύκονο αλλά και τη Σαντορίνη, ενώ οι κρατήσεις

ήδη τρέχουν με ρυθμό ανόδου που ξεπερνά το

30% και για τους υπόλοιπους προορισμούς της

Ελλάδας.

Οι tour operators έχουν ήδη «κλείσει» 3,5 εκατ.

περισσότερες αεροπορικές θέσεις για φέτος σε

σχέση με το 2017, ακόμη και για κρατήσεις σε πε-

ριόδους εκτός τουριστικής αιχμής όπως είναι ο

Οκτώβριος, ο Νοέμβριος αλλά και ο Μάρτιος, ο

οποίος κινείται ήδη ανοδικά.

Ο τουριστικός κλάδος όμως «ανοίγει» και χιλιά-

δες νέες θέσεις εργασίας. Όπως αναφέρει το

Παγκόσμιο Συμβούλιο:

•το 2017 οι εργαζόμενοι στον τουρισμό έφτα-

σαν τις 459.000,

•για φέτος προβλέπει αύξηση 5,2% και αναμέ-

νεται να φτάσουν τις 500.000, ενώ

•για την επόμενη δεκαετία ο τουρισμός θα συ-

νεχίσει να αυξάνει με ετήσιο ρυθμό αύξησης στο

2,1% με τους εργαζόμενους να φτάνουν τις

600.000.

Ο αριθμός όσων απασχολούνται στον τουρι-

σμό, είτε έμμεσα είτε άμεσα, το 2028 θα είναι δι-

πλάσιος και θα ξεπεράσει το 1,26 εκατ. άτομα.

Θετικό πρόσημο σημείωσαν και οι επενδύσεις

εξαιτίας του τουρισμού, σύμφωνα πάντα με το

Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ταξίδια και τον Του-

ρισμό.

Στην έκθεσή του υπολογίζει απορρόφηση στις

επενδύσεις ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ

για το 2017, ενώ εκτιμά πως το 2018 θα αυξη-

θούν κατά 3,6% και θα συνεχιστεί η ανοδική πο-

ρεία τους ετησίως κατά 5,5% και για τα επόμενα

10 χρόνια.

Υλικά

•1½ κιλό μέτριες γαρίδες

•300 γρ. κεφαλογραβιέρα

•1/2 φλιτζάνι ντοματοχυμός

•2 ψιλοκομμένα κρεμμύδια

•3 σκελίδες, ψιλοκομμένες σκόρδο

•1/2 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο

•100 ml ούζο

•1 φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο 

μαϊντανός

•αλάτι, πιπέρι

Οδηγίες
Καθαρίζετε τις γαρίδες,

βγάζετε με μια οδοντο-

γλυφίδα το εντεράκι τους

και τις ζεματίζετε σε λίγο

νερό, το οποίο κρατάτε

στην άκρη. Τις αφήνετε

να στραγγίξουν στο σου-

ρωτήρι.

Σε ένα μεγάλο, αντι-

κολλητικό τηγάνι ζεσταί-

νετε το λάδι. Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο

και προσθέτετε τον ντοματοχυμό, το μισό ούζο,

το ζωμό που κρατήσατε από τις γαρίδες, λίγο

αλάτι και πιπέρι. Αφήνετε τη σάλτσα να βράσει

και να δέσει.

Τρίβετε την κεφαλογραβιέρα σε χοντρό τρίφτη.

Προσθέτετε στη σάλτσα τις γαρίδες και βράζετε

για 4’-5’. Στη συνέχεια προσθέτετε το τυρί, το

υπόλοιπο ούζο και τον μισό μαϊντανό. Ανακατεύετε

και τα αφήνετε να πάρουν μια βράση όλα μαζί

2’-3’. Κατεβάζετε από τη φωτιά, πασπαλίζετε με

τον υπόλοιπο μαϊντανό και σερβίρετε


