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Σ
ύμφωνα με υπουργική απόφαση

που αποτελεί προσάρτημα στον

νόμο 2960/01 δηλαδή στον “έθνικό

τελωνειακό κώδικα”, προστίθεται το άρ-

θρο 69, που ούτε λίγο ούτε πολύ καταργεί

την δυνατότητα χονδρικής πώλησης από

τα πρατήρια και τις κάβες, του τσίπουρου

του λεγόμενου 48ωρου.

Επιτρέπεται δηλαδή μόνο η λιανική

πώληση σε ιδιώτες από τα καταστήματα

μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο το προϊόν

αυτό ελέγχεται για την περιεκτικότητα

του σε φθαλικούς εστέρες ώστε να είναι

ασφαλές για την δημόσια υγεία. Και μά-

λιστα με πολύ υψηλά πρόστιμα για τους

παραβάτες.

Με την παραπάνω απόφαση δημιουργείται το παράδοξο,

μια νόμιμη επιχείρηση χονδρικής πώλησης αλκοολούχων

ποτών που αγοράζει και πουλάει με νόμιμα παραστατικά,

να αποκλείεται από την χονδρική πώληση ενός και μόνο

αλκοολούχου ποτού.

Αυτό μάλιστα τι γίνεται σε μια εποχή που η μικρομεσαία

επιχείρηση βάλλεται ανελέητα από όλες τις πλευρές.

Ένα άλλο παράδοξο είναι ότι επιτρέπεται λιανική πώ-

ληση, αλλά απαγορεύεται η χονδρική.

Αλλά ας δούμε το θέμα σφαιρικά, το τσίπουρο και η

ρακή είναι εθνικά προϊόντα που έγιναν μόδα, βοηθώντας

την επιβίωση και χιλιάδων πελατών μας

όπως είναι τα καφενεία, οι ταβέρνες, και

τα μεζεδοπωλεία κυρίως λόγω της τιμής

του προιόντος, που είναι χαμηλή επι-

τρέποντας στον φτωχοποιημένο Έλληνα

, να αντέξει το λογαριασμό.

Από την άλλη αντί να προστατεύουμε

το εθνικό προϊόν, επιβαρύνουμε με τον

ειδικό φόρο κατανάλωσης τα εμφιαλω-

μένα εξαιρετικά τσίπουρα, φθάνοντας

την τιμή του τσίπουρου στα επίπεδα

τιμών που έχει το ουίσκι, δηλαδή απα-

γορευτικά για τον μέσο καταναλωτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών, επισημαίνει για άλλη μια φορά

στους αρμόδιους ότι οι περιοριστικές

αποφάσεις δεν οδηγούν σε καλά απο-

τελέσματα.

Όπως, ας πούμε, η συνεχής αύξηση της φορολογίας ,

έτσι και η παραπάνω απόφαση οδηγούν σε αντίθετα

αποτελέσματα και απώλεια εσόδων για το δημόσιο κορ-

βανά.

Ήδη η ΕΔΕΟΠ Αθηνών έχει υποβάλει για το θέμα,

υπομνήματα στις αρμόδιες αρχές.

Θυμίζουμε στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την

παραπάνω υπουργική Απόφαση, υφίσταται η υποχρέωση,

να αναρτούν  πινακίδες με τα στοιχεία των παραγωγών -

προμηθευτών του προϊόντος.

Ελληνική 

Ένωση Καφέ 

σε ΥΠΟΙΚ: 

Να καταργηθεί

ο ΕΦΚ

Στη σελίδα 4

O τουρισμός 

«τροφοδοτεί» το

εγχώριο real 

estate και τη 

διετία 2019 - 2020

Στη σελίδα 20

ΕΦΕΤ: Διευκρινίσεις 

για τα προϊόντα 

σχολικών κυλικείων

Συνάντηση της 3Ε

με το Δ.Σ. της

ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Στη σελίδα 2 Στη σελίδα 14

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών εύχεται 

στους συναδέλφους πρατηριούχους 

και στα στελέχη των συνεργαζόμενων εταιρειών

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 

Εθρεψαν την 

απασχόληση 

οι βιομηχανίες 

τροφίμων-ποτών

Εντάσεως… απασχόλησης αποδεικνύεται

ο κλάδος τροφίμων και ποτών στην Ελ-

λάδα, καθώς εν μέσω της σφοδρής κρίσης,

κατάφερε να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας,

καθιστώντας τον, τόσο αριθμητικά όσο και

ποσοστιαία, ως τον μεγαλύτερο εργοδότη

του μεταποιητικού τομέα της χώρας.

Αυτό προκύπτει από κλαδική έρευνα του

ΙΟΒΕ, που διενεργήθηκε για λογαριασμό του

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

(ΣΕΒΤ) σύμφωνα με την οποία, τα χρόνια

της κρίσης, το μερίδιο της βιομηχανίας τρο-

φίμων στο σύνολο των εργαζομένων της

μεταποίησης παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα,

χωρίς ωστόσο να σημειώνει άνοδο, κυρίως

λόγω της μικρής αύξησης του συνολικού

εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές επι-

χειρήσεις της χώρας.

Στις 28/3/2019 έγινε η παρουσίαση της

νέας εμπορικής πολιτικής της 3Ε όσον

αφορά τα αναψυκτικά και τους χυμούς προς

το χονδρεμπόριο. Από πλευράς της εταιρείας

παρέστησαν οι κ.κ. Σταθόπουλος Ανδρέας,

Πριφτάκης Γιώργος και Νάζος Ευάγγελος.

Τα προαναφερθέντα ανώτερα στελέχη της

3Ε ενημέρωσαν το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

για τις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν

από την 1/4/2019 για να εξισορροπηθούν

οι επιδράσεις προς τα πρατήρια. Όλοι οι

συνάδελφοι έχουν ενημερωθεί και με επι-

στολές της εταιρείας.

Ευελπιστούμε σε μια καλύτερη συνεργασία

αφού πιστεύουμε ότι έγινε κατανοητό ότι η

προηγούμενη πολιτική ήταν αδιέξοδη.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Κέρδη δηλώνει μόλις το 1/3 του επιχειρείν

ΑΑΔΕ: Το 64,02% του συνόλου των εταιρειών δήλωσε 

είτε ζημιές είτε μηδενικά ποσά εισοδημάτων

Νέο χτύπημα 

για τα πρατήρια
Καταργήθηκε η χονδρική του τσίπουρου σαρανταοκτάωρoυ



«Το σχολείο, πέρα από τον πρω-

ταρχικό παιδαγωγικό και κοινωνικό-

πολιτιστικό σκοπό του, πρέπει να

αποτελεί το μέσο για την προαγωγή

της υγιεινής διατροφής. Τα παιδιά,

μέσα από την εκμάθηση και τις δια-

τροφικές επιλογές που τους προ-

σφέρονται καθημερινά στο σχολικό

περιβάλλον, μπορούν να γνωρίζουν

ή να συνηθίζουν από μικρή ηλικία

στις τροφές που είναι διατροφικά κα-

τάλληλες για εκείνα και τελικά να

μάθουν να υιοθετούν μακροπρόθεσμα

στη ζωή τους υγιεινότερες επιλογές

στο διαιτολόγιό τους», σημειώνει ο

ΕΦΕΤ και τονίζει πως «παρότι ο ρόλος της οι-

κογένειας στη διαμόρφωση διατροφικών συ-

νηθειών είναι πρωταρχικός και αδιαμφισβή-

τητος, η μέριμνα για τα σχολικά κυλικεία

είναι διττή: διάθεση ασφαλών τροφίμων

αλλά και χρήσιμων πληροφοριών διατροφής,

συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στη δια-

τροφική διαπαιδαγώγηση τους. Επομένως,

απαιτείται η συνεργασία και η ευαισθητο-

ποίηση της συλλογικής, κοινωνικής αλλά και

ατομικής ευθύνης όλων μας».

«Εξάλλου, η προσπάθεια εξάλειψης προ-

βλημάτων υγείας στα παιδιά σχετικών με

την κακή διατροφή, όπως η παιδική παχυ-

σαρκία και η τερηδόνα, οφείλει να εδραι-

ώνεται και στο χώρο του σχολείου συμβάλ-

λοντας στη διαμόρφωση των αυριανών συ-

νειδητοποιημένων καταναλωτών», προσθέ-

τει.

Ο ΕΦΕΤ και το υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων ενημερώνουν ότι, σύμ-

φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα επι-

τρεπόμενα προς πώληση τρόφιμα σε κυλικεία

ή καντίνες των σχολείων είναι μόνο:

ΦΡΟΥΤΑ – ΛΑΧΑΝΙΚΑ

-Φρέσκα φρούτα − λαχανικά ανάλογα με

την εποχή, καλά πλυμένα και συσκευασμένα

σε ατομική μερίδα.

-Αποξηραμένα φρούτα χωρίς προσθήκη

ζάχαρης, συσκευασμένα σε ατομική μερίδα

έως 50 γραμμάρια. 

-Φυσικός χυμός φρούτων ή και λαχανικών

που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων –

καντινών. Δεν επιτρέπεται η προσθήκη σακ-

χάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Συ-

στήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωση του

άμεσα μετά την παρασκευή του σε ποτήρια

μιας χρήσης ανακυκλώσιμου υλικού.

-Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός

των κυλικείων – καντινών από φρέσκα, καλά

πλυμένα φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται η

προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών

ουσιών.

-Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυμένα λα-

χανικά που παρασκευάζεται εντός των κυλι-

κείων – καντινών, χωρίς προσθήκη αλατιού.

Επιτρέπεται μόνο η προσθήκη ελαιολάδου,

ξυδιού η λεμονιού.

-Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων

και ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά

και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική

συσκευασία έως και 330ml.

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

-Γάλα τυποποιημένο, παστεριωμένο σε

ατομική συσκευασία έως 500ml πλήρες και

ημιαποβουτυρωμένο (1,5% − 1,8% λιπαρά).

-Σοκολατούχο γάλα με χαμηλά λιπαρά

(max.1,8%) σε συσκευασία έως 250ml.

Γιαούρτι τυποποιημένο (έως 5% λιπαρά)

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε ατομική μερίδα

έως 200 γραμμάρια.

-Ροφήματα από συνδυασμούς φρέσκου

γάλακτος και φρέσκων φρούτων που θα πα-

ρασκευάζονται στο κυλικείο. Δεν επιτρέπεται

η προσθήκη ζάχαρης. Απαγορεύεται η διάθεση

άλλων τυποποιημένων ανάλογων ροφημάτων

καθώς και η χρήση έτοιμης σκόνης για την

παρασκευή τους.

-Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ημίσκληρα,

μαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά παραδο-

σιακά και ελληνικά Προστατευόμενης Ονο-

μασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα ανακα-

τεργασμένα τυριά ή τηγμένα τυριά και ανα-

κατεργασμένα τυριά με αλειφώδη υφή.

ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

Ή ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

-Κουλούρι σησαμένιο ολικής άλεσης πλού-

σιο σε φυτικές ίνες ή λευκό.

-Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυ-

τικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία

έως 50 γραμμάρια.

-Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε

φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατομική συσκευασία

έως 50 γραμμάρια.

-Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε φυ-

τικές ίνες ή λευκά, σε ατομική συσκευασία

έως 50 γραμμάρια.

Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσματα

πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδια-

γραφές : Κορεσμένα λιπαρά έως 3%, trans

λιπαρά έως 0,1%, νάτριο έως 0,5%.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

-Μουστοκούλουρα σε ατομική μερίδα έως

60 γραμμάρια.

-Σταφιδόψωμο σε ατομική μερίδα έως 60

γραμμάρια.

-Μπάρα δημητριακών ολικής άλεσης σε

ατομική μερίδα έως 40 γραμμάρια, η οποία

να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές :

Κορεσμένα λιπαρά έως 3% trans λιπαρά έως

0,1% Νάτριο έως 0,5%.

-Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική

συσκευασία (έως 60 γραμμάρια) με τις πα-

ρακάτω προδιαγραφές:

-Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά

να μην υπερβαίνει το 2% των ολικών λιπι-

δίων.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 2EΔEOΠ

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4916592

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Βυτινιώτης Ιωάννης                              Μέλος                                  210-9716767

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

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
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

ΕΦΕΤ: Διευκρινίσεις 

για τα προϊόντα σχολικών κυλικείων

Ενημερωτική ανακοίνωση προς τους καταναλωτές για τα σχολικά κυλικεία

εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, καταγράφοντας τα επιτρεπόμενα προς πώληση τρόφιμα.

Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τον τρόπο από-

κτησης διπλώματος οδήγησης και τη γενικότερη λει-

τουργία των Σχολών Οδηγών, φέρνει μία μικρή «επα-

νάσταση» καθώς αλλάζει τα δεδομένα για πολίτες και

επαγγελματίες. 

Με αφορμή αυτές τις αλλαγές, θέλω να τονίσω προς

πάσα κατεύθυνση ότι το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών στηρίζει ανεπιφύλακτα, χωρίς αστερίσκους

και «ναι μεν, αλλά», οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση

που έχει στόχο τη διαφάνεια και την πάταξη παραβατικών

συμπεριφορών. 

Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε οτιδήποτε επι-

βαρύνει και το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία

μας. Με αυτό το σκεπτικό δηλώνουμε την στήριξη μας

στην απόφαση να καταπολεμηθούν φαινόμενα δια-

φθοράς και παραοικονομίας. Η ανάγκη για διαφανείς

διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα –πόσο μάλλον σε τομείς

που σχετίζονται με την ασφάλεια- είναι επιτακτική.

Όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και σε

ένα πρόβλημα που απασχολεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες

οι οποίοι περιμένουν επί μήνες να δώσουν εξετάσεις

για την απόκτηση διπλώματος

οδήγησης. Το θέμα έχει πολ-

λές κοινωνικές και οικονομι-

κές προεκτάσεις και πρέπει

να υπάρξει άμεσα διάλογος

όλων των εμπλεκόμενων φο-

ρέων προκειμένου να βρεθεί

λύση. Ειδικά η πρόβλεψη του

νόμου για ασφαλιστική κά-

λυψη των εξεταζόμενων χω-

ρίς την παρουσία του εκπαι-

δευτή εντός του οχήματος,

θεωρείται μεγάλο ρίσκο που

οι ασφαλιστικές εταιρείες αρ-

νούνται να λάβουν. Άρα πρέ-

πει να βρεθεί η κατάλληλη

λύση ώστε να υπάρξει διαφάνεια αλλά και λειτουργική

εφαρμογή του νόμου.

Είναι άλλο πράγμα η εξυγίανση ενός χώρου –την

οποία ζητάμε, επικροτούμε και στηρίζουμε- και άλλο

η ομηρία πολιτών και συνεπών επαγγελματιών.

Θεωρώ ότι οι ελεγκτικοί μηχανι-

σμοί είναι σε θέση να εντοπίσουν

τους επιτήδειους –είτε πρόκειται

για ορισμένους κακούς επαγγελ-

ματίες, είτε για διεφθαρμένους

κρατικούς υπαλλήλους που έχουν

στήσει παραμάγαζα και πλουτίζουν

με «φακελάκια»- και να τους οδη-

γήσουν στη δικαιοσύνη. 

Και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς

να ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης

που περιμένει να δώσει εξετάσεις

για την απόκτηση ενός διπλώματος

προκειμένου να έχει ένα εφόδιο

στην αναζήτηση μίας δουλειάς ή

στη βελτίωση του βιοτικού του

επιπέδου.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 20. 03. 2019

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. Ι. Χατζηθεοδοσίου: 

«Ναι στη διαφάνεια, όχι στην ομηρία πολιτών και επαγγελματιών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη συνάντηση που είχε η Ελληνική

Ένωση Καφέ (ΕΕΚ) με τη γενική

διευθύντρια του γραφείου του ανα-

πληρωτή υπουργού Οικονομικών,

Γιώργου Χου-

λιαράκη, πα-

ρουσιάστη-

καν εκ μέ-

ρους της ΕΕΚ

οι αντίστοιχες

προτάσεις για

τη βελτίωση

του πλαισίου

λειτουργίας

του κλάδου,

βάσει εμπε-

ριστατωμέ-

νων οικονο-

μοτεχνικών

μελετών.

Η πάγια θέση της Ελληνικής Ένω-

σης Καφέ είναι η κατάργηση του Ει-

δικού Φόρου Κατανάλωσης που έχει

επιβληθεί από την 1η Ιανουαρίου

του 2017 και έχει προκαλέσει αύξηση

της τιμής του καφέ για τους κατα-

ναλωτές της τάξεως του 30% σε ορι-

σμένα είδη, μείωση της κατανάλω-

σης, δυσλειτουργία των επιχειρήσεων

του κλάδου και αύξηση φαινομένων

λαθρεμπορίου και αθέμιτων πρακτι-

κών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της

ένωσης, πρόκειται για μία εξαιρετικά

αρνητική εξέλιξη, η οποία πέρα από

την οικονομική διάσταση και την

αποφυγή καταβολής των φόρων και

της δημιουργίας αθέμιτου ανταγω-

νισμού, θέτει και σοβαρό ζήτημα

ασφαλούς κατανάλωσης των λα-

θραίων προϊόντων αφού αυτά δεν

υπόκεινται στους απαραίτητους ελέγ-

χους.

Όπως εξήγησε η Ελληνική Ένωση

Καφέ, η διάσταση που έχει πάρει το

λαθρεμπόριο καφέ, ειδικά σε περιο-

χές που βρίσκονται κοντά στα σύνο-

ρα, είναι εκρηκτικές αφού σύμφωνα

με ασφαλείς

εκτιμήσεις της

αγοράς τα λα-

θραία προϊόντα

κ α τ α λ α μ β ά -

νουν ένα ποσο-

στό περίπου

στο 10% της

αγοράς.

Εξίσου κυ-

ρίαρχο θέμα

της συζήτησης

ήταν το φλέγον

θέμα της επι-

στροφής του

ΕΦΚ στην περίπτωση που ο καφές

επανεξάγεται, καθώς σύμφωνα με

το υπάρχον πλαίσιο αυτό μπορεί να

πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από μια

διαδικασία δημιουργίας φορολογικών

αποθηκών, η οποία είναι ιδιαίτερα

απαιτητική τόσο από οικονομικής

όσο και από διοικητικής άποψης, επι-

βαρύνοντας σημαντικά κυρίως τις

μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η διόρ-

θωση του πλαισίου είναι πρωταρχικής

σημασίας για την Ελληνική Ένωση

Καφέ, καθώς πρόκειται για μια πρα-

κτική που θεωρείται αυτονόητη, δεν

εμπεριέχει σημαντικό δημοσιονομικό

κόστος ενώ διευκολύνει τις εξαγωγές

προϊόντων και τη γενικότερη λει-

τουργία των επιχειρήσεων. Δυστυχώς,

το ισχύον πλαίσιο έχει φέρει ως απο-

τέλεσμα οι εταιρείες που έχουν εξα-

γωγική δραστηριότητα είτε να επι-

δοτούν τις εξαγωγές τους, είτε να

εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς

των δραστηριοτήτων τους εκτός Ελ-

λάδας.

Ελληνική Ένωση Καφέ σε ΥΠΟΙΚ: 

Να καταργηθεί ο ΕΦΚ

- Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη

να μην υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια, (β) τα

ολικά λιπαρά να μην υπερβαίνουν τα 10 γραμ-

μάρια, (γ) τα κορεσμένα λιπαρά να μην υπερ-

βαίνουν τα 5 γραμμάρια και (δ) το νάτριο να

μην υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια.

Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας − πίτας λα-

χανικών σε ατομικές μερίδες των 120 γραμμαρίων

και με την συγκεκριμένη προδιαγραφή : Η

λιπαρή ύλη για τη ζύμη – φύλλο πρέπει να

είναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαρ-

γαρίνη ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν

δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30% σε συνολικά

λιπαρά και το 0,1% σε trans λιπαρά.

Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές: Για τη

βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά,

αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα.

Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως

το γλουταμινικό μονο−νάτριο. Για τη γέμιση τα

επιτρεπόμενα προϊόντα είναι τυρί, τομάτα, πι-

περιές, μανιτάρια, κρεμμύδι, καλαμπόκι. Δεν

επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών.

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Τα σάντουιτς – τοστ μπορούν να παρασκευά-

ζονται με συνδυασμούς των τροφίμων των επό-

μενων παραγράφων. Μπορούν να είναι τυπο-

ποιημένα ή να παρασκευάζονται στο χώρο του

κυλικείου − καντίνας αυθημερόν.

Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού,

ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό

όπως ψωμάκι ατομικό, ψωμί για τοστ, μπαγκέτα,

ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σησαμένιο κουλούρι.

Συστήνεται το ψωμί ολικής άλεσης. Δεν επιτρέ-

πεται το μπριος, το κρουασάν ή το πιροσκί. Η

ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει γλυκου-

ρονικό νάτριο.

Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται

στην περίπτωση 2 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ, στοιχείο 5.

Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών,

εκτός από βραστή γαλοπούλα με τις παρακάτω

προδιαγραφές : Κορεσμένα λιπαρά έως 1 %,

νάτριο έως 1%.

Λαχανικά όλων των ειδών.

Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς.

Αβγό καλά βρασμένο.

Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται μόνο η προ-

σθήκη ελαιολάδου.

Επιτρέπεται η παρασ0κευή γλυκών σάντουιτς

με συνδυασμό των προαναφερόμενων ψωμιών

και ως γέμιση 1 κουταλιά της σούπας μέλι ή

μέλι με ταχίνι.

ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ

Κρέμα και ρυζόγαλο σε ατομικές μερίδες των

150 γραμμαρίων (με περιεκτικότητα σε λίπος

γάλακτος έως 4%).

Χαλβάς σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμά-

ρια.

Παστέλι σε ατομική μερίδα έως 50 γραμμά-

ρια.

Μέλι σε ατομική μερίδα.

Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατομική

μερίδα έως 30 γραμμάρια.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καρα-

μελών.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί καρποί όλων

των ειδών χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης

σε ατομική συσκευασία έως 50 γραμμάρια.  Δεν

επιτρέπονται οι τηγανισμένοι ξηροί καρποί.

ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Εμφιαλωμένο νερό.

Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρακάτω αφε-

ψήματα: χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού,

χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαν-

τικών.

Καφές μόνο για το προσωπικό.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών.

Επιτρέπεται η διάθεση και “βιολογικών προ-

ϊόντων” όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισμούς

834/2007 και 889/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου, με την προϋπόθεση

ότι αυτά εμπίπτουν στον ανωτέρω κατάλογο.

Δεν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τρο-

φίμων ή συμπληρωμάτων διατροφής και προ-

ϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποιημένους

οργανισμούς.

ΕΦΕΤ: Διευκρινίσεις 

για τα προϊόντα σχολικών κυλικείων
Συνέχεια από τη σελίδα 2
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Ενημέρωση

Από την 1η Απριλίου 2019, η κα Bhavya

Mandanna αναλαμβάνει τη θέση της

Διευθύντριας Παραγωγής στην Ολυμπιακή

Ζυθοποιία Α.Ε., αναφερόμενη στην κα

Κατερίνα Τσίντσιφα, η οποία αναβαθμί-

στηκε από τις αρχές του έτους σε Senior

Director Production για τις αγορές της

Βαλτικής, Ιταλίας, Σερβίας, Κροατίας και

Ελλάδας.

Η κα Mandanna ξεκίνησε την επαγ-

γελματική της πορεία στην Molson Coors

Brewing Company, ενώ από τον Οκτώβριο

του 2014 εντάχθηκε στο δυναμικό του

Ομίλου Carlsberg, αναλαμβάνοντας ηγε-

τικές θέσεις στους τομείς Brewing Pro-

cessing, Production & Innovation, εστιά-

ζοντας πάντα στο αποτέλεσμα και την

επίτευξη υψηλών στόχων.

Ο Managing Director της Ολυμπιακής

Ζυθοποιίας, κ. Dejan Beko, δήλωσε σχε-

τικά: «Είμαι σίγουρος πως η Bhayva θα

αποτελέσει ένα σημαντικό μέλος του

Senior Leadership Τeam της εταιρείας

μας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πο-

ρεία της Διεύθυνσης Παραγωγής για τις

2 ιδιόκτητες παραγωγικές μας μονάδες

στη Σίνδο και τη Ριτσώνα.»

Νέα διευθύντρια παραγωγής στην

Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Η Κατερίνα Τσίντσιφα, αναβαθμίστηκε 

από τις αρχές του έτους σε Senior Director 

Production για τις αγορές της Βαλτικής, Ιταλίας, 

Σερβίας, Κροατίας και Ελλάδας.

Οι σχετικές αιτήσεις

μπορούν να υποβλη-

θούν μέχρι και τις 5 Μαΐου,

εδώ!

Οπως αναφέρει η εται-

ρία, το Πρόγραμμα Rise

Management Trainee δίνει

τη δυνατότητα σε νέους

με ταλέντο και διάθεση

να κάνουν μία δυναμική

επαγγελματική αρχή σε

ένα εργασιακό περιβάλλον

που τους εξελίσσει κάθε μέρα. Για

δύο - πλούσια σε γνώση, προκλήσεις

και επαγγελματικές εμπειρίες - χρόνια,

θα γνωρίσουν από κοντά τη δραστη-

ριότητα και τη συνολική λειτουργία

της εταιρείας και θα έχουν ατομικό

πλάνο ανάπτυξης που περιλαμβάνει

ευκαιρίες εκπαίδευσης και άμεση ανά-

θεση projects, με στόχο την απόκτηση

επαγγελματικής εμπειρίας σε πρακτικό

επίπεδο, καθώς και αξιολόγηση της

απόδοσης, ώστε να αναλάβουν μία

θέση εργασίας μετά την ολοκλήρωση

του προγράμματος. Τα τελευταία 29

χρόνια, περισσότεροι από 150 νέοι

έχουν σταδιοδρομήσει τόσο μέσα στην

εταιρεία όσο και ευρύτερα στον Όμιλο

Coca-Cola HBC, μέσω του Προγράμ-

ματος, αναλαμβάνοντας υψηλόβαθμες

θέσεις.

«Με το πρόγραμμα Rise Management

Trainee αναζητάμε την επόμενη γενιά

στελεχών της εταιρείας. Στην Coca-

Cola Τρία Έψιλον θέλουμε να προ-

σελκύουμε ταλαντούχους νέους με

πάθος και όρεξη για εξέλιξη και τους

δίνουμε την ώθηση που χρειάζονται

για να κάνουν όλα όσα αγαπούν», δη-

λώνει η Σοφία Κάντα, Διευθύντρια Αν-

θρώπινου Δυναμικού της Coca-Cola

Τρία Έψιλον.

Στο Rise Management Trainee Πρό-

γραμμα μπορεί να συμμετάσχει όποιος

είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, με μέ-

χρι και δύο έτη εργασιακή εμπειρία,

έχει άριστες γνώσεις ελληνικής και

αγγλικής γλώσσας, δεξιότητες χρήσης

ηλεκτρονικού υπολογιστή (Windows,

MS Office) και φυσικά όποιος έχει διά-

θεση για διαρκή μάθηση δίπλα σε ανα-

γνωρισμένα στελέχη, θέλει να ξεχω-

ρίζει σε ό,τι κάνει, να γίνεται συνεχώς

καλύτερος και επιθυμεί να εξελίσσεται

σε ένα περιβάλλον «απαιτητικό» με

γρήγορους ρυθμούς. Η διαδικασία επι-

λογής μέσα από διάφορα στάδια επι-

τρέπει να γνωρίσουν οι άνθρωποι της

εταιρείας καλύτερα τους υποψηφίους,

τους ενθαρρύνει να αναδείξουν τις

δεξιότητές τους και να μοιραστούν

μαζί με τα στελέχη της Coca-Cola Τρία

Έψιλον τους στόχους, τα ενδιαφέροντα

και τα όνειρά τους.

Περνώντας με επιτυχία τη διαδικασία

επιλογής μέσα από προσωπικές συ-

νεντεύξεις, τεστ δεξιοτήτων και ολοή-

μερο Κέντρο Αξιολόγησης σε ρεαλι-

στικές συνθήκες εργασίας, επιλέγονται

οι Management Trainees που θα ξεκι-

νήσουν τη διετή διαδρομή στην Coca-

Cola Τρία Έψιλον, μια εταιρεία 1.500

εργαζομένων, με πάνω από το 50%

να ανήκει στη Γενιά Υ.

Σε όλη τη διαδικασία, το δυναμικό

εργασιακό περιβάλλον αλλά και οι συ-

νάδελφοι της Coca-Cola Τρία Έψιλον

που θα βρίσκονται δίπλα στους νέους

Management Trainees αναλαμβάνουν

να καθοδηγήσουν, να δώσουν νέα κί-

νητρα, συνεχή έμπνευση και γνώσεις.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι νέοι

ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν κα-

θημερινά τα ταλέντα τους και να προ-

ετοιμάζονται για να αναλάβουν θέσεις

ευθύνης στο μέλλον.

«Το πρόγραμμα Rise Management

Trainee μού έδωσε την ευκαιρία να

κάνω αυτό που αγαπώ και να εξελίσ-

σομαι τόσο σε προσωπικό όσο και σε

επαγγελματικό επίπεδο καθημερινά.

Έχοντας δίπλα μου ταλαντούχους αν-

θρώπους που είναι πρόθυμοι να με

καθοδηγήσουν και να με υποστηρίξουν

σε κάθε μου βήμα, ως μέντορες, νιώθω

πλέον τη βεβαιότητα πως όλα μου τα

όνειρα για το μέλλον θα γίνουν πραγ-

ματικότητα», Νάνσυ Κωνσταντέλλου

HR Management Trainee 2018.

«Η ταχεία εξέλιξη του προγράμματος

με βοηθά να μαθαίνω κάθε μέρα, μου

προσφέρει τον χώρο να εκφράζω κάθε

πτυχή της προσωπικότητας μου και

να εργάζομαι σε ένα ευχάριστο περι-

βάλλον που με στηρίζει. Από την

πρώτη μέρα στην ομάδα, απέκτησα

εμπειρία σε διάφορα τμήματα του ορ-

γανισμού, ανέλαβα ενεργά καινοτόμα

project βασισμένα στο πλούσιο χαρ-

τοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας.

Πρόσφατα, ανέλαβα τη δική μου ομάδα

και παίρνω όλες τις πολύτιμες γνώσεις

που χρειάζομαι για να πετύχω την

επαγγελματική εξέλιξη που ονειρεύο-

μαι», Αργύρης Μουστάκας Supply Chain

Management Trainee 2017.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά

με το πρόγραμμα, καθώς και αναλυτι-

κές λεπτομέρειες και οδηγίες για όλη

τη διαδικασία της επιλογής και της

διετούς ανάπτυξης θα βρείτε στο

g r . c o c a - c o l a h e l l e n i c . c o m / g r /

kariera/management-trainee-program

Πρόγραμμα Management Trainee

για νέους από την Coca Cola 3E
Δηλώσεις συμμετοχής για το Πρόγραμμα Rise

Management Trainee μέχρι και τις 5 Μαΐου 2019.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον προσκαλεί νέους πτυχιούχους 

να συμμετάσχουν στο Rise, 

το διετές Πρόγραμμα Management Trainee.

Διπλασιασμός τζίρου, εξαγωγών

και μεριδίου είναι ο στόχος που

θέτει η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

(ΕΖΑ) για την επόμενη πενταετία.

Οχημα για την επίτευξη των στόχων

αυτών είναι το επενδυτικό πρόγραμμα

της εταιρείας που υπολογίζεται ότι

για την περίοδο 2019-2023 θα ξεπε-

ράσει τα 20 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο

της μεγέθυνσης της εταιρείας εντός

του πρώτου εξαμήνου του 2019 σχε-

διάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαί-

ου, μετά το πέρας της οποίας ανα-

μένεται να έχει ενισχύσει τη συμμετοχή

της η Damma Holdings (fund συμφε-

ρόντων Δημήτρη Δασκαλόπουλου) που

κατέχει σήμερα το 33,9% της ΕΖΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων

της ΕΖΑ, 10 εκατ. ευρώ, σχεδιάζεται να

υλοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους

και θα αφορά νέα γραμμή εμφιάλωσης,

εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση του

εργοστασίου, καθώς και ανάπτυξη του

δικτύου πωλήσεων.

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη πεν-

ταετία, 2014-2018, η ΕΖΑ υλοποίησε

επενδύσεις συνολικού ύψους 18,5 εκατ.

ευρώ, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά

στο να τριπλασιάσει τον τζίρο της το

2018 σε σχέση με το 2013, χρονιά κατά

την οποία εισήλθε στο μετοχικό της κε-

φάλαιο η Damma Holdings, καθώς και

να διπλασιάσει το προσωπικό της.

«Από μεσαία εταιρεία, η ΕΖΑ γίνεται

μεγάλη εταιρεία. Η στρατηγική μας είναι

η περαιτέρω μεγέθυνση των μεγεθών,

προσδοκώντας ότι το μακροοικονομικό

περιβάλλον θα βελτιώνεται», σημείωσε

ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος

της ΕΖΑ, Αθ. Συριανός, στο πλαίσιο συ-

νέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες

η διοίκηση της ζυθοποιίας.

Το 2018 ο κύκλος εργασιών της ΕΖΑ

ανήλθε σε 36 εκατ. ευρώ από 30,6 εκατ.

ευρώ το 2017, καταγράφοντας αύξηση

20%. Τα λειτουργικά κέρδη της διαμορ-

φώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ από 1,09

εκατ. ευρώ το 2017, ενώ το καθαρό,

προ φόρων, αποτέλεσμα της εταιρείας

ήταν θετικό, με τα κέρδη προ φόρων να

διαμορφώνονται σε 730.000 ευρώ έναντι

ζημιών 811.000 ευρώ το 2017.

Το μερίδιο, σε όγκο, της ΕΖΑ διαμορ-

φώθηκε το 2018, σύμφωνα με τον γενικό

διευθυντή της εταιρείας Τζώρτζη Κανα-

κάρη, σε 8%, ενώ ειδικά κατά τους κα-

λοκαιρινούς μήνες έφτασε το 10%. Η δι-

οίκηση της ΕΖΑ εμφανίστηκε ιδιαιτέρως

ικανοποιημένη από την εξέλιξη αυτή,

δεδομένου ότι η αγορά μπίρας στο ορ-

γανωμένο λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ)

υποχώρησε κατά 2,5% σε όγκο το 2018,

ενώ η ΕΖΑ σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης

39%. Συνολικά, η αγορά μπίρας σε σούπερ

μάρκετ και σε χώρους εστίασης, και εν

γένει στην επιτόπια κατανάλωση, ση-

μείωσε μικρή αύξηση το 2018 σε σύγ-

κριση με το 2017, με αρκετά σημαντική

τη συμβολή της αυξημένης τουριστικής

κίνησης.

Σε 35 χώρες

Εκτός συνόρων τα προϊόντα της ΕΖΑ

«ταξιδεύουν» σε 35 χώρες με τις πωλήσεις

στο εξωτερικό να αντιστοιχούν στο 9,8%

του συνολικού όγκου παραγωγής της

εταιρείας. Για τον διπλασιασμό των εξα-

γωγών στην επόμενη πενταετία, η εται-

ρεία έχει ως κεντρική στρατηγική την

ενίσχυση της παρουσίας της στις γειτο-

νικές χώρες, κυρίως στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι ήδη η ΕΖΑ

παράγει αναψυκτικά και εν γένει μη αλ-

κοολούχα ποτά με βάση τη βύνη, τα

οποία προορίζονται αποκλειστικά για τις

αραβικές χώρες.

Τέλος, από τον προσεχή Ιούνιο θα

λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της

ΕΖΑ πρόγραμμα διττής εκπαίδευσης για

το επάγγελμα του ζυθοποιού/βυνοποιού

με την υποστήριξη του Ελληνογερμανι-

κού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμε-

λητηρίου. Η φοίτηση θα είναι τριετής

και οι εκπαιδευόμενοι θα αμείβονται και

θα τους παρέχεται ασφάλιση.

Επενδυτικό πρόγραμμα 20 εκατ. 

από την ΕΖΑ έως το 2023
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανοικτή είναι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των

ενδιαφερόμενων δικαιούχων για να υπαχθούν

στην 1η πρόσκληση του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη

μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Μέσω του

προγράμματος, οι «περιστασιακοί» αγρότες -καθώς σ'

αυτούς απευθύνεται η πρόσκληση- μπορούν να

λάβουν επιδότηση 14.000 ευρώ προκειμένου μα

γίνουν «επαγγελματίες» στον αγροτικό τομέα.

Ειδικότερα, στόχος του υπομέτρου 6.3, ο συνολικός

προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στα 70 εκατ.

ευρώ, είναι η ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δρα-

στηριότητές τους, μέσω ενεργειών που αφορούν τη

βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσι-

μότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προ-

σαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κ.λπ.), ούτως

ώστε να είναι ικανές να υποστηρίξουν μελλοντική

επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη

γεωργία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δημοτικές και τοπικές

κοινότητες στην επικράτεια της χώρας με πληθυσμό

έως και 5.000 κατοίκους, εκτός από κάποιες αστικές

περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης όπου η

αγροτική δραστηριότητα δεν είναι σημαντική, παρέ-

χοντας στήριξη σε φυσικά πρόσωπα για την περαιτέρω

ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών εκμεταλλεύσεών

τους.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης θα πραγματο-

ποιείται ηλεκτρονικά έως τις 4 Ιουνίου 2019 μέσω

του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων

(http://www.ependyseis.gr). Τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ

πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την

τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του

μέτρου είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι της 1ης προκήρυξης του μέτρου είναι

οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών

εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι νε-

οεισερχόμενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος

της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ

για το έτος 2018.

2. Οι υποψήφιοι έχουν μέσο όρο ατομικών αγροτικών

εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών στοιχείων

των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως

και 3.000 ευρώ και μέσο όρο των συνολικών οικογε-

νειακών εισοδημάτων των διαθέσιμων φορολογικών

στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου,

συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές)

έως και 15.000 ευρώ.

3. Επιπλέον, η γεωργική εκμετάλλευση των υπο-

ψηφίων πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυνα-

μικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με

5.000 ευρώ έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατά-

σταση.

4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται

το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται

με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τυποποιημένο

επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους

εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχει-

ρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη

από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχε-

δίου, ο δικαιούχος δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υπο-

χρεώσεις.

7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με

συγκεκριμένες δαπάνες, όπως προαναφέρθηκε, είναι

ίσο με 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλ-

λεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία κατα-

βάλλεται με την ένταξη στο μέτρο, είναι το 70% της

συνολικής ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋπο-

θέσεις και υποχρεώσεις που διέπουν το μέτρο υπάρ-

χουν στην πρόσκληση του μέτρου η οποία είναι

αναρτημένη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.mi-

nagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Εθρεψαν την απασχόληση 

οι βιομηχανίες τροφίμων-ποτών

Την αντοχή που επέδειξε ο τομέας αποδεικνύουν τα

ευρήματα, βάσει των οποίων, το 2011, το ποσοστό του

εργατικού δυναμικού Τροφίμων και Ποτών στο σύνολο

της απασχόλησης στη μεταποίηση βρισκόταν στο 28%,

ενώ σταδιακά, μέχρι το 2018, έφθασε στο 37%. Η άνοδος

αυτή, ωστόσο, οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνολικού

αριθμού των εργαζομένων στην εγχώρια μεταποίηση

μέχρι το 2014. Συγκεκριμένα, η πτώση του αριθμού των

απασχολούμενων στο σύνολο της μεταποίησης της χώρας

από το 2011 έως το 2014 καταγράφει σωρευτικές απώλειες

της τάξης του 23%, όταν η αντίστοιχη σωρευτική μεταβολή

στα τρόφιμα και ποτά είναι κατά πολύ χαμηλότερη (-1%).

Έτσι, το μερίδιο των απασχολουμένων των τροφίμων

και ποτών ως προς το σύνολο του μεταποιητικού τομέα

παραμένει σε υψηλά επίπεδα για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Από το 2013 και μετά, η πτωτική τάση της απασχόλησης

στα τρόφιμα και ποτά ανατρέπεται, με τον μέσο ετήσιο

ρυθμό μεταβολής να ξεπερνά το 3%. Η πορεία αυτή ανα-

κόπτεται το 2018, όπου οι εργαζόμενοι στον τομέα μει-

ώνονται κατά 2,3%, στις 130.000 περίπου. Μικρότερη

κατά το ίδιο έτος ήταν η μείωση στο σύνολο της μεταποί-

ησης κατά 0,1%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός

των απασχολούμενων στο σύνολο της ελληνικής μετα-

ποίησης ανέρχεται στις περίπου 360.000.

Υπερτερούν σε αριθμό 

οι πολύ μικρές επιχειρήσεις...

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2016 δραστη-

ριοποιούνταν στον τομέα των τροφίμων και ποτών περίπου

17.000 επιχειρήσεις, με τη συντριπτική τους πλειονότητα

(90%) να κατατάσσονται στις πολύ μικρές, δηλαδή απα-

σχολούν έως 9 εργαζόμενους από το σύνολο των 17.000

επιχειρήσεων, οι 15.300 ανήκουν στην κατηγορία των

πολύ μικρών επιχειρήσεων (14.305 στα τρόφιμα και 992

στα ποτά) 883 ή ποσοστό 5% με αριθμό εργαζομένων

από 10 έως 19 άτομα (883 τρόφιμα και 50 ποτά), 453 ή

ποσοστό 3% στις μεσαίες με αριθμός εργαζομένων από

20-49 άτομα (425 στα τρόφιμα και 28 στα ποτά) 252 ή

ποσοστό 1% στις μεγάλες (50-249 εργαζόμενους), εκ των

οποίων οι 229 δραστηριοποιούνταν στα τρόφιμα και οι 23

στα ποτά.

Μόλις 48 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 44 στα τρόφιμα

και οι 4 στα ποτά, εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύ

μεγάλων επιχειρήσεων (περισσότερους από 250 εργαζό-

μενους), οι οποίες απασχολούσαν το 2016 σχεδόν 28.000

άτομα (21.859 στα τρόφιμα και 2.886 στα ποτά).

… και σε τζίρο οι πολύ μεγάλες

Ωστόσο σε όρους κύκλου εργασιών τα δεδομένα αλ-

λάζουν, καθώς τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο στα Τρόφιμα

(32%) όσο και στα Ποτά (53%), καταγράφονται στις πολύ

μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή σε εκείνες στις οποίες ο

αριθμός των εργαζομένων τους ξεπερνά τα 250 άτομα.

Στα τρόφιμα, σημαντικό μερίδιο στον κύκλο εργασιών

συγκεντρώνουν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (17%),

γεγονός που ερμηνεύεται από τη μεγάλη συγκέντρωση

και τον υψηλό αριθμό των πολύ μικρών επιχειρήσεων οι

οποίες όπως προαναφέρθηκε, ξεπερνούν τις 14.000. Στα

ποτά, ωστόσο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 10%,

λόγω του σχετικά μικρού αριθμού πολύ μικρών επιχειρή-

σεων, καθώς σε αυτές ανήκουν 992 επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με όρους κύκλου εργασιών, το 2016 οι

πολύ μεγάλες επιχειρήσεις των τροφίμων «συγκέντρωσαν»

4,12 δισ. ευρώ, οι μεγάλες 4,073 δισ. ευρώ, οι μεσαίες

1,476 δισ. ευρώ, οι μικρές 963 εκατ. ευρώ και οι πολύ

μικρές 2,175 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα στον τομέα των ποτών, οι 4 πολύ μεγάλες

επιχειρήσεις είχαν συνολικό κύκλο εργασιών 959 εκατ.

ευρώ, οι μεγάλες 402 εκατ. ευρώ, οι μεσαίες 185 εκατ.

ευρώ, οι μικρές 133 εκατ. ευρώ και οι πολύ μικρές 180

εκατ. ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά των υποκλάδων

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, ως προς την κατανομή

των υποκλάδων των τροφίμων και ποτών με βάση τα

διαρθρωτικά χαρακτηριστικά που εξετάζοντα, προκύπτουν

τα εξής:

* Στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ξεχωρίζει η Αρ-

τοποιία και τα αλευρώδη, με το μεγαλύτερο ποσοστό της

σχετικής κατανομής (20%), τα Φρούτα και λαχανικά και τα

Ποτά (από 16%), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνουν τα

Γαλακτοκομικά (14%).

* Σχετικά με την αξία παραγωγής, το σημαντικότερο

μερίδιο της σχετικής κατανομής κατέχουν η Αρτοποιία

και τα αλευρώδη και τα Γαλακτοκομικά (από 16%), ενώ

ακολουθούν τα Ποτά (14%) και τα Φρούτα και λαχανικά

(13%).

* Στον αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου, το μεγα-

λύτερο μερίδιο έχει η Αρτοποιία και τα αλευρώδη (59%),

ενώ ακολουθούν τα Έλαια και λίπη (12%), τα Άλλα είδη

διατροφής (7%) και τα Γαλακτοκομικά προϊόντα (5%).

* Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το υψηλότερο

μερίδιο κατέχουν η Αρτοποιία και αλευρώδη (17%) και τα

Γαλακτοκομικά προϊόντα (15%), με τα Φρούτα και λαχανικά

και τα Έλαια και λίπη να ακολουθούν (14%).

* Ως προς τον αριθμό των εργαζομένων, η Αρτοποιία

και τα αλευρώδη (42%) έρχονται πρώτα στη σχετική κα-

τάταξη, δεύτερα τα Φρούτα και λαχανικά (14%) και ακο-

λουθούν τα Γαλακτοκομικά προϊόντα (11%).

* Τέλος, σε σχέση με παραγωγικότητα εργασίας, οι

Ζωοτροφές καταγράφουν την υψηλότερη επίδοση (53,6

ευρώ ανά εργαζόμενο), ενώ ακολουθούν τα Ποτά (54,8

ευρώ ανά εργαζόμενο), τα Προϊόντα αλευρόμυλων (38,9

ευρώ ανά εργαζόμενο) καθώς και τα Γαλακτοκομικά προ-

ϊόντα (38,7 ευρώ ανά εργαζόμενο).

«Τρέχουν» οι προθεσμίες για την ενίσχυση 

μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Επιδότηση 14.000 ευρώ σε «περιστασιακού» γεωργούς, προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους 

και να γίνουν επαγγελματίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Ποιες περιοχές αφορά.

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση 7,26% στην παραγωγή κρασιού 

την περίοδο 2018/19

Μειωμένη κατά 7,26% εμφανίζεται η παραγωγή

κρασιού στη χώρα μας, σε όλες σχεδόν τις κατη-

γορίες, για την περίοδο 2018/2019, όπως καταγράφονται

στα στοιχεία που απέστειλε στην Κομισιόν το τμήμα

Αμπέλου, Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών.

Από τα δεδομένα, τα οποία και επεξεργάστηκε η

Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προ-

ϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), προκύπτει ότι η πτώση στην παραγωγή

οίνου καταγράφεται σε όλες τις κατηγορίες κρασιών

πλην των ποικιλιακών οίνων.

Αναλυτικότερα, η πτώση στα κρασιά με Προστα-

τευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) αγγίζει το

14,3% για τη περίοδο 2018/2019 σε σχέση με την πε-

ρίοδο 2017/2018, στους οίνους με Προστατευόμενη

Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) η πτώση φτάνει το 10,75%

ενώ για τους οίνους χωρίς ΓΕ η παραγωγή εμφανίζεται

μειωμένη κατά 12%. Αντίθετα, αύξηση κατά 18,04%

καταγράφει η παραγωγή των ποικιλιακών οίνων.

Μάλιστα η παραγωγή για την περίοδο 2018/2019

είναι αρνητική και σε σχέση με τον μέσο όρο 5ετίας

κατά 20,88%, κάτι που ενι-

σχύει τις απόψεις περί αρ-

νητικής επίδρασης των κλι-

ματικών φαινομένων, ιδιαί-

τερα το 2018.

Παράλληλα η ΚΕΟΣΟΕ επι-

σημαίνει ότι η αύξηση που

καταγράφεται στους ποικι-

λιακούς οίνους αποτελεί επι-

βεβαίωση του προσανατο-

λισμού των οινοποιείων στην

αύξηση αυτής της κατηγο-

ρίας οίνων, με βάση την έν-

δειξη ποικιλίας. Τονίζεται

επίσης ότι στη συνολική πα-

ραγωγή, οι λευκοί οίνοι αν-

τιπροσωπεύουν το 66,58%

ενώ το υπόλοιπο 33,42% οι

ερυθροί και ερυθρωποί οίνοι. Οι παραγόμενοι οίνοι με

ΠΟΠ αντιστοιχούν στο 8,97% της συνολικής παραγωγής,

οι οίνοι με ΠΓΕ στο 17,56% και οι ποικιλιακοί οίνοι στο

5,86%.

Οουσιαστικός ρόλος της Ελληνικής Βιομηχανίας

Τροφίμων για τη μεταποιητική βιομηχανία και

ευρύτερα για την οικονομία της χώρας αναδει-

κνύεται μέσα από τη μελέτη του ΙΟΒΕ και του

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

και Ποτών.

Η εγχώρια Βιομηχανία Τροφίμων καλύπτει το

1/4 (25,5%) του συνόλου των επιχειρήσεων της

ελληνικής μεταποίησης, γεγονός που την κατα-

τάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της με-

ταποίησης. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης

θεμελιώδους σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς

όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους

κλάδους της μεταποίησης, με την αξία παραγωγής

να αγγίζει το 24,7%, την ακαθάριστη προστιθέμενη

αξία να αγγίζει το 24,3% και τον κύκλο εργασιών

το 26,0%.

Επιπλέον, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή

Ένωση, ο κλάδος διατροφής στην Ελλάδα

έχει μεγαλύτερη συμβολή στον τομέα της

μεταποίησης, όσον αφορά τον αριθμό των

επιχειρήσεων, την ακαθάριστη προστιθέμενη

αξία, τον αριθμό των απασχολούμενων, τον

κύκλο εργασιών και την αξία παραγωγής,

γεγονός που αντανακλά την εγχώρια δυνα-

μική του κλάδου.

Ακόμα, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων

αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελ-

ληνικής μεταποίησης. Από την Έρευνα Ερ-

γατικού Δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., προκύπτει

ότι το μερίδιό της στο σύνολο των εργαζο-

μένων της μεταποίησης παραμένει σε υψηλά

επίπεδα για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης

Η πτώση στην παραγωγή οίνου καταγράφεται σε όλες τις κατηγορίες κρασιών πλην των ποικιλιακών οίνων.

Στο χώρο των τροφίμων 

μια στις πέντε επιχειρήσεις μεταποίησης

Ποσό 150 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο 

ανεπτυγμένες περιοχές

Ποσό 150 εκατ. ευρώ θα διατεθεί το προ-

σεχές διάστημα σε μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε λιγότερο

ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας, στους

τομείς της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πλη-

ροφορικής και Επικοινωνίας, της εφοδιαστικής

αλυσίδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου εφό-

σον απασχολούν έναν εργαζόμενο.

Αυτό προβλέπεται στο νομοσχέδιο του

υπουργείου Οικονομίας που βρίσκεται στη Βου-

λή για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Συγκεκριμένα

στο άρθρο 41 αναφέρεται ότι η ενίσχυση θα

έχει τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη

μέρους των λειτουργικών δαπανών έως του

ποσού των 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τη

διαδικασία κρατικών ενισχύσεων ήσσονος ση-

μασίας. Το ποσό ενίσχυσης θα υπολογίζεται

σε συνάρτηση με το συνολικό μισθολογικό

κόστος της επιχείρησης και δε μπορεί να είναι

μικρότερο από 10.000 ευρώ.

Οι λεπτομέρειες, δηλαδή οι κατηγορίες των

δικαιούχων, τα γενικά και αντικειμενικά κριτήρια

επιλογής των περιοχών, η μορφή και το ύψος

της επιχορήγησης, ο φορέας διαχείρισης της

δράσης, η διαδικασία και ο έλεγχος για την

καταβολή της ενίσχυσης θα οριστούν με από-

φαση του υπουργού Οικονομίας.

Ενίσχυση 150 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες

επιχειρήσεις τεχνολογίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Να διπλασιάσει τις πωλήσεις της και βεβαίως το

μερίδιό της στην ελληνική αγορά το οποίο σήμερα

ανέρχεται στο 8% θέτει ως στόχο για την επόμενη

πενταετία η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ), η

οποία είδε τον κύκλο εργασιών της το 2018 να αυξά-

νεται κατά 20% φθάνοντας τα 36 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΖΑ

Θανάση Συριανό, εκτός από την αύξηση του τζίρου,

το 2018 αποτέλεσε και έτος κερδοφορίας για την

εταιρεία, με τα λειτουργικά της κέρδη να ανέρχονται

στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2017,

ενώ τα κέρδη προ φόρων στις 730.000 ευρώ, επιβε-

βαιώνοντας την ανοδική της τάση, τόσο στην κατηγορία

της, όσο και στα οικονομικά στοιχεία.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στα άμεσα πλάνα της ΕΖΑ,

είναι η ενίσχυση της θέσης της στην επιτόπια κατανά-

λωση και την τουριστική αγορά, με ταυτόχρονη ανά-

πτυξη της διανομής των προϊόντων της στα τελικά

σημεία, όπου υπάρχει περιθώριο σημαντικής βελτίωσης.

Μάλιστα επεσήμανε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε επαφές

καταστήματα εστίασης, προκειμένου να διευρύνει τα

σημεία διάθεσης των προϊόντων της.

Δεν είναι όμως μόνο η εγχώρια αγορά που ενδιαφέρει

την ΕΖΑ. Με τις εξαγωγές της να αποτελούν το σχεδόν

10% των πωλήσεών της, ο κ. Συριανός σημείωσε πως

στόχος της εταιρείας είναι να τις αυξήσεις στις 35

χώρες που ήδη εξάγει, αλλά και να εντάξει στο «πορτ-

φόλιό» της και νέες αγορές.

Επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ

Για το τρέχον έτος, όπως γνωστοποίησε ο κ. Συριανός,

η εταιρεία πρόκειται να υλοποιήσει επενδύσεις ύψους

10 εκατ. ευρώ που θα αφορούν νέα γραμμή εμφιά-

λωσης, εκσυγχρονισμό και αυτοματοποίηση στις επεν-

δύσεις δικτύου και ανάπτυξης των πωλήσεων, καθώς

και νέα προϊόντα και τεχνολογίες (R&D), ενώ σημείωσε

ότι την επόμενη πενταετία θα υλοποιηθούν επενδύσεις

συνολικού ύψους περίπου 20 - 25 εκατ. ευρώ. Σημει-

ώνεται ότι από το 2013, η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει

ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 18,5 εκατ. ευρώ, ενώ

την τελευταία διετία διπλασίασε τον αριθμό των απα-

σχολούμενων, οι οποίοι σήμερα στα 180 άτομα.

Σύμφωνα με τον κ. Συριανό, το επενδυτικό πλάνο

της εταιρεία θα χρηματοδοτηθεί με ίδια και ξένα κε-

φάλαια και αποκάλυψε ότι εντός του πρώτου εξαμήνου

του 2019 θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίο της εταιρείας από τους υφιστάμενους με-

τόχους, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιήσει το ύψος της.

Αναφορικά με το λανσάρισμα νέων προϊόντων στην

αγορά, ο κ. Συριανός σημείωσε ότι δεν αναμένεται

κάτι τέτοιο πριν από το 2020. Κι αυτό, διότι το 2018 η

ΕΖΑ λάνσαρε δύο νέα προϊόντα, την "εζα Αlcohol

Free" και την "Odyssey Dark". Οπότε για το 2019, η

εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της διανομής

αυτών των δύο νέων σημάτων.

Σχολή ζυθοποιών

Ο κ. Συριανός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη λει-

τουργία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα προγράμματος

διττής εκπαίδευσης για το επάγγελμα ζυθοποιού/βυ-

νοποιού στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ζυθοποιίας

Αταλάντης με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και του

ΣΕΒ.

Στη διττή εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος παρακο-

λουθεί θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σε

ειδικά διαμορφωμένους χώρους και παράλληλα εκ-

παιδεύεται σε μια επιχείρηση. Οι εκπαιδευόμενοι κατά

τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην επιχείρηση, αμεί-

βονται και τους παρέχεται ασφάλιση.

Η φοίτηση είναι τριετής και τα μαθήματα θα ξεκινή-

σουν τον Ιούνιο του 2019. Με την ολοκλήρωση των

τριών κύκλων σεμιναρίων και την ταυτόχρονη πρακτική

εξάσκηση, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συμμετέχουν

σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις προ-

κειμένου να λάβουν πιστοποιητικό διττής επαγγελ-

ματικής εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Κεντρική

Ένωση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK) που χορηγεί

το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο.

Διπλή διάκριση για την Coca-Cola Τρία Έψιλον 

στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας
Χρυσό Βραβείο για το πρόγραμμα «Ασφάλεια Βασισμένη στη Συμπεριφορά». 

Διάκριση Winner για τη γενική στρατηγική στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας στον κλάδο.

Για τις άριστες επιδόσεις της στον κρίσιμο τομέα της

Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων διακρίθηκε

η Coca-Cola Τρία Έψιλον με δυο βραβεία στη διοργάνωση

Health & Safety Awards 2019. Πιο συγκεκριμένα, η

εταιρεία απέσπασε το Χρυσό Βραβείο για το πρόγραμμα

«Ασφάλεια Βασισμένη στη Συμπεριφορά (BBS)» και τη

διάκριση Winner για τη γενική στρατηγική στον τομέα

Υγείας και Ασφάλειας στον κλάδο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Coca-

Cola Τρία Έψιλον επενδύει σταθερά τόσο σε συνεχείς

τεχνικές βελτιώσεις στους εργασιακούς χώρους, όσο

και στην καλλιέργεια μιας ισχυρής κουλτούρας Υγείας

και Ασφάλειας από όλους τους εργαζομένους, σε όλες

τις βαθμίδες. Η προσέγγιση αυτή, εκφράζει τη φιλοσοφία

της εταιρείας που έχει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο,

την ευημερία και την ασφάλειά του.

Το πρόγραμμα Ασφάλεια Βασισμένη στη Συμπεριφορά

(BBS - Behaviour Based Safety), για το οποίο η εταιρεία

έλαβε το Χρυσό Βραβείο, προάγει την κουλτούρα της

ασφαλούς συμπεριφοράς, εμπλέκει ενεργά τους ερ-

γαζομένους στην παρακολούθηση των ασφαλών και

μη ασφαλών συμπεριφορών και προτρέπει στη συζήτηση

για την κατανόησή τους. Έχει σαν αποτέλεσμα τη

συνεχή βελτίωση διαδικασιών μάθησης και εκπαίδευσης

και ενθαρρύνει την ανατροφοδότηση. Λειτουργεί, δη-

λαδή, ως μέσο πρόληψης για τη δημιουργία ενός

ασφαλέστερου περιβάλλοντος εργασίας.

Παράλληλα, η Coca-Cola Τρία Έψιλον κέρδισε και τη

διάκριση Winner για τη συνολική της πολιτική στον

τομέα της Υγείας και Ασφάλειας. Η εταιρεία εφαρμόζει

ένα ολιστικό και σύγχρονο σύστημα δράσεων σε όλα

τα επίπεδα, στο οποίο εντάσσονται ενέργειες όπως,

μαθήματα ασφαλούς οδήγησης, παρακολούθηση των

ασφαλών και μη ασφαλών συμπεριφορών, προγράμματα

επιβράβευσης και παρακολούθησης απόδοσης των συ-

στημάτων, ενώ εφαρμόζεται ενοποιημένο σύστημα

διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων.

«Η Υγεία & Ασφάλεια των ανθρώπων μας είναι κορυ-

φαία προτεραιότητά μας. Δίνουμε πάντα μεγάλη προ-

σοχή και επενδύουμε σημαντικούς πόρους για να πα-

ρέχουμε στους ανθρώπους μας ασφαλείς συνθήκες

εργασίας και να προάγουμε την κουλτούρα της ασφα-

λούς συμπεριφοράς. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν

μία σημαντική επιβράβευση της προσπάθειας και των

ενεργειών μας να προσφέρουμε στους ανθρώπους

μας ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον.

Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναζητούμε και να υιο-

θετούμε πρακτικές για να είναι – και να παραμείνει – η

εταιρεία μας, μία εταιρεία χωρίς ατυχήματα», δήλωσε

ο Νίκος Φαραντούρης, Sustainability Manager της Coca-

Cola Τρία Έψιλον.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η μεγαλύτερη ελληνική

εταιρεία μη-αλκοολούχων ποτών, η 7η μεγαλύτερη

βιομηχανική επιχείρηση της χώρας και μία από τις 30

ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα, με

50 χρόνια δραστηριότητας στη χώρα. Η εταιρεία απα-

σχολεί 1.500 εργαζόμενους, με ταλέντο και δεξιότητες,

που καθημερινά θέλουν να γίνονται καλύτεροι και πα-

ράλληλα, να πετύχουν μία θετική διαφορά στην

κοινωνία με τη δραστηριότητά τους. Οι άνθρωποί της,

την έχουν κατατάξει ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους

εργοδότες στη χώρα (Best Workplaces 2018). Παράλ-

ληλα, είναι και εργοδότης επιλογής για τη νέα γενιά

(έρευνα GEN Y, kariera.gr), αποτελώντας έτσι τη μο-

ναδική εταιρεία του κλάδου τροφίμων και ποτών που

βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δεκάδα των δύο

σημαντικότερων ερευνών για το εργασιακό περιβάλλον

στη χώρα μας.

Στόχο για διπλασιασμό πωλήσεων 

βάζει η ΕΖΑ την επόμενη πενταετία

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η ζυθοποιία το 2018. Επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ για το 2019 και αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου. Τα σχέδια για τα επόμενα χρόνια για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Προχωρά στην ίδρυση σχολής ζυθοποιών.
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Το παρθένο ελαιόλαδο αναδείχθηκε ως το ση-

μαντικότερο προϊόν για τις εξαγωγές του κλάδου

τροφίμων και ποτών, στο πλαίσιο της συμμετοχής

του ΣΕΒΕ στη Foodexpo 2019 και σύμφωνα με την

ανάλυση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξα-

γωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ για

το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας.

Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών πα-

ρουσίασαν αύξηση κατά €347 εκατ. στο διάστημα

2017-2018, ανερχόμενες στο ποσό των €5.430 εκατ.

το 2018 έναντι €5.082 εκατ. το 2017, αποτελώντας

το 16,2% των ελληνικών εξαγωγών. Όπως χαρα-

κτηριστικά επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ.

Γιώργος Κωνσταντόπουλος στο χαιρετισμό του στα

εγκαίνια της Foodexpo «Η απαράμιλλη ποιότητα, η

υπέροχη γεύση και η διατροφική αξία των ελληνικών

τροφίμων αποτελούν το διαβατήριο εισόδου για

τις διεθνείς αγορές, καθώς τα προϊόντα μας είναι η

βάση της μεσογειακής διατροφής την οποία ακο-

λουθούν εκατομμύρια καταναλωτές ανά τον κόσμο.

Επομένως, η ελληνική κουζίνα γνωρίζει συνεχώς

αυξημένη διεθνή ζήτηση είτε είναι Μακεδονική,

Κρητική, Ρουμελιώτικη, Ηπειρωτική ή Νησιωτική,

στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε παράγοντας

διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά υψηλής προστιθέμενης

αξίας». Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική εξέλιξη απο-

τέλεσε η μείωση των εισαγωγών κατά €21 εκατ. η

οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση αντίστοιχα

του εμπορικού ελλείμματος του κλάδου κατά €368

εκατ., δηλαδή 48,1%. 

Η σημαντική βελτίωση στις εξαγωγικές επιδόσεις

του κλάδου οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών

πολλών προϊόντων με σημαντικότερο εξ αυτών το

παρθένο ελαιόλαδο. Σύμφωνα με την ανάλυση του

ΙΕΕΣ, οι εξαγωγές του παρθένου ελαιόλαδου το

2018 ανήλθαν σε €530 εκατ. σημειώνοντας αύξηση

κατά €117 εκατ., με τη μεταβολή αυτή να οφείλεται

κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγών προς την

Ιταλία (κατά €82 εκατ.). Παράλληλα, τα τυροκομικά

προϊόντα συνεισέφεραν αισθητά στη θετική μετα-

βολή των εξαγωγών του κλάδου (αύξηση €20 εκατ.),

ενώ τρίτο σημαντικότερο προϊόν αποτέλεσαν οι

ελιές με μερίδιο 8,0%. Την πρώτη δεκάδα προϊόντων

συμπληρώνουν οι τσιπούρες (4,6% μερίδιο εξαγωγών

κλάδου), τα ροδάκινα (4,1%), τα λαβράκια (3,7%),

διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (3,6%), το γι-

αούρτι (2,6%), τα πορτοκάλια (2,5%) και τα ακτινίδια

(2,3%).

Αναφορικά με τις χώρες όπου αποστέλλονται τα

ελληνικά τρόφιμα και ποτά, η Ιταλία κατέχει το με-

γαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 18,2%, με τη Γερμανία

και το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθούν με 14,4%

και 6,9% αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ αποτελούν τον 4ο ση-

μαντικότερο προορισμό με τις εξαγωγές μας να

αυξάνονται κατά 6,0% στο διάστημα 2017-2018,

ενώ η Κύπρος και η Βουλγαρία κατέχουν σημαντικά

μερίδια (5,2% και 4,8% αντίστοιχα). Η Ισπανία κατέχει

την 7η θέση με εξαγωγές €218 εκατ., αυξημένες

κατά €27 εκατ. συγκριτικά με το 2017, ενώ ακολου-

θούν η Ρουμανία (4,0% μερίδιο εξαγωγών κλάδου),

η Γαλλία (3,9%) και η Ολλανδία (3,9%).

ΣΕΒΕ: Το παρθένο 

ελαιόλαδο ώθησε τις 

εξαγωγές τροφίμων 

και ποτών

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δύο στις τρεις εται-

ρείες και λοιπά νο-

μικά πρόσωπα δεν δη-

λώνουν καθόλου κέρ-

δη στην εφορία. Το

κεντρικό αυτό συμπέ-

ρασμα προκύπτει από

τα στατιστικά στοιχεία

των περσινών δηλώ-

σεων φορολογίας ει-

σοδήματος νομικών

προσώπων τα οποία

ανακοινώθηκαν πρό-

σφατα από την Ανε-

ξάρτητη Αρχή Δημο-

σίων Εσόδων και αφο-

ρούν το φορολογικό

έτος (στη χρήση) 2017.

Συγκεκριμένα, τα στα-

τιστικά στοιχεία από

την εκκαθάριση των

περσινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών

προσώπων, τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα η ΑΑΔΕ,

δείχνουν ότι από τα 255.018 νομικά πρόσωπα που κα-

τέθεσαν το 2018 φορολογική δήλωση για τη χρήση

του 2017 τα 163.273, που αντιστοιχούν σε ποσοστό

64,02% του συνόλου, δήλωσαν είτε ζημιές είτε μηδενικά

ποσά εισοδημάτων. 

Ειδικότερα, 100.021 νομικά πρόσωπα (39,22% του

συνόλου), δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 47 δισ.

ευρώ, 63.255 (24,8%) δήλωσαν μηδενικά εισοδήματα

και 91.745 (35,97%) δήλωσαν καθαρά φορολογητέα

κέρδη ύψους 13,368 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα εξάλλου με τα επιμέρους στοιχεία από τη

στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των περσινών

δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των εταιρειών

και των λοιπών νομικών προσώπων:

1) Τα 255.018 νομικά πρόσωπα δήλωσαν ακαθάριστα

έσοδα συνολικού ύψους 254,56 δισ. ευρώ. Το συνολικό

ύψος των φόρων που εκλήθησαν να πληρώσουν (ποσά

κύριου φόρου συν ποσά προκαταβολής φόρου έναντι

του επόμενου έτους μείον ποσά προκαταβολής φόρου

έναντι του τρέχοντος έτους, που πληρώθηκαν πέρυσι)

ανήλθε σε 4,19 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των

προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 651,14 εκατ. ευρώ.

2) Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες εταιρείες

και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) που υπέβαλαν

πέρυσι φορολογική δήλωση (για τη χρήση του έτους

2017) ανήλθαν σε 84.452. Οι εταιρείες αυτές δήλωσαν

ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 221,17 δισ. ευρώ.

Από τις 84.452 οι 52.149 (61,75% του συνόλου)

δήλωσαν είτε ζημίες είτε μηδενικά ποσά φορολογητέου

εισοδήματος και οι υπόλοιπες 32.303 (38,25% του συ-

νόλου) εμφάνισαν φορολογητέα καθαρά κέρδη ύψους

10,85 δισ. ευρώ. Από τις μη κερδοφόρες, οι ζημιογόνες

ανήλθαν σε 44.211 (52,33% του συνόλου των 84.452)

και δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 42,58 δισ. ευρώ,

ενώ οι 7.938 (9,4% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά

ποσά εισοδήματος. Το συνολικό ποσό των φόρων ει-

σοδήματος που εκλήθησαν να πληρώσουν οι κεφα-

λαιουχικές εταιρείες ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ το

ποσό των προς επιστροφή φόρων έφθασε τα 554,87

εκατ. ευρώ.

3) Από τις ανώνυμες εταιρείες που υπέβαλαν πέρυσι

φορολογική δήλωση:

α) 17.306 ήταν βιομηχανικές, μεταποιητικές και πα-

ραγωγικές με συνολικό τζίρο 127 δισ. ευρώ. Από αυτές,

οι 10.073 (58,2% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συ-

νολικού ύψους 15,08 δισ. ευρώ, οι 722 (4,17% του συ-

νόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου εισο-

δήματος και οι υπόλοιπες 6.511 (37,63% του συνόλου)

δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη) συνολικού

ύψους 6,16 δισ. ευρώ.

β) 30.831 ήταν εμπορικές και παροχής υπηρεσιών

με συνολικό ετήσιο τζίρο 165,54 δισ. ευρώ. Από αυτές,

οι 17.333 (56,22% του συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συ-

νολικού ύψους 21,37 δισ. ευρώ, οι 1.241 (4,02% του

συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου ει-

σοδήματος και οι υπόλοιπες 12.257 (39,76% του συ-

νόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισοδήματα (κέρδη)

συνολικού ύψους 8,447 δισ. ευρώ.

γ) 873 ήταν τραπεζικές και χρηματιστηριακές, οι

οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο τζίρο ύψους 28,044

δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 640 (73,31% του συνόλου)

εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 11,714 δισ. ευρώ,

οι 29 (3,32% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά ποσά

φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες 204

(23,37% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα εισο-

δήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 561,81 εκατ. ευρώ.

δ) 1.460 ήταν ασφαλιστικές με συνολικό ετήσιο

τζίρο 16,35 δισ. ευρώ. Από αυτές, οι 834 (57,12% του

συνόλου) εμφάνισαν ζημίες συνολικού ύψους 3,026

δισ. ευρώ, οι 58 (3,98% του συνόλου) δήλωσαν μηδενικά

ποσά φορολογητέου εισοδήματος και οι υπόλοιπες

568 (38,9% του συνόλου) δήλωσαν φορολογητέα ει-

σοδήματα (κέρδη) συνολικού ύψους 788,81 εκατ.

ευρώ.

4) Πέρυσι υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος

96.875 προσωπικές εταιρείες (Ομόρρυθμες, Ετερόρ-

ρυθμες κ.λπ.) οι οποίες εμφάνισαν συνολικό ετήσιο

τζίρο ύψους 26,49 δισ. ευρώ. Από τις εταιρείες αυτές

οι 45.881 (47,36% του συνόλου) ήταν ζημιογόνες με

τις δηλωθείσες ζημίες να φθάνουν τα 2,57 δισ. ευρώ,

οι 5.170 (5,37%) δήλωσαν μηδενικά ποσά φορολογητέου

εισοδήματος και οι υπόλοιπες 45.824 (47,3% του συ-

νόλου) δήλωσαν φορολογητέα κέρδη συνολικού ύψους

1,66 δισ. ευρώ.

5) Από τα 51.734 μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν πέρυσι φορολογική

δήλωση για τη χρήση του 2017, τα 1.180 (2,28% του

συνόλου) δήλωσαν ζημίες συνολικού ύψους 339,46

εκατ. ευρώ, τα 43.645 (84,36% του συνόλου) δεν δή-

λωσαν καθόλου εισόδημα και τα 6.909 (13,35% του

συνόλου) εμφάνισαν φορολογητέα κέρδη συνολικού

ύψους 452,16 εκατ. ευρώ!

6) Άλλες 21.957 εταιρείες λοιπών κατηγοριών, που

υπέβαλαν πέρυσι δήλωση για τη χρήση του 2017, εμ-

φάνισαν ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 6,74

δισ. ευρώ. Οι 8.746 εξ αυτών δήλωσαν ζημίες συνολικού

ποσού 1,512 δισ. ευρώ, οι 6.502 υπέβαλαν μηδενικές

δηλώσεις και οι υπόλοιπες 13.211 εμφάνισαν φορο-

λογητέα κέρδη συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.  

Κέρδη δηλώνει μόλις το 1/3 του επιχειρείν
ΑΑΔΕ: Το 64,02% του συνόλου των εταιρειών δήλωσε 

είτε ζημιές είτε μηδενικά ποσά εισοδημάτων
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Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε Σχέδιο Χορηγιών

για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 200.000 ευρώ,

ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Κλέλια Βασιλείου.

Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά το πέρας

του Υπουργικού Συμβουλίου, η κ. Βασιλείου είπε πως

το σχέδιο αναμένεται να αξιοποιηθεί από 100 περίπου

επιχειρήσεις με ανώτατη χορηγία τις 2000 ευρώ.

Η χρηματοδότηση από το κράτος θα είναι 30%, είπε.

Εξάλλου, είπε πως το Υπουργικό ενέκρινε το Σχέδιο

Κρατικών Ενισχύσεων De Minimis του Υπουργείου Ερ-

γασίας και το οποίο απευθύνεται σε κοινοτικές και δη-

μοτικές αρχές ή άλλους κοινωφελείς Οργανισμούς για

σκοπούς σύστασης έργων κοινωνικής φροντίδας, συμ-

φιλίωσης εργασίας με την οικογενειακή ζωή  και άλλα.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες αφορούν

στην ενίσχυση των κρατικών πολιτικών που στοχεύουν

στη συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή

ζωή, με την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών

κοινωνικής φροντίδας εξαρτώμενων μελών της οικο-

γένειας κ.α. με επέκταση του ωραρίου τους ώστε να

διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς, την ενίσχυση

των κρατικών πολιτικών που στοχεύουν στην ανάπτυξη

ψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,

προστασίας και εξειδικευμένων προγραμμάτων, για

παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα εμπορίας

προσώπων, ΑμεΑ, ηλικιωμένους, και άλλα, είτε σε

24ωρη βάση είτε σε ημερήσια βάση.

Περιλαμβάνεται επίσης ανάπτυξη προγραμμάτων

που να στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών για κά-

λυψη των αναγκών, ειδικών ομάδων, όπως λει-

τουργία Καταφύγιων για θύματα Βίας, (στη βάση

συγκεκριμένων προδιαγραφών), λειτουργία Kέντρου

Πολυθεματικής Στήριξης Θυμάτων Βίας, (στη βάση

συγκεκριμένων προδιαγραφών), κέντρα υποδοχής

αιτητών ασύλου (υλικών συνθηκών υποδοχής), κα-

θώς και λειτουργία χώρων προσωρινής φιλοξενίας

για άτομα που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ψηλό κίνδυνο

κοινωνικού αποκλεισμού (όπως π.χ. Κέντρο Φιλο-

ξενίας Αστέγων).

Στο σχέδιο προνοείται επίσης ανάπτυξη υπηρεσιών

που στοχεύουν στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων

/ κοινωνικού αποκλεισμού, ευάλωτων πολιτών που

ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, τη στήριξη

και ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και ανά-

πτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων, ανάπτυξη υπηρεσιών

που στοχεύουν στη στήριξη πολιτών που λόγω της οι-

κονομικής κρίσης είναι άνεργοι ή δυσπραγούν και προ-

γραμμάτων που στοχεύουν στην καταπολέμηση του

κοινωνικού αποκλεισμού και στην ενεργό στήριξη των

ευάλωτων ατόμων στο κοινωνικό σύνολο και ανάπτυξη

προγραμμάτων για ενδυνάμωση και στήριξη των ευά-

λωτων πολιτών που ενισχύονται οικονομικά από το

κράτος.

Σύμφωνα με την κ. Βασιλείου, προτεραιότητα στη

χρηματοδότηση θα έχουν τα Προγράμματα τα οποία

ενισχύουν συμπράξεις και συνέργειες μεταξύ των Φο-

ρέων, ώστε να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των

δυνάμεων και των πόρων, προτείνουν την προσφορά

υπηρεσιών για ενίσχυση των αγροτικών και υποβαθμι-

σμένων αστικών περιοχών, όπου εντοπίζονται ψηλότερα

ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ει-

σάγουν καινοτόμα στοιχεία στην παροχή κοινωνικών

υπηρεσιών τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες

των πολιτών σε τοπικό επίπεδο.

«Το ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις

200.000 ενώ υπάρχουν αναλογικές ποσοστώσεις ανά

επιλέξιμη κατηγορία δαπανών», κατέληξε.

Δάνεια ύψους 11 δισ. ευρώ χορήγησαν προς επιχει-

ρήσεις και νοικοκυριά οι τέσσερις συστημικές τρά-

πεζες το 2018, ανοίγοντας τη στρόφιγγα του δανεισμού

όχι μόνο προς τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και για

τις μικρότερες με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ. Αν και τη

μερίδα του λέοντος των νέων χορηγήσεων απορρόφησε

το corporate τμήμα της πελατείας, σημαντικές το 2018

ήταν και οι εκταμιεύσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις,

που, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις τέσσερις συστη-

μικές τράπεζες, ανήλθαν στο 1,2 δισ. ευρώ, ενώ μαζί

με τις χορηγήσεις προς τα νοικοκυριά οι νέες χορηγήσεις

στη λιανική έφθασαν τα 2 δισ. ευρώ. Η ανάκαμψη και

η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας καθιστούν

πλέον ευκολότερη την πρόσβαση του τραπεζικού συ-

στήματος σε ρευστότητα, ενώ η εισροή νέων καταθέ-

σεων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις ύψους 8 δισ.

ευρώ (η αύξηση στις καταθέσεις φθάνει τα 14 δισ.

ευρώ μαζί με τα υπόλοιπα του Δημοσίου) το 2018 έχει

συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των δεικτών ρευ-

στότητας του τραπεζικού συστήματος, που κινούνται

κοντά στο 80%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, το 2019

οι χρηματοδοτήσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις θα

αυξηθούν κατά 30%, ενώ στα ίδια επίπεδα αναμένεται

και η αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά είτε για

την αγορά κατοικίας είτε για την κάλυψη διαρκών κα-

ταναλωτικών αναγκών, όπως η αγορά αυτοκινήτου.

Σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρές

επιχειρήσεις περνάει μέσα από προγράμματα ή ευρω-

παϊκούς φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

(ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD),

ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) και το

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕ-

ΑΝ). Οι συνεργασίες που έχουν αναπτύξει οι τράπεζες

με αυτούς τους φορείς εξασφαλίζουν όχι μόνο ρευ-

στότητα, αλλά και μειωμένα επιτόκια για τις ελληνικές

επιχειρήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως επιβαρύνονται

δυσανάλογα σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές,

με επιτόκια που ξεκινούν από 5% και φθάνουν έως και

9%.

Στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος «Επιχει-

ρηματική Χρηματοδότηση» του ΕΤΕΑΝ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), το

2019 θα διατεθούν 915 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση

της ρευστότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων με κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δά-

νεια, με ευνοϊκούς όρους. Στα οφέλη του προγράμματος

είναι ότι το τελικό επιτόκιο χορήγησης είναι χαμηλό,

καθώς το 40% του κεφαλαίου κάθε χρηματοδότησης,

δηλαδή συνολικά κεφάλαια ύψους 366 εκατ. ευρώ

που προέρχονται από κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ, θα διατεθεί

άτοκο, ενώ το 60%, που προέρχεται από κεφάλαια της

τράπεζας, χορηγείται με ανταγωνιστικούς όρους. Οι

συνεργαζόμενες τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα

με κεφάλαια ύψους 549 εκατ. ευρώ, συνεισφέροντας

το 60% του κεφαλαίου κάθε δανείου. Τα προσφερόμενα

δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

1) Δάνεια για κεφάλαια κίνησης από 10.000 έως

500.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες

και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.

2) Δάνεια επενδυτικού σκοπού από 25.000 έως

1.500.000 ευρώ με διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως

10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 χρό-

νια.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το 2018 οι εκταμιεύσεις

επιχειρηματικών δανείων που συνδέονται με προγράμ-

ματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του

Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης

(ΕΤΕΑΝ) ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί

περίπου με το 1/3 της ακαθάριστης ροής νέων δανείων

προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με το 10% της

ακαθάριστης ροής νέων δανείων προς επιχειρήσεις

για το ίδιο έτος. Την ίδια περίοδο, η ΕΤΕπ συνήψε συμ-

φωνίες με τράπεζες για τη διοχέτευση 400 εκατ. ευρώ,

σε χαμηλότοκα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

σε πολλές περιπτώσεις απαλλαγμένα από την εισφορά

του ν. 128/1975.

Σύμφωνα με μια αναφορά της εταιρείας Chubb, το

φαινόμενο διαδικτυακών επιθέσεων σε μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται συνεχώς. Αυτό συμ-

βαίνει γιατί μπορεί να μην έχουν τόσο αναπτυγμένα

συστήματα ασφαλείας και έτσι οι hackers τις θεωρούν

εύκολους στόχους.

Οι επιθέσεις Ransomware, με τις οποίες οι hackers

κλέβουν δεδομένα και «ζητάνε λύτρα» είναι μια πολύ

συχνή μέθοδος επίθεσης.

Οι hackers κυρίως εκμεταλλεύονται τις ευπάθειες

των μικρών επιχειρήσεων. Δεν είναι η ίδια η επιχείρηση

o βασικός τους στόχος.

Αυτές οι ευπάθειες μπορούν να αφορούν μη ενη-

μερωμένα λογισμικά ή κακά διαμορφωμένο hardware.

Αλλά ο μεγαλύτερος κίνδυνος έρχεται από τους

υπαλλήλους των επιχειρήσεων, οι οποίοι μπορεί να

ανοίξουν αρχεία που δεν πρέπει ή μπορεί να μην

χρησιμοποιούν αρκετά ασφαλείς κωδικούς.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να νομίζουν

ότι υπηρεσίες ασφαλείας είναι πέραν των δυνατοτήτων

τους, αλλά είναι απαραίτητες γιατί οι διαδικτυακές

επιθέσεις είναι πάρα πολύ συχνές και δεν παίζει

ρόλο το μέγεθος της επιχείρησης για να γίνουν

στόχος των hackers.

Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλες οι επιχειρήσεις

και να αναπτύξουν ισχυρές στρατηγικές περιορισμού

του κινδύνου των διαδικτυακών επιθέσεων.

Αυτές οι στρατηγικές περιλαμβάνουν τον έλεγχο

των συστημάτων τους και τη λήψη προληπτικών μέ-

τρων, όπως είναι η σωστή εκπαίδευση των εργαζο-

μένων, o έλεγχος των endpoint, o έλεγχος ταυτότητας

πολλαπλών παραγόντων και λοιπά.

Αυξημένες επιθέσεις hackers 

σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ξεκίνησαν οι χορηγήσεις δανείων και στις μικρομεσαίες

200.000 για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με απόφαση Υπουργικού

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Με χαρακτηριστική καθυστέρηση και χωρίς τον

αναγκαίο αριθμό οικογενειακών γιατρών, επι-

χειρεί το υπουργείο Υγείας να θέσει σε εφαρμογή

το νέο σύστημα παραπομπών των πολιτών σε εξει-

δικευμένη φροντίδα. Σχεδόν πέντε μήνες μετά τις

σχετικές ανακοινώσεις, δημοσιεύθηκε χθες υπουρ-

γική απόφαση για τον νέο τρόπο διαμόρφωσης

του προγράμματος επισκέψεων των γιατρών κέντρων

υγείας. Σύμφωνα με αυτό, αναλόγως με το πόσοι

οικογενειακοί γιατροί υπάρχουν σε κάθε περιοχή

θα υπολογίζεται και ο αριθμός επισκέψεων

σε γιατρούς κέντρων υγείας, ο οποίος θα

«δεσμεύεται» μόνο για όσους πολίτες είναι

εγγεγραμμένοι σε οικογενειακό γιατρό.

Ετσι, εάν σε μία περιοχή οι οικογενειακοί

γιατροί καλύπτουν ποσοστό 0,01% έως 20%

του πληθυσμού, ο κάθε ειδικός γιατρός του

κέντρου υγείας θα πρέπει να δεσμεύει μία

από τις 26 επισκέψεις που δέχεται ημερησίως,

για πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι και

έχουν λάβει παραπεμπτικό από οικογενειακό

γιατρό. Ο αριθμός των «δεσμευμένων» επι-

σκέψεων θα αυξάνεται όσο αυξάνεται και

το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού από

οικογενειακό γιατρό. Εάν αυτό ξεπερνά το

80%, τότε οι 19 από τις 26 επισκέψεις θα

πρέπει να αφορούν εγγεγραμμένους σε οι-

κογενειακό γιατρό πολίτες. Εκτός του συ-

στήματος παραπομπών τίθενται οι γυναικο-

λόγοι, οφθαλμίατροι, ψυχίατροι, παιδοψυ-

χίατροι, οδοντίατροι και ορθοδοντικοί.

Για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυ-

ψης του πληθυσμού από οικογενειακό γιατρό,

αξιοποιούνται –δεν αναφέρεται στην υπουρ-

γική απόφαση πώς– πληθυσμιακά στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ, ο κατάλογος των οικογενειακών

γιατρών και τα όρια ευθύνης του κάθε τομέα

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ή του δή-

μου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» ο υπο-

λογισμός θα γίνεται από τις Υγειονομικές

Περιφέρειες (ΥΠΕ) και όχι από μία κεντρική

υπηρεσία, γεγονός που ελλοχεύει τον κίν-

δυνο εφαρμογής από κάθε ΥΠΕ διαφορετικής

μεθοδολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο μικρός

αριθμός των οικογενειακών γιατρών (δεν

ξεπερνούν τους 1.200 για το σύνολο του

πληθυσμού) θέτει εν αμφιβόλω το όλο εγχείρη-

μα.

Εν τω μεταξύ, παράταση για έξι μήνες έδωσε

το υπουργείο στις προσωρινές αμοιβές των ιδιω-

τών οικογενειακών γιατρών. Αν και αρχικά προβλε-

πόταν ότι για έξι μήνες –και έως ότου προσδιοριστεί

η αμοιβή τους βάσει του αριθμού των πολιτών που

θα έχουν εγγραφεί σε αυτούς– θα λαμβάνουν

1.800 ευρώ μηνιαίως, με νέα απόφαση ο χρόνος

αυτός αυξήθηκε στο ένα έτος. Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες της «Κ» αιτία για την παράταση είναι ο μι-

κρός αριθμός εγγραφών πολιτών σε ιδιώτες οικο-

γενειακούς γιατρούς.

ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Κέικ με γιαούρτι και μαύρη μπύρα

Συστατικά

Για το κέικ

•220 ml μαύρη μπίρα (ή και ξανθή αν δεν έχετε μαύρη)

•230 γρ. βούτυρο + έξτρα για το άλειμμα της φόρμας

•60 γρ. κακάο + έξτρα για το άλειμμα της φόρμας

•300 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

•2 αυγά

•170 γρ. γιαούρτι, στραγγιστό, πλήρες

•400 γρ. ζάχαρη

•λίγο αλάτι

•1 κ.γ. σόδα μαγειρική

•1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας (ή 2 βανιλίνες σε σκόνη)

Για τη γκανάς

•140 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

•100 γρ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

•φιστίκια Αιγίνης, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Για το κέικ

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα.

Κόβουμε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια και το ρίχνουμε σε μία

κατσαρόλα. Ρίχνουμε και τη μπίρα και ανάβουμε το μάτι σε

χαμηλή φωτιά. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο και ανακα-

τεύουμε.

Μόλις λιώσει το βούτυρο, αφαιρούμε από τη φωτιά, ρίχνουμε

μέσα το κακάο και ανακατεύουμε με ένα σύρμα ή μία μαρίζ

μέχρι να διαλυθεί τελείως το κακάο.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα ταψί για να κρυώσει.

Στον κάδο του μίξερ, ρίχνουμε 2 αυγά, το γιαούρτι και τη

ζάχαρη. Ρίχνουμε 1 κ.σ. βανίλια σιρόπι και χτυπάμε στο μίξερ για

4-5 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.

Στη συνέχεια, βγάζουμε τον κάδο και ρίχνουμε όλο το μείγμα

του κακάο μέσα. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα να ομογενοποι-

ηθούν.

Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι και τη σόδα,

αφού πρώτα τα ανακατέψουμε σε ένα μπολ. Ανακατεύουμε όλα

τα υλικά πολύ σιγά για λίγη ώρα να μην πέσει και ο όγκος από το

μείγμα μας.

Βουτυροκακαώνουμε μια στρογγυλή φόρμα για κέικ 22-23 εκ.

και ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα.

Ψήνουμε για 35-40 λεπτά, αφαιρούμε από τον φούρνο, αφή-

νουμε στη φόρμα για 5 λεπτά και αναποδογυρίζουμε το κέικ

πάνω σε σχάρα μέχρι να κρυώσει καλά.

Για τη γκανάς

Σε ένα μπολ, ρίχνουμε τη σοκολάτα σε μικρά κομμάτια και την

κρέμα γάλακτος, κλείνουμε με μία μεμβράνη και λιώνουμε στα

μικροκύματα για 1-2 λεπτά στα 800 watt.

Στη συνέχεια ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί η γκανάς

μας και ολοκληρώνουμε περιχύνοντας τη γύρω από το κέικ μας.

Χοντροκόβουμε τα φιστίκια Αιγίνης και τα διακοσμούμε πάνω

από το κέικ μας.

Στο εσωτερικό

της Ισπανίας,

ανάμεσα στις πό-

λεις Γρανάδα και

Μούρθια, βρίσκεται

ένα από τα πιο ξηρά

μέρη της Ευρώπης,

που διαβρώνεται

συνεχώς. Τα τελευ-

ταία δέκα χρόνια,

τα δάση εξαφανί-

ζονται με εκθετικό

βαθμό και οι αγρό-

τες αναγκάζονται να

εγκαταλείψουν τη

γη τους και να ανα-

ζητήσουν εργασία στις πόλεις. Ενα

οικολογικό επιχειρηματικό κίνημα,

ονόματι Alvelal, φιλοδοξεί να αντι-

στρέψει την υποβάθμιση του εδά-

φους, μεταμορφώνοντας την ερη-

μική περιοχή σε όαση αγροτικής

παραγωγής και βιοποικιλίας. Το όρα-

μα της πρωτοβουλίας, στην οποία

συμμετέχουν δεκάδες Ισπανοί επι-

χειρηματίες, διεθνείς επενδυτές και

περιβαλλοντικοί οργανισμοί, βασί-

ζεται στη φύτευση 50.000 επιλεγ-

μένων δένδρων αλλά και σε ένα

ολιστικό πρόγραμμα αποκατάστα-

σης, αναγεννητικής γεωργίας χάρη

στις νέες τεχνολογίες, και βιώσιμης

κτηνοτροφίας. Αν πετύχει, το πιλο-

τικό πρόγραμμα θα αποτελέσει πυ-

ξίδα για μελλοντικές προσπάθειες

αντιστροφής της καταστροφής που

προκαλεί στο έδαφος η κλιματική

αλλαγή και η ανεύθυνη ανάπτυξη.

Χρειάζεται χρόνος

Η πρωτοβουλία Alvelal βασίζεται

σε δύο πρότζεκτ που έχουν ήδη

ολοκληρωθεί στις ερήμους της Αυ-

στραλίας και της Νοτίου Αφρικής

με επιτυχία. Κλειδί σε όλες τις προ-

σπάθειες είναι η αναδάσωση ως

επιχειρηματική διαδικασία, καθώς η

αποκατάσταση του εδάφους δημι-

ουργεί εκατοντάδες ευκαιρίες εκ-

μετάλλευσης και προσελκύει το εν-

διαφέρον επενδυτών που χρημα-

τοδοτούν την ακριβή διαδικασία. Η

αναγέννηση του εδάφους απαιτεί

αρκετή υπομονή – οι αποδόσεις

των επενδύσεων δεν είναι γρήγορες

και υπολογίζεται πως θα χρειαστεί

να φτάσουμε στο 2035 για να επι-

φέρει το Alvelal απτά αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες εκτιμούν

ήδη πως ο αντίκτυπος της αναδά-

σωσης θα είναι τεράστιος. «Το έργο

που πραγματοποιείται στην Ισπανία,

αν ολοκληρωθεί σωστά, θα μπο-

ρούσε μέχρι και να αλλάξει το τοπικό

κλίμα και να αντιστρέψει την κλι-

ματική αλλαγή στην περιοχή», ανα-

φέρει ο Τιμ Κριστόφερσεν, επικε-

φαλής του τμήματος κλίματος της

επιτροπής του ΟΗΕ για το περιβάλ-

λον.

Μεταμόρφωση της ερήμου σε

όαση αγροτικής παραγωγής

Σύστημα παραπομπών στην Υγεία 

χωρίς οικογενειακό γιατρό

Μπλε φως: Τι προκαλούν κινητά, 

υπολογιστές και ταμπλέτες στην υγεία

Η έρημος της Ισπανίας θα αποτελέσει μοντέλο για την

αποκατάσταση του εδάφους.

Ηαυξανόμενη χρήση των συσκευών με οθόνες

αφής συνοδεύεται από ανησυχία για τις επι-

πτώσεις τους στην υγεία.

Οι άνθρωποι αναρωτιούνται για τον αντίκτυπο

της μακροπρόθεσμης χρήσης συσκευών τεχνο-

λογίας όπως τα smartphones, οι ταμπλέτες και οι

φορητοί υπολογιστές, ειδικά στα μάτια και τον

εγκέφαλο.

Κάποιοι συνδέουν το μπλε φως που εκπέμπεται

από τέτοιες συσκευές με προβλήματα της όρασης,

όπως η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που οδηγεί

σε τύφλωση.

Αν αναρωτιέστε κι εσείς αν το φως του τηλε-

φώνου σας ή άλλων φορητών συσκευών μπορεί

πραγματικά να βλάψει τα μάτια σας, η απάντηση

είναι αρνητική.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανο-

μένων των smartphones, των tablets, των τηλε-

οράσεων υψηλής ευκρίνειας και των φορητών

υπολογιστών, εκπέμπουν μπλε φως σε ποσότητες

που δεν είναι επιβλαβείς για τον αμφιβληστροειδή

ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ματιού, σύμφωνα

με τον David Ramsey, ειδικό στις ασθένειες του

αμφιβληστροειδούς και διευθυντή Οφθαλμολογικής

Έρευνας στο Ιατρικό Κέντρο και Νοσοκομείο La-

hey.

«Αυτό το μπλε φως είναι απίθανο να αποτελεί

κίνδυνο για τον αμφιβληστροειδή. Οι τεχνολογικές

συσκευές ευρείας χρήσης δεν είναι επιβλαβείς

για τον αμφιβληστροειδή λόγω της ποσότητας

του φωτός που εκπέμπουν. Οι πηγές μπλε φωτός

φιλτράρονται ή προστατεύονται σκοπίμως για την

προστασία των χρηστών» τονίζει.

Ο Ramsey δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις

ότι η χρήση φακών που μπλοκάρουν το μπλε

φως προστατεύει την υγεία του αμφιβληστροει-

δούς. Σε κάποιους κατασκευαστές μάλιστα, έχουν

επιβληθεί πρόστιμα για παραπλανητικές διαφημί-

σεις.

Παρότι δεν βλάπτει την όραση, ο Ramsey προ-

ειδοποιεί ότι το μπλε φως μπορεί να επηρεάσει

την υγεία. Η έκθεση στο τεχνητό φως αλλάζει

τον κιρκάδιο ρυθμό, δηλαδή το εσωτερικό ρολόι

του σώματος, κάτι που διαταράσσει τον κύκλο

του ύπνου και άλλες διεργασίες που συνδέονται

με αυτό.

«Το μπλε φως των ηλεκτρονικών συσκευών

δεν θα αυξήσει τον κίνδυνο εκφύλισης της ωχράς

κηλίδας, ούτε θα βλάψει κάποιο άλλο μέρος του

ματιού. Ωστόσο, η χρήση αυτών των συσκευών

μπορεί να διαταράξει τον ύπνο ή άλλες πτυχές

της υγείας σας ή του κιρκάδιου ρυθμού» καταλήγει

ο Ramsey.

Πηγή: Medical Daily
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Ονειρεύεστε ρετρό ατμόσφαιρα, ποι-

ότητα και μεγαλείο παλιών καιρών

με φόντο το Αιγαίο; Η Σύρος είναι το νησί

σας. Ερμούπολη και Άνω Σύρος: δύο λό-

φοι, μία Ορθόδοξη και μία Καθολική κοι-

νότητα, επιβλητικά νεοκλασικά και κυ-

κλαδίτικα σοκάκια. Σε αυτό το νησί των

Κυκλάδων, οι αντιθέσεις ενώνονται σε

μια αύρα μεγαλοαστική, από τις μαρμα-

ροστρωμένες πλατείες μέχρι τις επαύλεις

της Ντελαγκράτσια. Την πρωτεύουσα των

Κυκλάδων θα θελήσετε να την κάνετε

σπίτι σας, όπως έκαναν τόσοι που αναζή-

τησαν εδώ την ποιότητα ζωής μια άλλης

εποχής και έδωσαν στη Σύρο ζωή όλο το

χρόνο. Μπείτε στην καθημερινότητά της

και νιώστε το κλασικό με το παραδοσιακό

να ενώνονται γλυκά, σαν συριανό λου-

κούμι. Κάπου ανάμεσα στα νεοκλασικά

της Σύρου θα ψάχνετε το επόμενο σπίτι σας!

Αξίζει να δείτε στη Σύρο

Τα Βαπόρια των αστών

Τα μεγαλόπρεπα αστικά μέγαρα στα Βαπόρια αντι-

κρίζουν περήφανα το Αιγαίο. Περπατώντας, ακούτε

ακόμα τη μουσική από τις βεγγέρες και τις λαμπερές

δεξιώσεις του 19ου αιώνα. Πιο κάτω, ο Άγιος Νικόλαος

με τον τρούλο που ξεχωρίζει. Μπείτε μέσα. Θα σας

πλημμυρίσει δέος  βλέποντας το μαρμάρινο τέμπλο,

το δεσποτικό θρόνο, τους πολυελαίους από την Τερ-

γέστη. Με λίγη τύχη, θα απολαύσετε την εκκλησιαστική

χορωδία που λειτουργεί από το 1920.

Βόλτα στην Ερμούπολη

Κανείς δεν χορταίνει να περπατά την Ερμούπολη.

Στην πρωτεύουσα της Σύρου, μαρμαροστρωμένοι

δρόμοι, ψηλοτάβανα νεοκλασικά κτήρια, αύρα ιστορική,

σας περιμένουν: το Δημαρχείο του 19ου αιώνα στην

κεντρική πλατεία, έργο του Τσίλερ, και γύρω του το

περίφημο θέατρο Απόλλων, η λέσχη Ελλάς, ο κινη-

ματογράφος Παλλάς, το μέγαρο του Εργατοϋπαλλη-

λικού Κέντρου. Στο εσωτερικό τους θα ανακαλύψετε

την ομορφιά του χθες: σκάλες-κομψοτεχνήματα και

θαυμάσιες τοιχογραφίες.

Στην παραλία της Ερμούπολης

Στην παραλία της Ερμούπολης βρίσκετε τα πάντα:

καφέ-μπαρ, καταστήματα, ταβέρνες,

εστιατόρια, το καζίνο που στεγά-

ζεται σε μέγαρο του 1830. Στο τέρ-

μα του παραλιακού δρόμου υψώ-

νονται οι παλιές αποθήκες διαμε-

τακόμισης και το επιβλητικό κτήριο

του Τελωνείου του 19ου  αιώνα.

Το παραδοσιακό 

λουκούμι της Σύρου

Θα το βρείτε παντού σε πολλές

γεύσεις και αρώματα και είναι μο-

ναδικό. Δεν είναι η συνταγή, δεν

είναι η ζάχαρη. Είναι το νερό της

Σύρου που το κάνει τόσο νόστιμο,

λένε οι ντόπιοι ζαχαροπλάστες.

Η Άνω Σύρος του Βαμβακάρη

Εδώ ακόμη αντιλαλεί το μπου-

ζούκι του Βαμβακάρη. Η Άνω Σύρος, προστατευόμενος

ιστορικός οικισμός, σας καλεί. Περιπλανηθείτε στα

κυκλαδίτικα σοκάκια της, ανεβείτε ως τον καθολικό

Σαν Τζώρτζη και σταθείτε στην πλατεία με την

προτομή του μεγάλου Έλληνα συνθέτη ρεμπέτικου

και λαϊκού τραγουδιού, του Μάρκου Βαμβακάρη. Από

εδώ θα δείτε την Ερμούπολη πανοραμικά.

Οι συριανές παραλίες

Ο Γαλησσάς, το Δελφίνι, το Κίνι, ο Φοίνικας και η

Ντελαγκράτσια με τις επαύλεις της: γαλήνια τοπία,

ήρεμες θάλασσες, μικρές παραλίες... οι ιδανικές οι-

κογενειακές διακοπές.

Ανοιξιάτικοι προορισμοί

ΣΥΡΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδος, την περίοδο 2012-2018 ο αριθμός

των διαθέσιμων πολυτελών κλινών της χώρας αυξήθηκε

κατά 52,8%

Ο τουρισμός έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό την

εγχώρια αγορά ακινήτων τα τελευταία χρόνια και ανα-

μένεται να την τροφοδοτήσει περαιτέρω την διετία

2019- 2020, με δεδομένες και τις νέες προωθούμενες

επενδύσεις.

Αυτό επισημαίνει στην έκθεσή του ο διοικητής της

Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, κάνοντας

λόγο, από τη μία πλευρά για εξαιρετική πορεία του

κλάδου κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και

από την άλλη για το ενδεχόμενο η πορεία του κλάδου

φέτος (σ.σ. μαζί και με αυτόν των ελληνικών εξαγωγών)

να επηρεαστεί από την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής

οικονομίας σε συνδυασμό και με την αυξημένη αβε-

βαιότητα σχετικά με το Brexit.

Η σύνδεση τουρισμού - ακινήτων

Οσον αφορά τη συμβολή του τουρισμού στην ανά-

καμψη της εγχώριας αγοράς real estate, η έκθεση της

ΤτΕ, αναφέρει ότι η κινητικότητα στον τομέα των επεν-

δύσεων σε ακίνητα, η οποία αποτυπώνεται και στην

εξέλιξη του ύψους και του ρυθμού μεταβολής των

επενδύσεων από το εξωτερικό, σχετίζεται κυρίως με

την εξαιρετική πορεία του τουρισμού των τελευταίων

ετών και τη σταδιακή ανταπόκριση στην αυξανόμενη

ζήτηση για καταλύματα μεσαίας και υψηλής κατηγο-

ρίας.

«Η συστηματική αύξηση των τουριστικών αφίξεων

των τελευταίων τουλάχι-

στον πέντε ετών έχει προ-

σελκύσει αξιοσημείωτο

επενδυτικό ενδιαφέρον, το

οποίο εστιάζει στην αγορά

και ανάπτυξη καταλυμάτων

υψηλών προδιαγραφών,

απευθυνόμενων πλέον σε

τουρισμό υψηλότερου επι-

πέδου σε σχέση με το πα-

ρελθόν».

Χαρακτηριστικά, σύμφω-

να με τα στοιχεία του Ξε-

νοδοχειακού Επιμελητηρί-

ου Ελλάδος, την περίοδο

2012-2018 ο αριθμός των

διαθέσιμων πολυτελών κλι-

νών της χώρας αυξήθηκε

κατά 52,8%, ενώ πλέον η μέση πληρότητα των ξενο-

δοχείων υπερβαίνει το 50% τόσο πανελλαδικά όσο και

στην Αττική, η οποία ακόμη και στα χρόνια πριν από

την κρίση κατέγραφε αρκετά χαμηλότερα ποσοστά

πληρότητας.

Ο ρυθμός αύξησης των διαθέσιμων κλινών αναμένεται

να ενισχυθεί περαιτέρω την περίοδο 2018- 2020, δε-

δομένης της τρέχουσας και της σχεδιαζόμενης κατα-

σκευαστικής δραστηριότητας στον ξενοδοχειακό τομέα.

Στο κέντρο μόνο της Αθήνας έχει ξεκινήσει ή πρόκειται

να ξεκινήσει άμεσα η ανάπτυξη τουλάχιστον δέκα μο-

νάδων, οι οποίες έχουν προκύψει είτε από αλλαγή

χρήσης παλαιότερων ακινήτων, κυρίως γραφείων, είτε

από ανακαίνιση και επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες

είχαν παραμείνει για αρκετά χρόνια κενές και αναξιο-

ποίητες.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον φαίνεται να προσελκύει ο

άξονας της λεωφόρου Συγγρού και το παραλιακό

μέτωπο της Αττικής. Σημειωτέον ως προς το τελευταίο

ότι αρκετά από τα υπό αξιοποίηση ακίνητα αποτελούν

ιδιοκτησία ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι, εκμεταλ-

λευόμενοι την ευνοϊκή συγκυρία και το ενδιαφέρον

επενδυτικών κεφαλαίων, εταιριών ανάπτυξης, διεθνών

αλυσίδων ξενοδοχείων και tour operators, επιλέγουν

τη διενέργεια διαγωνισμών για τη μακροχρόνια παρα-

χώρηση των επαγγελματικών ακινήτων τους, ειδικά

στο κέντρο της πρωτεύουσας.

O τουρισμός «τροφοδοτεί» το εγχώριο 

real estate και τη διετία 2019 - 2020


