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ε ευρεία συνάντηση με
στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και συγκεκριμένα με
τους κ.κ. Βαλκάνα Κωνσταντίνο, Κυριαζή Δημήτριο, Κοτσάφτη Γεώργιο και όλους
τους προϊσταμένους πωλήσεων των περιοχών της Αττικής το Δ.Σ. Της ΕΔΕΟΠ συζήτησε θέματα εμπορικής πολιτικής.
Συγκεκριμένα τέθηκαν θέματα κλιμάκων, παλετοποιήσεων και εκπτώσεων.
Το Δ.Σ. έθεσε θέματα προστασίας του
φυσικού διακινητού του χονδρεμπορίου
δηλαδή του πρατηρίου από τους εξωθεσμικούς παράγοντες.
Για μια ακόμη φορά συζητήθηκε το
δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον

KEMΠΑΘ

Συνάντηση με τα
στελέχη της 3Ε
Σ

και το πως επιδρά στον κλάδο του χονδρεμπορίου.
Τα στελέχη της Αθηναϊκής βέβαια γνωρίζουν καλά το ρόλο του πρατηρίου
στην αγορά του ζύθου και συμβάλλουν
στην καλή συνεργασία των δύο πλευρών.

τη συνάντηση
που ζητήθηκε
από την πλευρά
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
με τα στελέχη της
3Ε, συζητήθηκαν
διάφορα θέματα,
αφού όπως ενημερωθήκαμε η εμπορική πολιτική
της εταιρείας θα
γίνει γνωστή μετά
τις γιορτές.
Στη συνάντηση
παραβρέθηκαν οι
κ.κ. Κοσμάς Παν., Μαυρατζούλης Ιωάννης, Μεταξάς Δημ., Δέδες Περικλής, ο
Πρόεδρος της ΕΔΕΟΠ Αθηνών και μέλη
του Δ.Σ.
Με την ευκαιρία συζητήθηκαν τρόποι

αντιμετώπισης της κρίσης και η αβεβαιότητα για το μέλλον.
Αμέσως μόλις αποφασισθεί η νέα εμπορική πολιτική θα προγραμματισθεί
νέα συνάντηση για να ενημερωθεί ο
κλάδος.

...Αλλιώς κοιμηθήκαμε... αλλιώς ξυπνήσαμε
Στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας
μας το πρωτοσέλιδο
άρθρο ανέφερε την συνάντηση εκπροσώπων
της εταιρείας “Ολυμπιακή Ζυθοποιία” με το
Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών.
Λάβαμε διαβεβαιώσεις για το έντονο
ενδιαφέρον της εταιρείας για τα πρατήρια.
Λίγο μετά την συνάντηση κυκλοφορούσε στην Δυτ. Αττική

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

60€+ ΦΠΑ
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

φυλλάδιο, τμήμα του
οποίου δημοσιεύουμε,
με εκπτώσεις 40% από
τις αναγραφόμενες
στον επίσημο κατάλογο.
Εκπρόσωπος του Δ.Σ.
της ΕΔΕΟΠ επικοινώνησε με την εταιρεία απ’
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
όπου λάβαμε την διαβεβαίωση ότι η εταιρεία
δεν γνώριζε και δεν συμφώνησε με αυτή την ενέργεια. Αναμένουμε να δούμε αν θα επαναληφθεί στο άμεσο μέλλον.

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘ.

«Κόκκινα δάνεια.
Ποιος εμποδίζει τη
λύση;»
ΣΕΛ.4

Αυτόματες
και μαζικές
κατασχέσεις
για χρέη στο
Δημόσιο ΣΕΛ.6

EΔEOΠ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Γκριτζιούδης Θεόδωρος
Κουβράκη Χρυσή
Ρουμελιώτης Νικόλαος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

2310-783817
2310-210250
2310-310676
2310-213691
2310-719455
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Λύση δόθηκε για 10,500
νέους συνταξιούχους
Λύση δόθηκε για όσους είχαν υποβάλει αιτήσεις
για να λάβουν συντάξεις χηρείας ή προσωρινές συντάξεις
εντός του 2016 έδωσε το ΙΚΑ.

Ε

κδόθηκε εγκύκλιος που αφορά
στον υπολογισμό των συντάξεων
με τον νέο Νόμο 4387/2016. Περίπου 6.500 συντάξεις είναι συντάξεις
χηρείας, οι οποίες, σύμφωνα με τον νέο
νόμο, είναι κουρεμένες στο 50% της
σύνταξης του θανόντος, χωρίς κατώτατο
όριο.
Σύμφωνα με τον Νόμο 4387/16, οι
ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση
για σύνταξη λόγω γήρατος δικαιούνται
προσωρινή ίση με το 50% του μισθού
του τελευταίου 12μήνου.
Να σημειωθεί πως η χορήγηση προσωρινής σύνταξης αφορά στις αιτήσεις

Η εγκύκλιος του ΙΚΑ

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

Η

εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης
Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ
αναφέρει τα εξής:
«Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του ν.
4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α’/12.5.2016
«Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και
την αριθ. Φ80000/48596/1863/11.11.
2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1),
η οποία αφορά τη χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου, που απεβίωσε από
13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση
οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης
ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης
προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του
ν. 4387/2016.
»Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

συνταξιοδότησης οι οποίες κρίνονται με
τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίζεται με τον νόμο αυτόν
(από 13/5/2016). Το ποσό της προσωρινής σύνταξης του άρθρου 29 του Ν.
4387/2016 είναι μεταξύ 384 ευρώ και
768 ευρώ.
Το ανώτατο και το κατώτατο ποσό
προσωρινής σύνταξης ισχύει μόνο όταν
χορηγείται πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας (με ποσοστό 80%
και άνω). Στις μειωμένες υπολογίζεται
μειωμένο ποσό αντίστοιχα. Παρακάτω
δημοσιεύουμε τις εγκυκλίους του ΙΚΑ
και του ΟΑΕΕ.

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN
Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

κοινοποιούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι το ποσό που
αντιστοιχεί σε Εθνική Σύνταξη 15 ετών
ασφάλισης ανέρχεται σε 345, 60 Ευρώ
(άρθ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016), το
οποίο επιμερίζεται ανάλογα με τα ποσοστά επιμερισμού των δικαιοδόχων μελών στη σύνταξη λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12 του
ν. 4387/2016.
»Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν στους θανόντες συνταξιούχους
μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας,
το χορηγούμενο ποσό θα είναι μειωμένο
σε αντίστοιχο ποσοστό ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν πλήρες ποσό
παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας
αναπηρίας, το ποσό που θα χορηγείται
στα μέλη οικογένειας κατά τα ανωτέρω
αναφερόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου θα είναι πλήρες.
»Τέλος, διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει
να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη του
άρθ. 29 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με
τις οδηγίες της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στους δικαιούχους αμέσως μόλις
τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η σχετική
εφαρμογή Ο.Π.Σ, η οποία αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου από
13/5/2016 και μετά».

Η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ

Μ

ε την εγκύκλιο 24/2016 της υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι
όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μελών οικογενείας θανόντων
ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού καθώς και τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης σύμφωνα με τις
διατάξεις αρθ.12 ν. 4387/2016, για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει
από 13.05.2016 και μετά.
Ειδικότερα, για την διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου
ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε μετά
την προαναφερθείσα ημερομηνία, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης βάσει του
άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 με τις εγκυκλίους 20/2016 & 26/2016.
Συνέχεια στη σελίδα 4
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου:
«Κόκκινα δάνεια. Ποιος εμποδίζει τη λύση;»
Από άποψη διαλόγων και αναλύσεων το θέμα των
«κόκκινων» δανείων έχει καλυφθεί πλήρως από κάθε
πλευρά. Έχουμε γίνει μάρτυρες ατελείωτου ευχολογίου από τους πολιτικούς για λύση, τέλειων τεχνοκρατικών λύσεων από τις τράπεζες, αλλά το πρόβλημα
από μήνα σε μήνα επιδεινώνεται. Όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις και νοικοκυριά αδυνατούν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των δανείων, όλο και περισσότερο αυξάνουν τα ληξιπρόθεσμα.
Η εμπλοκή των δανειοληπτών από τις τράπεζες σε
αδιαφανείς εκβιαστικές διαδικασίες ρύθμισης καθυστερούμενων δανείων και η αδυναμία της κυβέρνησης
να επιβάλει λύσεις, αποτελούν έναν φαύλο κύκλο
διόγκωσης των ανεξόφλητων δανείων μαζί και των
αδιεξόδων.
Κι ενώ η κρίση επιδεινώνεται, οι δανειστές δίνουν
την υποψία επιθυμίας καταστροφικής λύσης για τους
δανειολήπτες, με την εφαρμογή του «ξαφνικού θανάτου» κάθε παραπέρα οικονομικής δράσης, με την
παράδοση των δανείων στα γνωστά διεθνή «κοράκια»,
μη αντιλαμβανόμενοι ότι αυτό μπορεί να στραφεί
στο τέλος εναντίον τους από οικονομική και κοινωνική
άποψη.
Στον τραπεζικό τομέα τα πράγματα δεν είναι καλά.
Τυπικά και σύμφωνα με την τελευταία «επισκόπηση
του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος» από
την Τράπεζα της Ελλάδος, οι χορηγήσεις δανείων
από το 2010 μέχρι το 2015 μειώθηκαν κατά 39,65%
πράγμα που σημαίνει «στέγνωμα» της οικονομίας. Οι
καταθέσεις μειώθηκαν δραματικά και τα «Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα» («κόκκινα» δάνεια) αυξήθηκαν.
Όπως αναφέρει η έκθεση, «Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος (αποτίναξη των «κόκκινων» δανείων) είναι υψίστης σημασίας, καθώς, πέρα
από τη βελτίωση της οικονομικής ευρωστίας των
τραπεζών, θα επιτρέψει την απελευθέρωση κεφαλαίων προς χρηματοδότηση άλλων, πιο παραγωγικών,
κλάδων της οικονομίας και θα συμβάλλει στην

αύξηση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. (…
) Ο πιστωτικός κίνδυνος και η περαιτέρω επιδείνωση
της ποιότητας χαρτοφυλακίου δανείων αποτελεί τη
σημαντικότερη πηγή αστάθειας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα παροχής δανείων στην πραγματική οικονομία».
Παρά την προειδοποίηση όμως, οι τράπεζες αντιτείνουν ότι έχουν επιτύχει τους στόχους σταθεροποίησής τους και πρακτικά συνεχίζουν την ίδια πολιτική
έναντι των δανειοληπτών, αγνοώντας τους κινδύνους.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, οι τράπεζες συσσώρευσαν
ζημίες ύψους 70 δισεκ. ευρώ την εξαετία 20102015. Η λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών διατηρήθηκε εν μέσω κρίσης σε σχετικά ικανοποιητικά
επίπεδα (31 δισεκ. ευρώ) αλλά ήταν αδύνατο να αντισταθμίσει ζημίες ύψους 101 δισεκ. ευρώ συνολικά
κατά την επισκοπούμενη εξαετία (εκ των οποίων τα
31,910 δισεκ. ευρώ από το PSI). Τι μπορεί να περιμένουν λοιπόν κοιτάζοντας στο παρελθόν και στα οφειλόμενα άλλων καιρών;
Σήμερα το «κούρεμα» των δανείων ή η διαγραφή
τους και η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών
και των επιχειρήσεων, είναι προϋπόθεση εξόδου από
το τέλμα της στασιμότητας και της αλληλεξουδετέρωσης απαιτήσεων και αδυναμίας των δύο μερών.
Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να δουλέψει παραγωγικά
όταν απειλείται με κατάσχεση η παραγωγής της.
Μείωση των χρεών, και διαγραφή δανείων που
δεν θα εισπραχθούν ποτέ, μπορεί να φαίνεται επιδείνωση της κρίσης αλλά στην πραγματικότητα, μπορεί
να είναι η λύση της εξόδου από την τραπεζική και
χρηματοδοτική κρίση της αγοράς. Διατηρώντας τα
βαρίδια του παρελθόντος, με την ελπίδα να εισπραχθούν τα δάνεια που εξέπεσαν οριστικά, ποτέ δεν θα
πάμε στο μέλλον.
Συχνά το «κούρεμα» της οφειλής, είναι απαραίτητο

για να σωθεί μία επιχείρηση, παραδέχονται τραπεζικά
στελέχη, αφού όπως λένε: Αν ένας επιχειρηματίας
έχει δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις και παράλληλα δεν
υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρει εξασφαλίσεις,
τότε μπορεί να έρθει σε διακανονισμό με την τράπεζα
να πληρώσει το 80% του κεφαλαίου και στη λήξη
της αποπληρωμής να του χαριστεί το υπόλοιπο 20%.
Πόσο όμως αυτό είναι λύση; Για κάποιες, ομαλά λειτουργούσες, επιχειρήσεις μπορεί, για τις αδύναμες
όμως που μπορούν να αποκτήσουν βιωσιμότητα μόνο
κάτω από ορισμένους όρους διευθέτησης των χρεών,
δεν είναι λύση. Για όσους έκλεισαν, φυσικά, κανένα
«κούρεμα» δεν τους σώζει.
Έτσι, η πλέον σωστή λύση είναι η εκκαθάριση του
τοπίου με βαθιές τομές εντός της χώρας, με «κουρέματα» ανάλογα με την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής από τον δανειολήπτη, με εξυγίανση του
χαρτοφυλακίου των τραπεζών και με επανεκκίνηση
της οικονομίας από χαμηλότερη βάση, η οποία όμως
δίνει πού μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον.
Λύση με την πίτα σωστή και τον σκύλο χορτάτο δεν
υπάρχει.
Όπως επαλειμμένα έχει τονίσει το Ε.Ε.Α., η κρίση
και η τραπεζική στασιμότητα δημιούργησαν χιλιάδες
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις που υπάρχουν μόνο στα
χαρτιά, ως «ζόμπι», δηλαδή ως ζωντανές – νεκρές,
επειδή αδυνατούν να δηλώσουν επισήμως το κλείσιμο,
δεδομένου ότι για να κλείσουν πρέπει πρώτα να εξοφλήσουν! Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν,
δεν λειτουργούν και απλώς βυθίζονται σε χρέη που
ποτέ δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν. Η έξοδος
από την κατάσταση αυτή μόνο καλό θα φέρει στην
οικονομία.
Και το ερώτημα επανέρχεται: Ποιος εμποδίζει τη
λύση; Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει εμπράκτως.
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου
Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

Λύση δόθηκε για 10,500 νέους συνταξιούχους
Συνέχεια της εγκυκλίου του ΟΑΕΕ από τη σελίδα 2
Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου
συνταξιούχου (μεταβιβάσεις), οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 13.05.2016 και απεβίωσαν μετά την ημερομηνία αυτή και έως σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα,
το αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. Φ80000/48596/
1863/11/11/2016 έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι μέχρι την
έκδοση από τις υπηρεσίες του των ερμηνευτικών εγκυκλίων
οδηγιών και των λοιπών προβλεπόμενων από τον νόμο
κανονιστικών πράξεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών,
ώστε να είναι εφικτή η έκδοση των οριστικών αποφάσεων
συνταξιοδότησης, θα χορηγείται στα δικαιοδόχα μέλη ποσό
ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών
ασφάλισης. Σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 7 παρ. 6 ν.
4387/2016 η εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 15 έτη
ασφάλισης ανέρχεται σε 345,60 ευρώ μηνιαίως (εθνική
σύνταξη 20 ετών ασφάλισης , δηλαδή 384,00 ευρώ, μειωμένη κατά 10% ).
Ύστερα από τα παραπάνω, για την διεκπεραίωση των
συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου συνταξιούχου
(μεταβιβάσεις) τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις αρθρ. 12
ν. 4387/2016, δηλαδή κρίνονται με τις ενιαίες διατάξεις
του ΕΦΚΑ, θα χορηγείται ποσό σύνταξης σύμφωνα με την
προαναφερόμενη οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ως
εξής:
1) Ποσό σύνταξης
Το προσωρινό ποσό σύνταξης ορίζεται 345,60 ευρώ μηνιαία, πλην σχετικών κρατήσεων, εφόσον η συνταξιοδότηση
λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από πλήρη σύνταξη
γήρατος ή αναπηρίας. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στα δικαιοδόχα μέλη κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν
σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 12 παρ. 4 ν. 4387/2016
(σχετ. η αρ. 24/2016 εγκύκλιος), ως εξής:

Σε μόνη δικαιούχο την χήρα: 345,60
Σε μόνο δικαιούχο ένα τέκνο: 345,60
Σε χήρα και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60
Σε χήρα και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40*2) = 345,60
Σε χήρα και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20 * 4) = 345,60
Σε περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, μειώνεται
αναλόγως, δηλαδή κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος.
Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος σε ηλικία 63 ετών με μειωμένο
ποσό σύνταξης, απεβίωσε μετά την 13/5/2016. Τα δικαιοδόχα
μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη ποσού 262,70
ευρώ μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης (345,60
μειωμένο κατά 48/200).
Επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω
γήρατος Νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη
δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 241,90 ευρώ.
Ομοίως, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη λόγω θανάτου
η οποία έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη
λόγω αναπηρίας,.
Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας, με μειωμένο στο 75% ποσό σύνταξης λόγω π.α. 70%. Μετά τον θάνατό του, τα δικαιοδόχα
μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη 259,20 ευρώ
(345,60 μειωμένη στο 75%) μέχρι την έκδοση οριστικής
απόφασης.
Ως προς τον επιμερισμό στα δικαιοδόχα μέλη, ισχύουν
τα αναφερόμενα για το πλήρες ποσό αναλογικά.
2) Περιορισμοί- Διαδικασία - Συμψηφισμός
Για την χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής, θα πρέπει
να εξετάζεται αν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει υποβάλει

ανάλογο αίτημα σε άλλο φορέα και στην περίπτωση που
δικαιούται ή έχει ήδη δικαιωθεί το εν λόγω ποσό σύνταξης
και τότε δεν θα χορηγείται από τον Οργανισμό.
Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων αυτών, θα συμψηφιστούν μελλοντικά με την έκδοση οριστικών αποφάσεων
πλην όμως τυχόν δόσεις οφειλών του θανόντα εξακολουθούν να παρακρατούνται από τους δικαιούχους.
Για την εφαρμογή των παραπάνω οι δικαιούχοι θα καλούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με
την οποία θα εκφράζουν την βούλησή τους για την λήψη
του ποσού αυτού, θα δηλώνουν αν έχουν αιτηθεί ή
δικαιωθεί το ποσό αυτό και από άλλο φορέα και θα ενημερώνονται για τους όρους συμψηφισμού με το ποσό της
οριστικής σύνταξης.
Τέλος, ευνόητο είναι ότι σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, που ο θάνατος έχει επέλθει μετά τις 13.05.2016
και είχαν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας
με προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29 του Ν.4387/2016,
στα δικαιοδόχα μέλη θα μεταβιβάζεται το προβλεπόμενο
από το άρθρο 12 του ίδιου νόμου ποσοστό, επί του ποσού
της προσωρινής σύνταξης που είχε δικαιωθεί ο θανών.
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ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αυτόματες και μαζικές κατασχέσεις
για χρέη στο Δημόσιο
Nέο, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα
για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των οφειλών
προς το Δημόσιο προγραμματίζει να εγκαταστήσει και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία
το υπουργείο Οικονομικών από το 2017

Σ

το εξής οι διαδικασίες αποστολής των κατασχετηρίων
και επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα
και περιουσιακά στοιχεία φορολογουμένων που δεν
πληρώνουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους προς το
Δημόσιο θα γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα.
Αμέσως μόλις μια οφειλή γίνεται ληξιπρόθεσμη, το
σύστημα θα ενεργοποιεί αυτόματα τη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής κατασχετηρίου σε όλες τις τράπεζες
για την δέσμευση και την κατάσχεση του ποσού της
οφειλής από τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών
του οφειλέτη, ώστε το Δημόσιο να μην χάνει καθόλου
χρόνο στη διεκδίκηση των οφειλών.
Διαδικασίες-εξπρές θα δρομολογούνται και για πολύ
μεγάλα χρέη για τα οποία απαιτούνται κατασχέσεις
κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. Η λειτουργία του συστήματος αυτού αποσκοπεί στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την είσπραξη των οφειλών,
με την βελτίωση του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας
και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές εκτός φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σχετικά με το οικονομικό προφίλ και την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών κυρίως όμως με την μαζικοποίηση και αυτοματοποίηση της αποστολής κατασχετηρίων και της επιβολής
κατασχέσεων σε βάρος όσων εξ’ αυτών δεν εξοφλούν
τις οφειλές τους εμπρόθεσμα.
Το νέο αυτό πληροφοριακό σύστημα θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με
συστήματα τρίτων φορέων (Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο, Εθνικό Κτηματολόγιο, Δικαστικές Αρχές, Γενικό
Εμπορικό Μητρώο -Γ.Ε.ΜΗ, Πιστωτικά Ιδρύματα, Συμβο-

λαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο
και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) των οποίων οι
πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για
να σχηματιστεί μιας πλήρης εικόνα σχετικά με τη συμπεριφορά του κάθε οφειλέτη και να οργανωθεί αποτελεσματικότερα ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για
τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.
Ήδη το έργο της ανάπτυξης του νέου
αυτού συστήματος που προβλέπεται να
ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία έχει ενταχθεί
στο ΕΣΠΑ και έχει δρομολογηθεί για άμεση υλοποίηση. Το πλήρες αντικείμενο
του έργου, όπως περιγράφεται στο σχετικό έγγραφο που αποκάλυψαν τα dikaiologitika news,
«είναι η αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών και η βελτίωση της λειτουργίας
της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης στον τομέα
των εσόδων, μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών
που συνεπάγονται οι οφειλές και η παροχή αυξημένης
ποιότητας υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με
αυτήν πολίτες». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο
έγγραφο:
* «Σήμερα, ως προς τον κύκλο ζωής μιας οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή όχι), υποστηρίζονται από υφιστάμενα
συστήματα της ΓΓΔΕ (Taxis, Taxisnet, ICIS, ELENXIS) μεμονωμένες λειτουργίες. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτές
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση τις ανάγκες
και τους χρήστες των αναφερόμενων συστημάτων και
όχι με επίκεντρο την οφειλή και την επιχειρησιακή ροή
που αυτή συνεπάγεται και δεν οδηγούν σε αυτοματοποιημένες και μαζικοποιημένες διαδικασίες είσπραξης.
Επιπλέον, για την αποτελεσματική παρακολούθηση
και διαχείριση των οφειλών είναι πλέον μεγαλύτερη η
ανάγκη εμπλουτισμού της πληροφορίας που τις συνοδεύει,
καθώς και η επέκταση της πληροφόρησης από πηγές

ΕΛΣΤΑΤ

Αυξήθηκε ο τζίρος στο
λιανικό εμπόριο τον Σεπτέμβριο
Αύξηση 2,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων
στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Σεπτέμβριο
εφέτος, κυρίως λόγω της αγοραστικής κίνησης σε
βιβλία και χαρτικά, αλλά και στα πολυκαταστήματα.
Ειδικότερα, άνοδος των πωλήσεων καταγράφηκε
σε Βιβλία- χαρτικά- λοιπά είδη δώρων κ.ά. (9,8%),
Πολυκαταστήματα (6,7%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (5%) και Φαρμακευτικά- καλλυντικά (0,6%).
Στον αντίποδα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε Τρόφιμαποτά- καπνό (3,4%), Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων
(0,5%) και Ένδυση- υπόδηση (0,5%), ενώ έμειναν
αμετάβλητες στα Έπιπλα- ηλεκτρικά είδη- οικιακό
εξοπλισμό.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης
όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) στο
λιανικό εμπόριο σημείωσε αύξηση 2,6% τον Σεπτέμβριο
2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2015, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Αυγούστου 2016 σημείωσε μείωση 4,3%.
Ο εποχικά διορθωμένος (ως προς την επίδραση
εποχικών γεγονότων, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου,
εορτές, τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης
όγκου, σημείωσε αύξηση 1,8% τον Σεπτέμβριο 2016
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου
2016.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες
τιμές), σημείωσε αύξηση 1,7% τον Σεπτέμβριο 2016
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου
2015, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Αυγούστου 2016 σημείωσε μείωση 0,8%.
Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης κύκλου
εργασιών, σημείωσε αύξηση 1% τον Σεπτέμβριο 2016
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου
2016.

εκτός της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Τέλος
σημαντική θεωρείται η παροχή της δυνατότητας πλήρους
σύγχρονης ενημέρωσης των φορολογούμενων πολιτών
και επιχειρήσεων στις πληροφορίες οφειλών και επιστροφών.» «Με βάση τα παραπάνω, το εν λόγω σύστημα
φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σύστημα στο οποίο:
1. Επίκεντρο σε επίπεδο πληροφορίας θα είναι οι
οφειλές και η παρακολούθηση - διαχείριση αυτών με
βάση τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές.
2. Όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της φορολογικής
και τελωνειακής διοίκησης θα μπορούν να έχουν πλήρη
εικόνα μιας οφειλής και των ενεργειών που έχουν γίνει
από τη γένεσή της μέχρι και την εξόφληση ή διαγραφή
της.
3. Οι φορολογούμενοι πολίτες και επιχειρήσεις θα
έχουν πλήρη ενημέρωση στις πληροφορίες των ενεργών
οφειλών τους, σε ιστορικές πληροφορίες οφειλών και
πληρωμών, καθώς και σε πληροφορίες επιστροφών,
συμψηφισμών και ρυθμίσεων. 4. Διαδικασίες, οι οποίες
σήμερα γίνονται μεμονωμένα ή/ και χειροκίνητα (ενδεικτικά αναφέρονται επιδόσεις, κατασχέσεις), θα μπορούν
να γίνονται μαζικά και αυτοματοποιημένα εξοικονομώντας
έτσι σημαντικούς πόρους τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό
όσο και σε αναλώσιμα και χρηματικούς πόρους.»
* «Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω το σύστημα:
1. Θα διαλειτουργεί με τα υφιστάμενα συστήματα της
ΓΓΔΕ προκειμένου να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες
για τα χαρακτηριστικά, την ιστορικότητα και την κατάσταση
μιας οφειλής.
2. Θα ολοκληρώνει διαδικασίες και πληροφορίες που
σήμερα είναι ατελείς στα υφιστάμενα συστήματα στη
βάση της επιχειρησιακής ροής είσπραξης σε ένα ενιαίο
περιβάλλον χρήστη.
3. Θα διαλειτουργεί με συστήματα τρίτων φορέων
(ενδεικτικά αναφέρεται το Εθνικό Ληξιαρχείο/Δημοτολόγιο,
το Εθνικό Κτηματολόγιο, οι Δικαστικές Αρχές, το Γενικό
Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ, τα Πιστωτικά Ιδρύματα, οι
Συμβολαιογράφοι, το Ελληνικό Χρηματιστήριο και το
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)
Eκτός της ΓΓΔΕ των οποίων οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για τη γνώση της συμπεριφοράς του οφειλέτη
για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τη λήψη δράσεων
μέτρων από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση
4. Θα αυτοματοποιεί και μαζικοποιεί ενέργειες και
μέτρα (με βάση παραμετροποιημένα κριτήρια), τα οποία
θα προκύπτουν ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που
συγκεντρώνονται στη βάση της επιχειρησιακής ροής
διαχείρισης είσπραξης
5. Θα διευρύνει την προσφορά ηλεκτρονικών υπηρεσιών
που αφορούν στην είσπραξη, τόσο στις υπηρεσίες της
φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, όσο και στους
συναλλασσόμενους πολίτες και επιχειρήσεις
. 6. Ως προς τις υπολογιστικές υποδομές το σύστημα
θα χρησιμοποιεί αυτές που παρέχονται από την ΓΓΠΣ
στην ΓΓΔΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 4389/2016.»
* Η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του έργου
ορίζεται η 15/06/2017.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

EΔEOΠ

7

EΔEOΠ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

8

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΕΤΕΑ
Δικαίωμα χορήγησης δύο επικουρικών
συντάξεων σε ασφαλισμένους που
έχουν παράλληλη ασφάλιση για την
ίδια απασχόληση

Δ

ικαίωμα έκδοσης αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων
για περιπτώσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων που έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια απασχόληση, εφόσον
δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές
διατάξεις, έχει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Σε έγγραφο του ΕΤΕΑ παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ασφαλισμένων
που έχουν παράλληλη ασφάλιση για
την ίδια απασχόληση και έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2014. Ειδικότερα,
με την από 18/08/2016 γνωμοδότηση
του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του
ΕΤΕΑ, που έγινε δεκτή με την 569/1910-2016 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑ,
είναι δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις, σε ασφαλισμένους που
έχουν παράλληλη ασφάλιση για την ίδια
απασχόληση, ήτοι και στη δεύτερη επικουρική ασφάλιση που έχουν υπαχθεί

προαιρετικά, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις
εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη.
Το διοικητικό συμβούλιο, στην υπ’ αριθμ.
178/19-10-2016 συνεδρίασή του με την
565/19-10-2016 απόφασή του, έκανε
δεκτή την από 18-08-2016 γνωμοδότηση
του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, προκειμένου να καταστεί δυνατή
η διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί, μέχρι τις 31-12-2014.
Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση, οι αιτήσεις αυτές κρίνονται, βάσει
των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων. Συνεπώς, είναι
δυνατή η έκδοση αποφάσεων απονομής
δύο επικουρικών συντάξεων, εφόσον
αυτό δεν απαγορεύεται από τις καταστατικές διατάξεις. Οι επικουρικές συντάξεις που θα χορηγηθούν, θα υπολογιστούν, βάσει των καταστατικών διατάξεων των εντασσόμενων φορέων και,
στη συνέχεια, θα αναπροσαρμοστούν,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του
άρθρου 96 Ν. 4387/2016.

Ποιοι «κερδίζουν» σύνταξη ακόμα
και στα 57 με τα νέα όρια ηλικίας
Σύνταξη με τα νέα όρια ηλικίας από 57 ως 62 ετών προλαβαίνουν να
κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι από όλα τα Ταμεία, με βασική προϋπόθεση
να έχουν από 22 ως 39 έτη ασφάλισης είτε το 2016 είτε από το 2017 και
μετά.
Σύμφωνα με το «Ελεύθερο Τύπο», παρά
το γεγονός ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης
αυξάνονται σταδιακά, εντούτοις το κλειδί
για να αποφύγουν οι ασφαλισμένοι να
εγκλωβιστούν για σύνταξη στα 67 είναι
στα έτη ασφάλισης.
Οσοι έχουν από 22 χρόνια και άνω,
έχουν την ευκαιρία να αποχωρήσουν
πολύ πριν από τα 67. Ενώ όσοι έχουν 35
ως 39 χρόνια, δηλαδή οι παλαιότεροι
των ασφαλισμένων, αποχωρούν και πριν
από τα 62. Οι προϋποθέσεις και οι ηλικίες
συνταξιοδότησης είναι διαφορετικές ανά Ταμείο. Το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»
δημοσιεύει σήμερα αναλυτικά τι ισχύει σε κάθε φορέα και σε ποια ηλικία μπορούν να
αποχωρήσουν οι ασφαλισμένοι ανάλογα με τα χρόνια εργασίας.

Ποιοι βγαίνουν με πλήρη σύνταξη από το Δημόσιο από τα 57
1. Σύνταξη με 37 χρόνια ασφάλισης
• Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37
έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο
ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37
χρόνια το 2016 και ηλικία 55 ετών θα συνταξιοδοτηθεί όταν κλείσει τα 56 και 9 μήνες. Αν
είναι 57 ετών, έχει θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή έχει καλύψει το όριο ων 56,9 ετών.
Αν συμπληρώνει τα 37 έτη το 2017, θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Αν έχει τα 37 το 2018,
θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο των 55 ετών που ισχύει το 2018 και είναι 58,6 ετών. Για
τα 37 έτη μπορεί να αναγνωρίσει μόνο τη στρατιωτική θητεία.
2. Σύνταξη με 35ετία
Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με
35ετία από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που
ισχύει κάθε χρόνο για το 58ο έτος. Δηλαδή με 35 έτη το 2016, σύνταξη σε
ηλικία 59 ετών. Με 35ετία το 2018,
σύνταξη στα 60.
με ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας.
Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία
Καμία σύνταξη δεν έχει απονεμηθεί από το Μάιο που μπήκε
ως το 2010, οι οποίοι συμπληρώνουν
σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου αφού οι υπάλληλοι δεν
35ετία από 19/8/2015, για να συνταέχουν λάβει οδηγίες μέσω ερμηνευτικών εγκυκλίων.
ξιοδοτηθούν με 35 έτη θα πρέπει να
Τα τεχνικά κλιμάκια που βρίσκονται στην Αθήνα έβγαλαν «κίέχουν κλείσει και το 58ο έτος. Αν μείτρινες κάρτες» στην ηγεσία του Υπουργείου παρατηρώντας ότι
νουν για να συμπληρώσουν τα 37 έτη,
δεν έχουν εκδώσει ακόμη εγκυκλίους για
τότε βγαίνουν πιο γρήγορα γιατί θα
αποχωρήσουν με το όριο ηλικίας που
α) τον υπολογισμό των κύριων συντάξεων βάσει του νέου
θα ισχύει για το 55ο έτος. Για παράνόμου
δειγμα, υπάλληλος με 35 έτη το 2016
β) την εφαρμογή του νέου συστήματος καταβολής εισφορών
και ηλικία 57 ετών θα συνταξιοδοτηθεί
για ελεύθερους επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες
με το όριο ηλικίας που ισχύει αφού
γ) για τον επαναυπολογισμό των κύριων συντάξεων.
κλείσει το 58ο έτος. Κλείνει τα 58 το
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες που έχουν αναλάβει
2017 και το αντίστοιχο όριο ηλικίας
τον επαναυπολογισμό δεν έχουν ακόμα φιξάρει τον μαθηματικό
συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών, οπότε
τύπο βάσει του οποίου θα επαναυπολογίζονται οι κύριες συνθα αποχωρήσει εντός του 2019 γιατί
τάξεις.
τότε θα πιάσει το όριο των 59,6 ετών.
Υπενθυμίζουμε ότι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται από
Το 2019 όμως θα έχει 38 χρόνια. Αυτό
το νόμο ορίζει ότι έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016, πρέπει να
σημαίνει ότι τον συμφέρει να αποχωέχει καταχωριστεί το 10% των συντάξεων και αυτό να έχει επαρήσει με τα 37 έτη που συμπληρώνει
νυπολογιστεί σε τελική οριστική εικόνα ως την 31η Δεκεμβρίου
το 2018 και με το όριο ηλικίας που
2016.
ισχύει για το 55ο έτος που είναι 58,6
Αντίστοιχα, έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, πρέπει να έχει καετών.
ταχωριστεί το 40% και αυτό να έχει επανυπολογιστεί σε τελική
Ασφαλισμένοι με 25ετία το 2011
οριστική εικόνα ως την 31η Μαρτίου 2017.
και συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδόΣε λιγότερο από τρεις μήνες πάντως τα ασφαλιστικά ταμεία
τηση. Στην περίπτωση αυτή, το όριο
είναι υποχρεωμένα να «εκχωρήσουν» στο νέο υπερταμείο ΕΦΚΑ
ηλικίας καθορίζεται με βάση το πότε
όσα διαθέσιμα δεν μετέφεραν υπό την πίεση της κυβέρνησης
κλείνουν οι ασφαλισμένοι το 58ο έτος
στην Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και όλα τα περιουσιακά τους
έχοντας ταυτόχρονα και 36 έτη. Για
στοιχεία.
παράδειγμα, ασφαλισμένος 58 ετών
Στόχος του κοινού κουμπαρά που θα δημιουργηθεί είναι τα
το 2017, που συμπληρώνει όμως τα
εύρωστα ταμεία να χρηματοδοτούν τα ελλειμματικά προκειμένου
36 έτη το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί
να εξασφαλίζουν το κονδύλι για την πληρωμή των συντάξεων
με το όριο ηλικίας που ισχύει για το
χωρίς να απαιτείται δανεισμός.
58ο έτος το 2019, δηλαδή 60,6 ετών.
Στο κοινό κουμπαρά θα μεταφερθεί η κινητή και ακίνητη πεΣυμφέρει να αναγνωρίσουν πλασματικά
έτη με αίτηση ως τις 31/12/2016 γιατί
ριουσία των ταμείων αξίας περίπου 16 δισ. ευρώ μαζί με τις
θα επιβαρυνθούν με 6,67% του μισθού
υποχρεώσεις (3 δισ. ευρώ απλήρωτες συντάξεις + 3,1 δισ.
τους στο κόστος εξαγοράς, ενώ αν η
ευρώ οφειλές προς τον ΕΟΠΥΥ) και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
αίτηση υποβληθεί από 1ης/1/2017, θα
οι οποίες θα περνούν στη διαχείριση του ΚΕΑΟ.
πληρώσουν με 20% των αποδοχών τους
Φανή Θεοδοσίου (www.bankingnews.gr )
τον κάθε μήνα που αναγνωρίζουν.

Το οργανόγραμμα του υπερταμείου ΕΦΚΑ Θα τριπλασιαστεί ο χρόνος απονομής των συντάξεων

Μ

ε επτά γενικές διευθύνσεις, ανεξάρτητη λειτουργία του
ΚΕΑΟ το οποίο θα υπάγεται απευθείας στο διοικητή και
ειδικές διευθύνσεις για την ενοποίηση των μητρώων και τη
ψηφιοποίηση του ιστορικού των ασφαλισμένων ετοιμάζεται
να λειτουργήσει από τον Ιανουάριο 2017, το νέο υπερταμείο
κύριας ασφάλισης ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με το οργανόγραμμα, το οποίο θα τροποποιείται
συνεχώς μέχρι να λάβει την τελική του μορφή, προβλέπονται
οι εξής γενικές διευθύνσεις:
Εισφορών και ελέγχων, απονομής συντάξεων γήρατος, παροχών και υγείας, στρατηγικής και ανάπτυξης, υπηρεσιών και
διαχείρισης λειτουργίας, οικονομικών και διοικητικής υποστήριξης
καθώς και πληροφορική και επικοινωνιών.
Οι τεχνοκράτες από τη Βόρεια Ιρλανδία που έχουν αναλάβει
τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση του
τιτάνιου έργου, σχολιάζουν ότι ακόμα και στη χώρα τους για
την ενοποίηση των ταμείων χρειάστηκαν 4-5 χρόνια.
Τα στελέχη των ταμείων που συνεδριάζουν μία φορά την
εβδομάδα ειδικά για τον ΕΦΚΑ τους απάντησαν ότι στην Ελλάδα
ούτε σε δέκα χρόνια δεν πρόκειται προσαρμοστούν τα ταμεία
στη νέα κατάσταση.
Οι συνδικαλιστές του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών
ταμείων διαμαρτύρονται γιατί έχουν αποκλειστεί από τις συνεδριάσεις και δηλώνουν επιφυλακτικοί και καχύποπτοι για όλα
αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα εν κρυπτώ, πίσω
από ερμητικά κλειστές πόρτες.
Τα υπό ένταξη ταμεία ζητούν μεταβατική περίοδο καθώς οι
υποδομές για την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης μόνο
ηλεκτρονικά, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός του ΕΦΚΑ από
1/1/2017, είναι αμφίβολο αν θα είναι έτοιμες τόσο για την
υποβολή όσο και την λήψη του αιτήματος.
Επιπλέον σε αρκετά ταμεία οι ατομικοί φάκελοι των ασφαλισμένων δεν έχουν ψηφιοποιηθεί με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να ακολουθήσουν την πορεία των υπολοίπων.
Αυτό που φοβούνται περισσότερο τα στελέχη είναι ότι ακόμα
και τα ταμεία που είχαν τη δυνατότητα να εκδίδουν συντάξεις
σε 8 μήνες ( πχ δημόσιο) με την ενοποίηση, ο χρόνος απονομής
θα τριπλασιαστεί.
Καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων σημειώνεται και σήμερα
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Coca Cola HBC: Συμφωνία με MBWS
στην πολωνική αγορά
Η Sobieski Trade θα διανέμει τα προϊόντα της Coca
Cola HBC Polska, όπως Coca
Cola, Fanta, Sprite, Nestea,
Kropla Beskidu, Kropla Delice,
Powerade, Monster και Burn, στα κανάλια
διανομής της Πολωνίας.
Η πολωνική θυγατρική της Coca Cola
HBC ήλθε σε συμφωνία με τη θυγατρική
της Marie Brizard Wine and Spirits για
τη διανομή των προϊόντων της στην
αγορά της Πολωνίας.
Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
γαλλική εταιρία, η Sobieski Trade θα

Συνεργασία με Lidl το 2017
διανέμει τα προϊόντα της Coca Cola HBC
Polska, όπως Coca Cola, Fanta, Sprite,
Nestea, Kropla Beskidu, Kropla Delice,
Powerade, Monster και Burn, στα κανάλια
διανομής της Πολωνίας.
Η συμφωνία θα επεκτείνει το δίκτυο
διανομής της MBWS στην Πολωνία και
τελικά θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και
των δικών της προϊόντων, αναφέρει η
γαλλική εταιρία.

ΕΖΑ: Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ
έως το 2019
Στη διάρκεια του 2016
αυξήθηκε η παραγωγή της
εταιρείας κατά 50% και
ανήλθε στις 300.000 εκατόλιτρα -το φορολογικό
όριο της μικροζυθοποιίας
είναι 200.000 εκατόλιτρα
ετησίως- ενώ παράλληλα οι πωλήσεις
της θα πλησιάσουν φέτος τα 30 εκατ.
ευρώ.
Tην τρίτη θέση στην αγορά της μπίρας
και την πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών ελληνικής ιδιοκτησίας κατέχει
πλέον η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης
ΑΕ, οι μέτοχοι της οποίας αποφάσισαν
πως είναι καιρός να υπερβούν τα στενά
όρια του νομικού και φορολογικού πλαισίου της μικροζυθοποιίας και να διεκδικήσουν τον ρόλο του μεγάλου παίκτη
της ελληνικής αγοράς ζύθου.
Πράγματι, όπως ανέφερε χθες το βράδυ σε ειδική εκδήλωση ο διευθύνων
σύμβουλος της ΕΖΑ κ. Αθανάσιος
Συριανός, στη διάρκεια του 2016 αυξήθηκε η παραγωγή της εταιρείας κατά
50% και ανήλθε στις 300.000 εκατόλιτρα
-το φορολογικό όριο της μικροζυθοποιίας
είναι 200.000 εκατόλιτρα ετησίως- ενώ
παράλληλα, λόγω του διπλασιασμού
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφέτος
οι πωλήσεις της εταιρείας θα πλησιάσουν
τα 30 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά,
προκειμένου να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι των μετόχων, βρίσκεται
σε εξέλιξη αυτοχρηματοδοτούμενο
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ.
ευρώ.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, οι

πωλήσεις της εταιρείας στη
διάρκεια του 2015 ήταν
16,5 εκατ. ευρώ και εφέτος, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, θα κυμανθούν από 29 ως 30 εκατ.
ευρώ, ενώ ισχυρή βελτίωση θα παρουσιάσουν και τα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων κέρδη, που από
950.000 ευρώ που ήταν το 2015 αναμένεται να διαμορφωθούν στα 2,5 εκατ.
ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Προκειμένου, όμως, να στηριχθεί το
φιλόδοξο σχέδιο των μετόχων για τη
δημιουργία μιας μεγάλης και ισχυρής
ελληνικής ζυθοποιίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, από το 2015 ως και το
2019 πρόκειται να επενδυθούν συνολικά
περί τα 30 εκατ. ευρώ -η πρώτη φάση,
ύψους 6,5 εκατ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί
και η δεύτερη φάση, ύψους περί τα 16
εκατ. ευρώ, πρόκειται να ολοκληρωθεί
τον Μάιο του 2017.
Ήδη η εταιρεία έχει αρχίσει εξαγωγές,
οι οποίες ακόμη είναι περιορισμένες,
δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατ. ευρώ.
Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από
τους μετόχους της ΕΖΑ, μετά την εξαγορά της Fix από την Carlsberg, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης είναι η
μεγαλύτερη ελληνικής ιδιοκτησίας
ζυθοποιία στην ελληνική αγορά και το
μερίδιό της είναι περίπου στο 7%-8%
της αγοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι καταστατική μειοψηφία -33,8%- στην ΕΖΑ
κατέχει το fund του κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου Damma.

Heineken Grand Prix
Υπεγράφη το νέο συμβόλαιο της Monza με την F1
Τουλάχιστον μέχρι το 2019, η θρυλική ιταλική πίστα θα φιλοξενεί το Grand
Prix του κορυφαίου σπορ του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς υπεγράφη και
επίσημα η νέα συμφωνία μεταξύ διοργανωτών και της Formula One Management
(FOM).
Το ιστορικό circuit ανακοίνωσε μέσω του twitter, ότι έπεσαν οι υπογραφές
και έτσι η Ιταλία απέφυγε την πιθανότητα να χάσει τον πιο συναρπαστικό και
διάσημο αγώνα αυτοκινήτων στον κόσμο.
Παρότι δεν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, οι γείτονες
έδωσαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, με τα 20 εκατ. να τα πληρώνει η
Περιφέρεια της Λομβαρδίας, κάποια το κράτος και τα υπόλοιπα o βασικός
χορηγός της πίστας, δηλαδή η Heineken. Θυμίζουμε πως, από φέτος, το ιταλικό
GP μετονομάζεται σε Heineken Grand Prix, στο πλαίσιο της συμφωνίας της
πίστας με την ζυθοποιό εταιρεία κολοσσό.

Η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την αλυσίδα
Lidl. Η συγκεκριμένη συνεργασία εκτιμάται ότι μπορεί να της αποφέρει
επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ τζίρο σε
ετήσια βάση.
Με νέες συνεργασίες στο λιανεμπόριο μέσα στο 2017 αλλά και με μια
καινούργια σειρά προϊόντων επιχειρεί
να κερδίσει περαιτέρω μερίδια αγοράς
η πατρινή βιομηχανία παραγωγής αναψυκτικών Λουξ Μαρλαφέκας.
Η εταιρεία λανσάρει ήδη στην ελληνική αγορά μια νέα σειρά αναψυκτικών light, η οποία προέκυψε μετά
από επένδυση 6 εκατ. ευρώ που πραγματοποίησε πρόσφατα στο εργοστάσιό
της στην Πάτρα. Η συγκεκριμένη σειρά
αναμένεται να προωθηθεί και στο
εξαγωγικό δίκτυο της εταιρείας (22

χώρες).
Παράλληλα όμως η εταιρεία προωθεί περαιτέρω συνεργασίες με το
ελληνικό λιανεμπόριο καθώς βρίσκεται
σε προχωρημένες συζητήσεις για την
τοποθέτηση των προϊόντων της στην
αλυσίδα Lidl. Η συγκεκριμένη συνεργασία εκτιμάται ότι μπορεί να της
αποφέρει επιπλέον 1,5 εκατ. τζίρο
σε ετήσια βάση.
Σημειώνεται ότι η Λουξ κατέχει μερίδιο 27% στην κατηγορία flavors
(εκτός προϊόντων cola), κατέχοντας
τη δεύτερη θέση στην Ελλάδα.
Στο εννεάμηνο του 2016 οι πωλήσεις της εταιρείας τρέχουν με ρυθμό
+7,5%, τη στιγμή που η αγορά με
βάση στοιχεία IRI (εταιρεία μετρήσεων)
υποχωρεί κατά 12,5%.

Λουξ: Βλέπει αύξηση 5%
στις φετινές πωλήσεις
Συνεργασίες με το εγχώριο λιανεμπόριο
και εξαγωγικές βλέψεις σε νέες αγορές
έχει η πατρινή εταιρία παραγωγής αναψυκτικών.
Την πρώτη θέση στην αγορά αναψυκτικών- πλην προϊόντων cola- επιδιώκει να κατακτήσει μεσοπρόθεσμα η πατρινή οικογενειακή βιομηχανία Λουξ-Μαρλαφέκας, συνεπικουρούμενη από τη νέα σειρά προϊόντων
της με τη διακριτική επωνυμία plus+light.
Η εταιρία, η οποία κατέχει σήμερα μερίδιο
9,5% της συνολικής αγοράς αναψυκτικών και
27% στην υποκατηγορία των flavors, διατηρώντας ήδη τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά, εκτιμά ότι η καινοτομία
του νέου προϊόντος θα την οδηγήσει αφενός στην πρωτιά, αλλά θα αποτελέσει και σημαντικό πλεονέκτημα περαιτέρω διείσδυσης στις αγορές
του εξωτερικού.
Συγκεκριμένα, η εταιρία μετά από αυτοχρηματοδοτούμενη επένδυση 6
εκατ. ευρώ και έρευνα & ανάπτυξη, κατέληξε σε τρία προϊόντα light (cola,
πορτοκαλάδα, λεμονάδα) με φυσικά γλυκαντικά, τα οποία είναι ενισχυμένα
με βιταμίνες, και με τα οποία εκτιμά ότι διαφοροποιείται καθοριστικά από
τον εγχώριο αλλά και το διεθνή ανταγωνισμό. Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη
Μαρλαφέκα, πρόεδρο της εταιρίας κατά την διάρκεια δημοσιογραφικής
εκδήλωσης, έπονται και νέα προϊόντα στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπως
προϊόντα τσαγιού.
Η διάθεση των προϊόντων της νέας σειράς ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο
οπότε χρειάζεται χρόνος για να αποτιμηθεί η διείσδυση τους, ωστόσο, η
εταιρία τρέχει ήδη με αύξηση των πωλήσεων της κατά 7,5% τη στιγμή
που ο μέσος όρος της αγοράς αναψυκτικών υποχωρεί κατά 12,5% στο ίδιο
διάστημα. Η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι το 2016 θα κλείσει με αύξηση
πωλήσεων κατά 5%. Σημειώνεται ότι το 2015 η εταιρία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 30 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων της διαμορφώθηκαν
στα 3,3 εκατ. ευρώ.
Η Λουξ επενδύει στην εξωστρέφεια της με αποτέλεσμα σήμερα να
διαθέτει τα προϊόντα της σε 22 αγορές (με μεγαλύτερη εξ αυτών τη Νότια
Κορέα!), με τις εξαγωγές της να ανέρχονται πλέον στο 5% του ενοποιημένου
κύκλου εργασιών της.
Η εταιρία ωστόσο προσβλέπει και στην ελληνική αγορά, δημιουργώντας
νέες εμπορικές συμφωνίες με το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τη διοίκηση
της εταιρίας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την τοποθέτηση
των προϊόντων της στην αλυσίδα Lidl. Η συγκεκριμένη συνεργασία εκτιμάται
ότι μπορεί να της αποφέρει επιπλέον 1,5 εκατ. τζίρο σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συζητά την τοποθέτηση των προϊόντων Λουξ στο δίκτυο της
αλυσίδας Coffee Island.
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ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ
ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

4.000 προσλήψεις
στην Υγεία

Π

ρόγραμμα πρόσληψης
και απασχόλησης, για 12
μήνες, 4.000 μακροχρόνια
ανέργων σε νοσοκομεία, στο
υπουργείο Υγείας, σε ΕΟΠΥΥ,
ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΟΦ, ΕΚΑΒ
ενεργοποιεί η κυβέρνηση μέσω του ΟΑΕΔ.
Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το πρόγραμμα, συνολικού κόστους
66 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ το 2017 και 16 εκατ.
ευρώ το 2018), που θα προκηρυχθεί και θα χρηματοδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ, προβλέπει ακαθάριστες μηνιαίες
αποδοχές για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.087 ευρώ,
για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 1.032 ευρώ, για την κατηγορία Δ.Ε. έως τα 853 ευρώ και για την κατηγορία
Υ.Ε. έως τα 775 ευρώ, την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ανάλογα με την
ειδικότητα από 70 ευρώ έως 150 ευρώ το μήνα, προσαυξήσεις για νυκτερινή εργασία μέχρι 4 νύχτες και 2
αργίες ή Κυριακές κατ’ ανώτατο όριο και εφημερίες.
Οι προσλήψεις θα γίνουν αφού υποβληθούν ηλεκτρονικές αιτήσεις κατόπιν μοριοδότησης των ωφελουμένων με βάση το χρονικό διάστημα συνεχόμενης
εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο
όριο τους 60 μήνες, την ανεργία του/της συζύγου, το
ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, την ηλικία,
τον αριθμό ανήλικων τέκνων, αν πρόκειται για ΑμεΑ,
την εντοπιότητα αλλά και αν οι υποψήφιοι είναι και δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Τη
δημόσια πρόσκληση θα καταρτίσει ο ΟΑΕΔ αφού προηγουμένως την εγκρίνει το ΑΣΕΠ το οποίο θα έχει και
τον έλεγχο της νόμιμης εφαρμογής ή τροποποίησης
του προγράμματος.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα
κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης,
για ανέργους 29-64 ετών
Από 1 Δεκεμβρίου, άρχισε η διαδικασία υποβολής
αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών,
που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
κατάρτισης, πιστοποίησης και απασχόλησης, σε
κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο των
επιταγών κατάρτισης (Training Voucher) και αφορά
σε συνολικά 60 ειδικότητες των 10 πιο δυναμικών
κλάδων της οικονομίας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου Εργασίας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα
μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή
ομάδα και έχουν ολοκληρώσει είτε α) υποχρεωτική
έως δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε β) προγράμματα
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΙΕΚ) ή
προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2016, οι ενδιαφερόμενοι
θα μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο
ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην ιστοσελίδα
http://voucher.gov.gr. Μέσω της ιστοσελίδας, οι
υποψήφιοι θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και
τους όρους συμμετοχής που ορίζει η σχετική πρόσκληση, θα παρέχεται συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση, αλλά και για τυχόν θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της.
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120
ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση
500 ωρών (περίπου πέντε μήνες) σε επιχειρήσεις
κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (εμπόριο,
logistics, έργα υποδομής και τεχνικά επαγγέλματα,
τουρισμός, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, περιβάλλον-διαχείριση στερεών και υγρών απο-

βλήτων, τρόφιμα-ποτά, ενέργεια, βιομηχανία
και αγροτικός
τομέας). Η επιλογή των ωφελουμένων για
την ειδικότητα
στην οποία θα
καταρτισθούν θα γίνει, μέσω της πρώτης συμβουλευτικής συνεδρίας. Μετά το τέλος της κατάρτισης,
ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων
που θα έχουν αποκτηθεί. Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, δίνεται
η δυνατότητα απασχόλησης σε 10.000 από τους
ωφελούμενους του προγράμματος.
Με τον ανασχεδιασμό που έγινε τους τελευταίους
μήνες από το γραφείο της αναπληρώτριας υπουργού
Εργασίας, αρμόδιας για την καταπολέμηση της ανεργίας Ράνιας Αντωνοπούλου, το πρόγραμμα, με τον
ίδιο προϋπολογισμό, απευθύνεται σε 23.000 άνεργους
και όχι σε 16.000 όπως προβλεπόταν αρχικώς. Ο
προηγούμενος σχεδιασμός απευθυνόταν μόνο σε
τρεις οικονομικούς κλάδους, ενώ ο νέος αφορά 10
κλάδους και 60 ειδικότητες.
Στο εξής, όλοι οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική
άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ, ενώ με τον
αρχικό σχεδιασμό θα λάμβαναν μόλις 1.600 ευρώ.
Πλέον, το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα απασχόλησης για έξι μήνες στο 45% των ωφελουμένων,
ενώ πριν υπήρχε πρόβλεψη μόνον για το 25% των
ωφελουμένων.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
IBHS: Αύξηση 3,3% στη φετινή
παραγωγή ελαιολάδου

Κενό εσόδων φέρνει
ο ΕΦΚ στο κρασί!
Κενό εσόδων στο 2016 κοντά στα 60 εκατομμύρια φέρνει ο ΕΦΚ στο κρασί που επιβλήθηκε το 2015.

Ε

κπρόσωποι των κορυφαίων οργανώσεων του αμπελοοινικού τομέα σε συνέντευξη Τύπου σημείωσαν χθες ότι
το μέτρο πέρα από την απορρύθμιση στον κλάδο έφερε
και έλλειμμα εσόδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΟΣΟΕ
Κ. Μάρκου το κενό φτάνει σχεδόν τα 60 εκατομμύρια.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Γιώργος
Σκούρας τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός, καθώς ο ΕΦΚ στο κρασί μπήκε ως ισοδύναμο για
τον φόρο στην ιδιωτική εκπαίδευση», σημείωσε δηκτικά,
για να συμπληρώσει πως ακόμη και σήμερα το μέτρο είναι
«στον αέρα», αφού πολλά οινοποιεία δεν έχουν εγκαταστήσει
ογκομετρημένες δεξαμενές όπως προβλέπει ο νόμος ενώ
καυτηρίασε την έλλειψη συντονισμού μεταξύ του υπουργείου
Οικονομίας και των Τελωνείων της χώρας.
Σύμφωνα με τον κ. Σκούρα, πέρα από τη ζημιά που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί στον κλάδο το μέτρο δεν
έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στα Δημόσια Ταμεία. «Παρά
τα επίσημα αιτήματα και τις επερωτήσεις βουλευτών της
αντιπολίτευσης, το υπουργείο αρνείται να δώσει τον ακριβή
αριθμό των εσόδων που έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής
από τον ΕΦΚ στο κρασί, γεγονός πως μεγαλώνει τις εκτιμήσεις
ότι δεν πιάστηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί για είσπραξη
65 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως «η τελική εικόνα θα φανεί τη νέα χρονιά, οπότε
και η κυβέρνηση αναγκαστικά θα δώσει στο φως τα στοιχεία».
Η υπερφρολόγηση μάλιστα οδηγεί σε ένταση το λαθρεμπόριο κρασιού. Εκτιμάται πως σήμερα η παράνομη διακίνηση
χύμα κρασιού αντιστοιχεί στο 65% της παραγόμενης ποσότητας, όταν πριν την εφαρμογή του μέτρου αντιστοιχούσε
στο 50%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μπουκάλι που πωλείται
στη νόμιμη αγορά, άλλα τρία διοχετεύονται χωρίς παραστατικά και τιμολόγια.

Τ

ην περίοδο 2015/2016 η εγχώρια παραγωγή
ελαιολάδου εμφανίζει ήπια άνοδο 3,3% στους
310.000 τόνους. Ωστόσο, υποχώρηση καταγράφει
η μέση τιμή του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου,
καθώς στα τέλη Μαΐου μειώθηκε κατά 6,1% στα
2,9 ευρώ το κιλό.
Ανοδικά κινείται και
τη φετινή χρονιά η
εγχώρια παραγωγή
ελαιολάδου, καθώς
καταγράφεται αύξηση 3,3% σε σχέση με
την
περίοδο
2014/2015, στους
310.000
τόνους,
όπως προκύπτει από
πρόσφατη μελέτη
της IBHS για τον κλάδο επεξεργασίας και
τυποποίησης ελαιολάδου.
Σύμφωνα με τον κ.
Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral
Studies Senior Analyst, την περίοδο 2014/2015 η
εγχώρια παραγωγή ανέκαμψε, σημειώνοντας σημαντική αύξηση 127% στο επίπεδο των 300.000
τόνων. Η άνοδος αυτή επέτρεψε την ενίσχυση
των εξαγωγών, με αποτέλεσμα το 2015 να εξαχθούν
συνολικά 149.000 τόνοι, αξίας 544,7 εκατ. ευρώ,
όγκος αυξημένος κατά 81.800 τόνους από το προηγούμενο έτος.
Σύμφωνα με τη μελέτη, την τρέχουσα περίοδο
2015/16 παρατηρείται αύξηση της παραγωγής σε
όλες τις κύριες παραγωγικές χώρες της Ε.Ε., με τη
διεθνή ζήτηση να παραμένει ισχυρή. Στην Ελλάδα
εξακολουθούν οι θετικοί ρυθμοί, καθώς
καταγράφεται ήπια άνοδος 3,3% στους 310.000
τόνους. Η Ισπανία εμφανίζει σημαντική ανάκαμψη
στους 1,4 εκατ. τόνους (+66%), ενώ η Ιταλία υπερδιπλασίασε την παραγωγή της στους 470.000 τόνους.
Ωστόσο, όπως σημειώνει η IBHS, τα ελληνικά
ελαιόλαδα εξακολουθούν να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές έναντι των προϊόντων των ανταγωνιστικών χωρών, για λόγους που σχετίζονται κυρίως
με τα χαμηλά ποσοστά τυποποίησης, ενώ τη φετινή
χρονιά παρατηρείται τάση υποχώρησης των τιμών
σε όλες τις κύριες παραγωγικές χώρες.
Αναλυτικά, η μέση τιμή του εξαιρετικού παρθένου
ελαιόλαδου στην Ελλάδα στα τέλη του περασμένου
Μαΐου έφτασε στα 2,9 ευρώ το κιλό (-6,1% σε

ετήσια βάση). Στην Ισπανία διαμορφώθηκε στα
2,93 ευρώ το κιλό (-16,5%), στην Ιταλία στα 3,55
ευρώ το κιλό (-39%) και στην Τυνησία στα 3,08
ευρώ το κιλό (-10,2%).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο τυποποιείται
ποσοστό μικρότερο από το 30% της παραγωγής,
ενώ το μεγαλύτερο
μέρος της εγχώριας
ζήτησης και των εξαγωγών καλύπτεται
από τη διακίνηση χύμα
ελαιολάδου, γεγονός
που μεταφράζεται σε
χαμηλά μερίδια για τη
χώρα μας στη διεθνή
αγορά τυποποιημένων
προϊόντων. Ο όγκος
των εξαγωγών διοχετεύεται κυρίως σε ιταλικές βιομηχανίες,
όπου το ελληνικό
ελαιόλαδο επεξεργάζεται και επανεξάγεται ως τυποποιημένο.
Σύμφωνα με την κ. Μαρία Μεταξογένη, Διευθύνουσα Σύμβουλο της IBHS, «Βασικότερη προϋπόθεση
για την ανάπτυξη του κλάδου αποτελεί ο περιορισμός της διακίνησης χύμα ελαιόλαδου μέσω αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε να
αυξηθεί το μερίδιο αγοράς του τυποποιημένου,
επώνυμου προϊόντος. Η μεγαλύτερη διείσδυση
των εμφιαλωμένων κωδικών θα ενισχύσει την
αξιοπιστία του κλάδου, ενώ θα προσδώσει στην
ελληνική παραγωγή την προστιθέμενη αξία που
της λείπει σήμερα, ιδίως σε διεθνές επίπεδο».
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές
καταστάσεις 121 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:
- Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2014 μειώθηκε απότομα κατά 16,3% στα 406 εκατ. ευρώ.
- Τα ΚΠΤΦΑ κατέγραψαν πτώση 45,7%, στα 19
εκατ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων αποτελέσματα
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4 εκατ. ευρώ, έναντι
κερδών 12 εκατ. ευρώ το 2013.
- Τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ υποχώρησαν σημαντικά σε 5,8% και 0,1% αντίστοιχα.
- Η κεφαλαιακή μόχλευση αυξήθηκε οριακά στο
1 προς 1.
- Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν εντός 4 μηνών.

Καματερό: Φάμπρικα με παράνομο τσίπουρο
και κρασί εντόπισαν οι αρχές

Σ

το πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης των ελέγχων
που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων
Εσόδων για τη την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων
που δραστηριοποιούνται στην παράνομη παραγωγή
και διακίνηση προϊόντων απόσταξης, η Ελεγκτική
Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής (ΕΛ.Υ.Τ.) με τη συνδρομή
της Κινητής Ομάδας Ελέγχου του ΣΤ’ Τελωνείου
Πειραιά, αξιοποιώντας σχετική πληροφορία, προέβησαν
στις 18.11.2016 σε αιφνιδιαστικό έλεγχο, σε αποθήκη
στην περιοχή του Καματερού, όπου λειτουργούσε
παράνομο αποστακτήριο αλκοολούχων, θέτοντας
τέλος στη λειτουργία του.
Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
• 4 άμβυκες απόσταξης • 800 lt έτοιμου προϊόντος
τσίπουρου • 2.000 lt έτοιμου προϊόντος κρασί • 20
τόνοι περίπου στέμφυλα, που προορίζονταν για απόσταξη και παραγωγή τσίπουρου • 40 περίπου δεξαμενές αποθήκευσης, καθώς και πλήθος άλλων βοη-

θητικών εργαλείων απόσταξης και τυποποίησης.
Οι αναλογούσες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις
για το έτοιμο προϊόν, αλλά και αυτό που θα παραγόταν,
ξεπερνούν τα 30.000 €. Η έρευνα συνεχίζεται για τον
εντοπισμό κάθε εμπλεκόμενου και την επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων.
Σημειώνεται ότι στην αγορά αυτήν την ώρα καταγράφεται μια στρέβλωση που κατά το ΙΟΒΕ κοστίζει
στο δημόσιο ταμείο κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ
σε ετήσια βάση από διαφυγόντες φόρους από όλη
την εφοδιαστική αλυσίδα. Αναλυτικά σύμφωνα με
στοιχεία του ΣΕΑΟΠ και του ΙΟΒΕ, το 2014 διακινήθηκαν
λαθραία 8,2 εκατ. φιάλες με τα διαφυγόντα έσοδα
από ΕΦΚ και ΦΠΑ να φθάνουν τα 130 εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση. Επίσης, διακινήθηκαν 24 εκατ. λίτρα
χύμα «τσίπουρου διημέρων», με τις απώλειες φορολογικών εσόδων να υπολογίζονται σε 300 εκατ.
ετησίως και τις δηλωμένες ποσότητες να ανέρχονται

περίπου στα 7 εκατομ. λίτρα.
Είναι ενδεικτικό ότι οι 320 τόνοι που κατασχέθηκαν
στις αρχές του 2016 στη Λάρισα αντιστοιχούσαν στο
14% της ετήσιας κατανάλωσης εμφιαλωμένου τσίπουρου των επίσημων αποσταγματοποιών και στο
5%-7% της ετήσιας δηλούμενης παραγωγής χύμα τσίπουρου. Εάν η ποσότητα αυτή φορολογούνταν όπως
το τσίπουρο των επίσημων αποσταγματοποιών, θα
απέφερε στα δημόσια ταμεία περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
από τον ΕΦΚΟΠ και μισό εκατ. ευρώ από ΦΠΑ.
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SOS: Πώς θα κλείσετε τα βιβλία στην εφορία
μόλις με... 100 ευρώ πρόστιμο
Με την επιβολή ενός προστίμου 100 ευρώ, χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που εδώ και πολλά χρόνια είναι αδρανείς
θα μπορούν στο εξής να προχωρούν σε εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών της επιχειρηματικής δραστηριότητας εφόσον πληρούν μια σειρά
προϋποθέσεων.

Τ

ους όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
εφεξής από τους φορολογούμενους οι οποίοι θέλουν
να κάνουν διακοπή εργασιών, με βάση τον πραγματικό
χρόνο παύσης άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, περιγράφει απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Το διάστημα εντός του οποίου μπορεί να γίνει διακοπή
εργασιών, με βάση τον πραγματικό χρόνο ορίζεται
στις 30 ημέρες. Μετά την πάροδο των τριάντα ημερών,
μπορεί να γίνει και πάλι παύση εργασιών με βάση τον
πραγματικό χρόνο διακοπής, εφόσον τηρείται μια σειρά
προϋποθέσεων, με ένα πρόστιμο 100 ευρώ.
Στην απόφαση ορίζεται ότι φορολογούμενοι (φυσικά,
νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες), που:
- δε διαθέτουν αποθέματα, πάγια ή εμπορεύσιμα,
- δεν έχουν, εφόσον πρόκειται για εταιρείες ή λοιπά
νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται εκ του
νόμου στάδιο εκκαθάρισης, χρηματικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών της
επιχείρησης τους, δύνανται να υποβάλουν, στον
αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου Διοικητικής
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική
αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δήλωση διακοπής
εργασιών (έντυπο Μ4) με βάση τον πραγματικό χρόνο
παύσης των εργασιών τους, εντός τριάντα ημερών
από την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης
των εργασιών τους.
Ως ημερομηνία διακοπής, στην εν λόγω δήλωση, θα
αναγράφεται ο πραγματικός χρόνος παύσης των εργασιών τους.
Όταν η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται
πέραν της ως άνω προθεσμίας, είναι εκπρόθεσμη και
επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.
Όσοι είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και σκοπεύουν να προβούν σε παύση εργασιών με ημερομηνία
διακοπής μετά τη δημοσίευση της απόφασης, απαιτείται
να προσκομίσουν βεβαίωση διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα
οποία είτε δεν έχουν καν υποχρέωση εγγραφής στο
Γ.Ε.ΜΗ. ή, ακόμα και αν έχουν, δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, είναι υποχρεωτική για τη βεβαίωση διακοπής εργασιών η κατάθεση
μαζί με την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών
και αποδεικτικού της λύσης τους χωρίς η ημερομηνία

δημοσίευσης της λύσης να είναι δεσμευτική
για τη διακοπή των εργασιών τους.
Επίσης για τα νομικά πρόσωπα και τις
νομικές οντότητες είναι υποχρεωτική η
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 70 Α’) ότι κατά
την ημερομηνία παύσης εργασιών δεν είχαν
εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.
Η διαδικασία που προβλέπει η
απόφαση είναι η ακόλουθη:
Με την υποβολή της δήλωσης διακοπής
εργασιών, ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ.
ελέγχει πρωτίστως ότι, για τα ανωτέρω
πρόσωπα, δεν έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Μητρώου TAXIS σε χρόνο μεταγενέστερο της
αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, μεταβολή,
ως προς τα στοιχεία άσκησης της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας (έδρα, Κ.Α.Δ., αλλαγή μελών, εταίρων
κ.λπ.). Εάν έχει καταχωρηθεί σχετική μεταβολή σε
χρόνο μεταγενέστερο της αιτηθείσας ημερομηνίας διακοπής εργασιών, η ημερομηνία διακοπής δεν μπορεί
να ανατρέξει σε χρόνο προγενέστερο της τελευταίας
καταχωρηθείσας μεταβολής. Στη συνέχεια, ενημερώνεται
ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα
της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου, να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την τήρηση των προϋποθέσεων και τη
διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών
των ως άνω προσώπων.
Για τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες,
μέσω του ΟΠΣ, επαληθεύεται η μη ύπαρξη επαγγελματικού οχήματος ιδιωτικής χρήσεως.
Προϋποθέσεις
Για τη διαπίστωση του πραγματικού χρόνου παύσης
των εργασιών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
1. Η άσκηση ή μη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
κατά το κρινόμενο διάστημα, η οποία αποδεικνύεται
από την έκδοση και λήψη φορολογικών στοιχείων,
όπως προκύπτει από τα υποβληθέντα αρχεία μέσω
των καταστάσεων πελατών και προμηθευτών, καθώς
και τα αρχεία που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.
2. Η μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ειδικότερα: α. διερευνάται αν έχουν δηλωθεί από κοινοτικές επιχειρήσεις ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών
ή παροχή υπηρεσιών (πληροφορία από το Σύστημα

V.I.E.S.) προς το φορολογούμενο (φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες) και οι οποίες ανάγονται
σε μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας
διακοπής εργασιών. β. διερευνάται αν ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές σε
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
αγαθών και λήψεων υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών σε
μεταγενέστερο χρόνο της αιτούμενης ημερομηνίας
διακοπής εργασιών.
3. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες
κατά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών
ελέγχεται αν μετά τη δηλούμενη ημερομηνία παύσης
εργασιών υπάρχουν δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Η υποβολή μηδενικών δηλώσεων, Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως προς το εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων,
Φ.Π.Α., καθώς και η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών,
δεν επηρεάζει τη διαπίστωση της διακοπής βάσει του
πραγματικού χρόνου παύσης εργασιών. Διευκρινίζεται
ότι, σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή, θα πρέπει να
έχουν υποβληθεί όλες οι φορολογικές δηλώσεις των
φορολογικών ετών μέχρι και τον πραγματικό χρόνο
της παύσης των εργασιών.
Κατά τη διακοπή εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν υφίσταται υποχρέωση ακύρωσης των
αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων, η θεώρηση
των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο παραγωγικής
λειτουργίας του συστήματος TAXIS, σε κάθε Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 24.600 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Χάνονται έσοδα 2,1 δισ. ετησίως από τα προϊόντα - «μαϊμού»

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Ε.Ε., από τη διακίνηση προϊόντωνμαϊμού, κτυπά το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ενόψει των εορταστικών αγορών, επισημαίνοντας πως μόνο στην Ελλάδα, οι άμεσες απώλειες λόγω της παραποίησης/απομίμησης ανέρχονται κάθε χρόνο σε 2,1 δισεκατομμύρια
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,6% του συνόλου
των πωλήσεων στους εν λόγω τομείς. Πρακτικά, αυτό
μεταφράζεται σε άμεση απώλεια τουλάχιστον 24.600
θέσεων εργασίας στους τομείς αυτούς.
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη θέση όσον αφορά τη σχετική
απώλεια θέσεων εργασίας, λόγω της κυκλοφορίας
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης (το 15% των

συνολικών θέσεων εργασίας στους επιλεχθέντες κλάδους) και στην 4η θέση όσον αφορά τις απολεσθείσες
πωλήσεις. Τα καλλυντικά και τα φάρμακα είναι οι
κλάδοι που πλήττονται περισσότερο, σε σύγκριση με
τον μέσο όρο της ΕΕ, καταγράφοντας απώλειες σε
πωλήσεις της τάξης του 20% και του 12% αντίστοιχα.
Όπως προκύπτει από τη σειρά μελετών που εκπόνησε
το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EUIPO), μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε χρόνο χάνονται περισσότερα από 48
δισ. ευρώ -ή το 7,4 % του συνόλου των πωλήσεωνσε εννέα τομείς, λόγω της κυκλοφορίας προϊόντων
απομίμησης. Κάθε χρόνο δε, η οικονομία της Ε.Ε.,
χάνει επιπλέον άλλα 35 δισ. ευρώ λόγω των έμμεσων

επιπτώσεων της παραποίησης/απομίμησης και της
πειρατείας στους εν λόγω τομείς, καθώς οι κατασκευαστές αγοράζουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες
από τους προμηθευτές, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές
επιπτώσεις σε άλλους κλάδους.
Οι κλάδοι
Οι εννέα τομείς που πλήττονται είναι τα προϊόντα
καλλωπισμού και προσωπικής φροντίδας, τα είδη ένδυσης, υπόδησης και συναφή συμπληρώματα, τα
αθλητικά είδη, τα παιχνίδια, τα κοσμήματα και ρολόγια,
οι τσάντες χειρός, η ηχογραφημένη μουσική, τα αλκοολούχα ποτά και κρασιά και τα φαρμακευτικά
σκευάσματα.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Το πρώτο σούπερ μάρκετ που φεύγεις
χωρίς να πληρώσεις ειναι γεγονός

που ψωνίζουν οι καταναλωτές τα καθημερινά τους τρόφιμα.
Το μονο που χρειάζεται να κανουν
οι καταναλωτές ειναι να κατεβάσουν
την εφαρμογη και να σκανάρουν το
barcode που αυτόματα δημιουργείται
καθώς έρχονται στο κατάστημα.
Ψωνίζουν οτι επιθυμούν και φεύγουν.
Μολις φεύγουν απο το κατάστημα εκδίδεται αυτόματα ηλεκτρονική απόδειξη των αγορών τους και τα χρήματα
αφαιρούνται απο την πιστωτική καρτα
που έχουν περάσει.
Τόσο απλά!

Συμβουλές προς αποφυγή εξαπάτησης
κατά τις συναλλαγές στο διαδίκτυο

Η

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, στο πλαίσιο της προληπτικής δράσης και ενόψει της επικείμενης εορταστικής περιόδου, εφιστά
την προσοχή των πολιτών – χρηστών
διαδικτύου κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους και
συγκεκριμένα στις
πληρωμές προϊόντων,
μέσω ηλεκτρονικής
τραπεζικής (e-banking) και πιστωτικώνχρεωστικών καρτών.
Ειδικότερα, στο διαδίκτυο και ιδίως στα
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
διαφημίζονται επώνυμα είδη, κυρίως
ένδυσης-υπόδησης, σε υπερβολικά χαμηλές τιμές, από ιστοσελίδες αμφιβόλου αξιοπιστίας, οι οποίες μετά την
τοποθέτηση παραγγελιών και την ολοκλήρωση της πληρωμής διακόπτουν
τη λειτουργία τους και ουδέποτε αποστέλλουν τα προϊόντα στους αγοραστές.
Επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο
ύπαρξης ιστοσελίδων που προσομοιάζουν με τις επίσημες τραπεζικών ιδρυμάτων, οι οποίες προτρέπουν τους επισκέπτες να εισάγουν τα προσωπικά
τους δεδομένα, όπως στοιχεία χρεωστικών-πιστωτικών καρτών, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε υπηρεσίες
ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking).
Για την αποφυγή εξαπάτησης του
κοινού με τους προαναφερθέντες τρόπους, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, συστήνει στους χρήστες
του διαδικτύου που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, τα ακόλουθα:
Σε περιπτώσεις άγνωστων ηλεκτρονικών καταστημάτων, πριν την καταχώρηση παραγγελίας και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, να πραγματο-

ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο

Τ

ο amazon, ο παγκόσμιος κολοσσός ηλεκτρονικού εμπορίου λάνσαρε το πρώτο φυσικό
κατάστημα του που “ψωνίζεις
και φεύγεις” χωρίς να πληρώσεις.
Έχοντας σκοπό να εξαφανίσει
τα ταμεία των σουπερμάρκετ,
το πρώτο κατάστημα του Amazon, Amazon Go, χρησιμοποιεί
την “Just walk out” τεχνολογία,
επιτρέπει στους επισκέπτες
του/αγοραστές να αγοράζουν οτι επιθυμούν απο τα ράφια του και απλά να
φεύγουν!
Η τεχνολογια που εχει αναπτύξει
ειναι η ίδια με τα “αυτόματα αυτοκίνητα” χωρίς οδηγούς, χρησιμοποιεί αισθητήρες και ειδικούς ηλεκτρονικούς
αλγόριθμους προκειμένου να εντοπίζονται ηλεκτρονικά τα προϊόντα που
βάζουν οι καταναλωτές στο καλάθι
τους.
Το Amazon με αυτη του την κινηση
ανοίγεται στην αγορά των τροφίμων,
με σκοπό να ανατρέψει τον τροπο

Παρουσίαση

ποιείτε διαδικτυακές έρευνες των καταστημάτων, προκειμένου να βρείτε
τυχόν αξιολογικά σχόλια πελατών (θετικά ή αρνητικά σχόλια) και κριτικές
από έτερους χρήστες διαδικτύου.
Να προτιμάται η πληρωμή μέσω πύλης ηλεκτρονικών
πληρωμών, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμη,
ώστε να μην εισάγετε
απευθείας τα δεδομένα χρεωστικών - πιστωτικών καρτών.
Να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους
και προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων καθώς και την πολιτική επιστροφής προϊόντων ή χρημάτων και να εξετάζετε εάν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης.
Να μην εισάγετε ποτέ στοιχεία πιστωτικών καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής σε ιστοσελίδες, που δρομολογούνται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και περιέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Να επιδεικνύετε μεγάλη προσοχή σε
προσφορές που εμφανίζονται στην
ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλείς σελίδες στο διαδίκτυο όταν καταχωρείτε προσωπικές ή οικονομικής φύσεως πληροφορίες ή πραγματοποιείτε
αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα.
Ασφαλείς είναι οι σελίδες με ηλεκτρονική διεύθυνση που ξεκινά με https
αντί http.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν
να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα,
με την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος προκειμένου να παρέχουν
πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου

Οίκος Μεταξά ανοίγει τα κελάρια του
για να αποκαλύψει το μυστικό της αριστοτεχνικής δημιουργίας ενός ξεχωριστού
ποτού, του METAXA ANGELS’ Treasure.
Το μυστικό που βρίσκεται βαθιά κρυμμένο
στα κελάρια του Οίκου ονομάζεται METAXA
ANGELS’ Treasure και είναι ένα σπάνιο
δώρο για όλους τους λάτρεις των εξαιρετικών ποτών. Μία δημιουργία του Metaxa
Master Κωνσταντίνου Ράπτη, το METAXA
ANGELS’ Treasure είναι ένα ποτό που χαρακτηρίζεται από μοναδική συμπύκνωση,
διακριτική απαλότητα και αρωματική ένταση, μία δημιουργία πιστή στο στυλ του
Οίκου.
Προσεκτικά φυλαγμένα, περιμένοντας
υπομονετικά στα βαρέλια τους, τα εκλεκτά
ποτά σε όλο τον κόσμο αφήνονται στο
χάδι του χρόνου, συνομιλώντας παράλληλα
με το περιβάλλον γύρω τους. Μέσω της
διαδικασίας εξάτμισης, το νερό και το οινόπνευμα που περιέχουν, ξεγλιστρούν
αργά από τους πόρους των βαρελιών. Σε
συνθήκες υψηλής υγρασίας, εξατμίζεται
περισσότερο οινόπνευμα από ό,τι νερό,
αφήνοντας στο βαρέλι ένα ποτό με μειωμένο αλκοολικό βαθμό. Αυτό το «άυλο
πνεύμα» που ξεφεύγει από το βαρέλι λένε
πως είναι το μερίδιο του ποτού που είναι
προορισμένο για τους αγγέλους, και γι’
αυτό έχει ονομαστεί το «Μερίδιο των Αγγέλων».
Στα κελάρια του Οίκου Μεταξά, στην
Αττική, το φαινόμενο αυτό δεν συμβαίνει
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στην Αττική η
υγρασία είναι πολύ χαμηλή, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες και σταθερές
όλο το χρόνο. Σαν αποτέλεσμα, οι Άγγελοι
αγγίζουν τα blends στα βαρέλια με έναν
διαφορετικό, απρόσμενο τρόπο. Ξεκλέβοντας ένα μεγαλύτερο μερίδιο νερού, οι
Άγγελοι αφήνουν πίσω τους ένα πιο συμπυκνωμένο και έντονα αρωματικό blend.
Το blend που έχουν αφήσει πίσω τους
έχει έναν σημαντικά υψηλότερο αλκοολικό
βαθμό από αυτόν που είχε όταν τοποθετήθηκε στο βαρέλι. Αυτό το blend από
παλαιωμένα Μοσχάτα και επιλεγμένα εξαίσια αποστάγματα, που έχουν ωριμάσει για
δεκαετίες, είναι ένα μοναδικό στο είδος
του, παλαιωμένο ποτό, διαφορετικό από
οποιοδήποτε άλλο.
Το METAXA ANGELS’ Treasure αγκαλιάζεται από μία όμορφη φιάλη, με καμπύλες
που θυμίζουν φτερά αγγέλων, ενώ το ξε-

χωριστό πώμα του αναπαριστά μία σταγόνα
από το πολύτιμο υγρό.
Η κομψή συσκευασία έχει ήδη κερδίσει
αναγνώριση, όπως και το υπέροχο, κεχριμπαρένιου ποτού που περικλείει. Το
μυστικό των Αγγέλων είναι τόσο μοναδικό
και εξαιρετικό που κέρδισε αμέσως διεθνή
βραβεία:
—International Spirits Challenge, Χάλκινο
Μετάλλιο
—International Wine & Spirit Competition
(IWSC), Χάλκινο Μετάλλιο
—Spirits Business Master, Αργυρό Μετάλλιο
—Pentawards, Χάλκινο Μετάλλιο
—Packaging Innovation Awards, Χρυσό
Μετάλλιο
Γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Βαθύ κεχριμπαρένιο χρώμα,
με χάλκινες αντανακλάσεις.
Μπουκέτο: Μεγάλη αρωματική ένταση
με βαθύ, γλυκό άρωμα. Πικρή φλούδα
πορτοκαλιού, αποξηραμένα φρούτα όπως
δαμάσκηνο και βερίκοκο. Γλυκά μπαχαρικά,
όπως κανέλα, μοσχοκάρυδο και γαρύφαλλο. Σοκολάτα, δρυς, καραμέλα βουτύρου.
Βανίλια Bourbon, μαρμελάδα δαμάσκηνου
και άνθος Eλίχρυσου.
Γεύση: Βελούδινη, μεταξένια, πολύπλοκα
θερμή. Εσπεριδοειδή, κυρίως νεράντζι,
διάφορα πιπέρια, πικρή σοκολάτα, καπνός
και εκλεκτή δρυς.
Επίγευση: Έντονη, πολύπλοκη και μακρά
επίγευση με μία σχεδόν χειροπιαστή παρουσία από νεράντζι και γλυκά μπαχαρικά.
Περιεκτικότητα σε αλκοόλ: 41%

Καλωσορίζουμε τον χειμώνα
με Ούζο και Τσίπουρο ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΜ!

Ο

χειμώνας μπήκε για τα καλά και τον
υποδεχόμαστε παρέα με τα ποιοτικά
αποστάγματα του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου. Το μυστικό των αποσταγμάτων
Μπαμπατζιμόπουλου, βρίσκεται στη συνταγή της
παραδοσιακής απόσταξης.
Συνταγή που περνά από
γενιά σε γενιά ήδη από
το 1875 αποτυπώνοντας
σε κάθε γουλιά την παράδοση και την αυθεντικότητα του.
Ο άρχοντας της απόσταξης Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος δημιουργώντας εξαιρετικής
ποιότητας αποστάγματα, φέρνει την ιδανική
πρόταση που θα συνοδεύσει τους μεζέδες
σας δίπλα στο αναμμένο τζάκι και φέτος
το χειμώνα, από το μεσημέρι μέχρι το
βράδυ. Είτε σκέτα είτε με γλυκάνισο, τα
αποστάγματα Μπαμπατζίμ ταιριάζουν μοναδικά με κάθε λογής τσιμπολογήματα

όπως τυριά, κολοκυθάκια, ελιές, ντολμαδάκια, γίγαντες, απογειώνοντας τη διάθεση
της παρέας.
Κι επειδή σε κάθε παρέα οι γευστικές
επιλογές ποικίλουν, τα
αποστάγματα Μπαμπατζίμ θα εντυπωσιάσουν
και θα ικανοποιήσουν
και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους! Γι’
αυτό λοιπόν μην μπείτε
στο δίλημμα μεταξύ ούζου και τσίπουρου, δώστε την επιλογή στη παρέα να διαλέξει
εκείνη το απόσταγμα που θα πρωταγωνιστήσει στα τσουγκρίσματα.
Στην υγειά σας λοιπόν!
Απόλαυση της παράδοσης με ευχάριστη
συνοδεία ούζου και τσίπουρου με μέτρο!
Η εμπορική διάθεση όλων των προϊόντων
του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου γίνεται
από την Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τεράστια πρόκληση για τη γεωργία η κλιματική αλλαγή

Σ

τα επόμενα 50 χρόνια οι γεωργοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς κλιματικές συνθήκες. Ακόμη
και αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό θα μπορούσε
να συμβάλει στη μείωση της σοδειάς τους κατά 10%.
Η κλιματική αλλαγή θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια
επάρκεια τροφίμων. Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της γης
θα φτάσει τα 9 δισ. κατοίκους. Για να υπάρχει επάρκεια
τροφίμων για όλους θα πρέπει να αυξηθεί η γεωργική
παραγωγή κατά 70%.
Η κλιματική αλλαγή όμως επιδρά την ίδια ώρα αρνητικά
στην εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής σε ορισμένες περιοχές της γης. Στα επόμενα 50 χρόνια οι
γεωργοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς κλιματικές συνθήκες. Ακόμη και αύξηση της θερμοκρασίας
κατά ένα βαθμό θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση
της σοδειάς τους κατά 10%.
Η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που
αντιμετωπίζει η γεωργία τα τελευταία 12.000 χρόνια. Το
πιο αποτελεσματικό όπλο που διαθέτουμε είναι η φυσική
βιοποικιλότητα των προγονικών ειδών, δηλαδή των λε-

γόμενων άγριων προγόνων των σημερινών φυτών. Αλλά
και αυτά χρειάζονται επεξεργασία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει πρώτα να γίνει διασταύρωση του άγριου φυτού με ένα εξημερωμένο και
μόνο τότε θα διαπιστωθεί ποιες ιδιότητες διαθέτει, αν
είναι δηλαδή ανθεκτικό στην ξηρασία, σε ασθένειες ή σε
παράσιτα. Και μετά θα πρέπει έλθουν σε καλλιεργήσιμη
μορφή καθώς δεν είναι όλα τα άγρια φυτά κατάλληλα

για σπορά, οι αγρότες θέλουν είδη που να τους αποφέρουν
μεγάλες σοδειές. Άρα πρέπει να ενσωματώσουμε τις αρχικές ιδιότητες σε νέα καλλιεργήσιμα είδη.
Το ρύζι, το καλαμπόκι, το σιτάρι και οι πατάτες, είναι
φυτά που αντιπροσωπεύουν τα πιο σημαντικά είδη διατροφής μας. Προέκυψαν από την εξημέρωση των λεγόμενων προγονικών τους ειδών, τα οποία υπό ορισμένες
συνθήκες φέρνουν μεγάλες ποσότητες σοδειάς.
Εμπειρογνώμονες φοβούνται ότι οι σύγχρονες μέθοδοι
πολλαπλασιασμού 25και διασταύρωσης των φυτών αυτών
δεν εκμεταλλεύονται τις ιδιότητες που διαθέτουν τα
προγονικά τους είδη για να αντέξουν στην κλιματική αλλαγή. Υπάρχει ένα είδος άγριου ρυζιού που ανθίζει τη
νύχτα. Αυτή η ιδιότητα θα μπορούσε να περάσει σε άλλα
είδη ρυζιού για να γίνουν πιο ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.
Η οικονομική σημασία των άγριων φυτών υπολογίζεται
σε 100 δισ. δολάρια το χρόνο. Παρ’ όλα αυτά ένα ελάχιστο
μόνο ποσοστό των άγριων φυτών φυλάσσεται σε τράπεζες
σπόρων για μελλοντική χρήση.

ΥΓΕΙΑ
Μάθετε γιατί πρέπει να κοιμάστε καλά

Τ

α οφέλη ενός καλού ύπνου αναλύει η
γιατρός Κατερίνα Μπάου, πνευμονολόγος
στο Κέντρο Μελέτης Ύπνου της Α' Κλινικής
Εντατικής Θεραπείας του ανεπιστήμιο Αθηνών
στο Νοσοκομείο «O Ευαγγελισμός», λέγοντας
ότι είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.
Σύμφωνα με τη γιατρό, η ακριβής λειτουργική του σημασία του ύπνου δεν έχει
πλήρως διευκρινιστεί, αλλά οι μελέτες που
έχουν γίνει δείχνουν ότι σχετίζεται με την
ανάπαυση των εγκεφαλικών νευρικών κυττάρων και με την καλή λειτουργία της
μνήμης και της εκμάθησης.
Όπως αναφέρει η κ. Μπάου, με τον όρο
«καλό ύπνο», εννοούμε τον ύπνο ικανοποιητικής χρονικής επάρκειας (6-8 ώρες), αλλά
και ποιότητας, χωρίς δηλαδή αφυπνίσεις
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο καλός ύπνος
είναι αναζωογονητικός, μας γεμίζει ενέργεια
και μας βοηθάει να αντεπεξέλθουμε στις
απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν ο
οργανισμός στερείται καλού ύπνου, τότε
διαταράσσεται η ισορροπία της υγείας μας.
Ο ύπνος είναι λοιπόν, πολύ σημαντικός
για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου
γιατί κατά τη διάρκεια αυτού ο εγκέφαλος
προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις της επόμενης ημέρας.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει για
τον ύπνο, έχει διαπιστωθεί ότι ο καλός
ύπνος βελτιώνει την ικανότητα εκμάθησης,
βοηθά στη συγκέντρωση, στη λήψη αποφάσεων αλλά και στη δημιουργικότητα. Ενώ,
αντίθετα, η έλλειψη ύπνου δυσκολεύει την
επίλυση προβλημάτων, τον έλεγχο των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς και έχει
ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγικότητα
στην εργασία.
Επιπροσθέτως, η έλλειψη ύπνου μπορεί
να μας οδηγήσει σε έντονο στρες, κατάθλιψη,
επιθετικότητα ακόμη και σε τάσεις αυτοκτονίας. Ειδικότερα στις ηλικίες παιδιών και
εφήβων, όπως λέει η γιατρός, διότι επηρεάζονται πολύ περισσότερο από τον ύπνο,
και η έλλειψή του έχει συσχετιστεί με προβλήματα συγκέντρωσης, «κακής» συμπεριφοράς και «κακές» επιδόσεις στο σχολείο.
Η έλλειψη ύπνου μπορεί ακόμα να μας
επηρεάσει στον τρόπο που οδηγούμε, όπως
αναφέρει η γιατρός και ο λόγος είναι, ότι ο
οργανισμός λόγω έλλειψης ύπνου δεν έχει
τα αντανακλαστικά που χρειάζονται.
Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε όλοι, ο ύπνος
έχει τη δυνατότητα να ενισχύει τη διαδικασία
επούλωσης και επιδιόρθωσης της φυσιολογικής φθοράς που υφίσταται τόσο η καρδιά
όσο και τα αγγεία. Κατά συνέπεια όταν δεν
κοιμόμαστε επαρκώς αυξάνονται κατά πολύ
οι πιθανότητες για εμφάνιση πρόωρης γή-

ρανσης, καρδιοπάθειας, νόσου των νεφρών,
υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Απολαμβάνοντας ένα ποιοτικό ύπνο, αυξάνουμε τις πιθανότητες να έχουμε μια
υγιή, δραστήρια ζωή, γεμάτη ευεξία. Για να
το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να αποφεύγουμε την έντονη δραστηριότητα, τα προϊόντα καφεΐνης και το τσιγάρο λίγο πριν την
ώρα του ύπνου. Θα πρέπει να κοιμόμαστε
όταν αισθανόμαστε την ανάγκη και να διατηρούμε ένα σχετικά σταθερό ωράριο ύπνου,
επαρκές χρονικά.

Ο ύπνος είναι ευεργετικός
και ως προς το αδυνάτισμα
Σύμφωνα με έρευνες, ο καλός ύπνος βοηθάει στην καλή λειτουργία των ορμονών
συνεπώς, η έλλειψή του αυξάνει τον κίνδυνο
παχυσαρκίας σε όλες τις ηλιακές ομάδες. Οι
περιβάλλον της κρεβατοκάμαρας. Σημαντικό
ορμόνες που επηρεάζονται είναι η γκρελίνη
στοιχείο είναι ένα καλό στρώμα καθώς
(ορμόνη που αυξάνει το αίσθημα της πείνας)
Σημαντικοί παράγοντες ένα καλό
επίσης, ο χαμηλός φωτισμός του δωματίου
και η λεπτίνη (ορμόνη που ρυθμίζει το αίστρώμα και ένα ήρεμο περιβάλλον
και η θερμοκρασία η οποία θα πρέπει να
σθημα κορεσμού από το φαγητό). Όταν δεν
Σύμφωνα με την γιατρό, ένας καλό ύπνος
είναι ήπια (ούτε κρύο ούτε ζεστό). Με όλα
κοιμόμαστε καλά διαταράσσεται η ισορροπία
στηρίζετε σε κάποιους παράγοντες όπως
αυτά μπορούμε να αποβάλλουμε την κούτων ορμονών αυτών με αποτέλεσμα να αυείναι το άγχος, και το στρες, η καλή διάθεση
ραση και την ένταση της ημέρας και να
ξάνεται το αίσθημα της πείνας και να τρώμε
και η ηρεμία αλλά και το σωστά δομημένο
απολαύσουμε ένα ήρεμο και βαθύ ύπνο.
περισσότερο. Ο ύπνος
επηρεάζει την λειτουργία
μιας ακόμη σημαντικής
ορμόνης, της ινσουλίνης,
η οποία είναι υπεύθυνη
για τα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα. Η έλλειψη του
ύπνου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα,
οδηγώντας σε αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης σακΥλικά
χαρώδους διαβήτη. Ο «κα•250 γρ. ρύζι μπασμάτι
λός ύπνος» διεγείρει τον
•1 κιλό κοτόπουλο μπούτι με
οργανισμό να παράγει μια
κόκαλο
ορμόνη που είναι απαραί•7 κλ.θυμάρι μόνο τα φύλλα
τητη για την σωματική
τους ψιλοκομμένα
ανάπτυξη των παιδιών και
νουμε με το ξύδι και με μία ξύΛαδώνουμε ελαφρά το κοτό•4 κρεμμύδια ξερά κομμένα
των εφήβων. Επίσης ενιλινη κουτάλα ξύνουμε τα κομμαπουλο με ελαιόλαδο σε ένα μπολ
σχύει την ευεξία των μυών
στα 4 και χωρισμένα στα
τάκια που τυχόν έχουν κολλήσει
και
το
αλατοπιπερώνουμε
ελατόσο σε παιδιά όσο και
"φύλλα" τους
φρά.
στην κατσαρόλα ώστε να δώσε ενήλικες και συντελεί
•1 κύβο ζωμό κοτόπουλο
Το πασπαλίζουμε με το θυμάρι.
σουμε πιο ωραία γεύση στη σάλστην επιδιόρθωση βλαβών
•1 φύλλο δάφνης
τσα μας.
Ανακατεύουμε
με
τα
χέρια
στους ιστούς, συμβάλλον•50-70 γρ. ξύδι μπαλσάμικο
Προσθέτουμε το μέλι, τη
ώστε
να
πάει
παντού
το
λάδι
και
τας με αυτό τον τρόπο
(ανάλογα το ξύδι και τη
μπύρα και τα κρεμμύδια και 1
το αλατοπίπερο.
και στην αντιγήρανση.
γεύση σας)
Χωρίς να προσθέσουμε άλλο
ζωμό και ανακατεύουμε και κλεί•50-100 γρ. μέλι (ανάλογα το
λάδι βάζουμε το κοτόπουλο στην
νουμε με μια πλαστική μεμβράνη
Ενισχύει τις άμυνες
μέλι και τη γεύση σας)
ή με το καπάκι της κατσαρόλας
κατσαρόλα που την έχουμε κάψει
του οργανισμού
•500 ml μαύρη μπύρα
αφήνοντας ελάχιστο άνοιγμα για
σε δυνατή φωτιά και το σοτάΜε το να κοιμόμαστε
•λίγο ελαιόλαδο για το σοτάνα φεύγουν οι πολλοί ατμοί.
ρουμε
πάρα
πολύ
καλά.
καλά βοηθάμε τον οργαρισμα
Στην περίπτωση της μεμβράνης
Θα πάρει αρκετή ώρα και δεν
νισμό μας να είναι πιο
•αλάτι
πρέπει να παρανακατεύουμε το
κάνουμε 4 μικρές τρυπούλες με
ισχυρός έναντι των βλα•πιπέρι
φαγητό στην κατσαρόλα γιατί θα
ένα μαχαίρι.
βερών παραγόντων. Το
βράσει
και
δεν
θα
πάρει
χρώμα
το
Βράζουμε για μια ώρα σε μέανοσοποιητικό μας σύστητρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι το
κρέας μας.
μα, δηλαδή η άμυνα του
κοτόπουλο να βράσει καλά.
Αν η κατσαρόλα είναι μικρή
οργανισμού μας, ενισχύετότε
το
σοτάρουμε
το
κρέας
σε
Στα τελευταία 10 λεπτά σε μια
ται από τον καλό ύπνο,
δόσεις.
κατσαρολίτσα βράζουμε το ρύζι
ενώ η έλλειψη του οδηγεί
Όταν είναι έτοιμο το κοτόσε μπόλικο αλατισμένο νερό.
σε συχνές λοιμώξεις και
Σουρώνουμε και σερβίρουμε με
πουλο
και
έχει
ροδοκοκκινήσει
σε κάποιες περιπτώσεις
το κοτόπουλο.
από
όλες
τις
πλευρές
τότε
ρίσυνδέεται με μειωμένη
χνουμε μέσα τη δάφνη, σβήγονιμότητα και λίμπιντο.

ΓΕΥΣΗ

Κοτόπουλο
με μπύρα
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Τουρκία: Αρνητικό ρεκόρ Ευρώπης
στην πληρότητα των ξενοδοχείων

Η

τουρκική τουριστική βιομηχανία, η οποία σε μια
φυσιολογική χρονιά συνεισφέρει περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ, δέχθηκε βαρύ πλήγμα
από μια σειρά τρομοκρατικών ενεργειών οι οποίες διαπράχθηκαν φέτος, ιδίως από την επίθεση στο κυριότερο
διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, αλλά
και από το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του
Ιουλίου.
Επί μακρόν μια χώρα που συγκεντρώνει τον υψηλότερο αριθμό αφίξεων τουριστών, ιδιαίτερα δημοφιλής
μεταξύ των Αράβων, των Ρώσων και των Ευρωπαίων,
η Τουρκία είδε το μέσο ποσοστό πληρότητας στα ξενοδοχεία της να υποχωρεί στο 50,4% τους πρώτους
δέκα μήνες το 2016, σύμφωνα με την Ένωση Ξενοδόχων
της Τουρκίας (TUROB).
Τα μέσα έσοδα ανά δωμάτιο υποχώρησαν κατά 42%
την ίδια περίοδο, υφιστάμενα την πιο απότομη υποχώρηση στην Ευρώπη, ενώ ορισμένες μονάδες είδαν
το ποσοστό πληρότητάς τους να υποχωρεί σε μόλις
30%, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργούσαν με ζημία,
σύμφωνα με τον πρόεδρο της TUROB, Τιμούρ Μπαϊντίρ.
«Ορισμένοι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων πούλησαν τα διαμερίσματά τους για να τα βγάλουν πέρα, και ο τομέας
αναγκάστηκε να απολύσει το 40% του προσωπικού
του», ανέφερε ο ίδιος.
Ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που αφίχθησαν
στην Τουρκία μειώθηκε κατά το ένα τέταρτο τον Οκτώ-

Τα τουρκικά ξενοδοχεία έχουν μειώσει το προσωπικό τους
κατά 40%, ορισμένα έκλεισαν για τον χειμώνα ενώ άλλα
δυσκολεύονται να συνεχίσουν την καταβολή των δόσεων δανείων
που έχουν λάβει, έπειτα από μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά την
οποία το ποσοστό της πληρότητάς τους υποχώρησε στο χαμηλότερο
επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε στη
δημοσιότητα σήμερα.

βριο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που
δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη
εβδομάδα. Αυτή ήταν μάλιστα η μικρότερη μείωση
των τελευταίων επτά μηνών, καθώς οι αφίξεις Ρώσων
τουριστών ανέκαμψαν έπειτα από τη συμφωνία της
Άγκυρας με τη Μόσχα για την εξομάλυνση των διμερών
σχέσεων.
Η μείωση των αφίξεων από τη Ρωσία—οι Ρώσοι τουρίστες παραδοσιακά συρρέουν στις τουρκικές ακτές
στη Μεσόγειο—αποδείχθηκε ιδιαίτερα οδυνηρή. Οι διμερείς σχέσεις ουσιαστικά διακόπηκαν αφότου τουρκικά
καταδιωκτικά κατέρριψαν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Συρίας, πολύ κοντά
στα σύνορα με την Τουρκία, την περασμένη χρονιά. Οι
διμερείς σχέσεις αποκαταστάθηκαν επίσημα τον Αύγουστο.
Η Κωνσταντινούπολη επλήγη ιδιαίτερα σκληρά φέτος,
με το ποσοστό πληρότητας στα ξενοδοχεία της πόλης
να υποχωρεί πάνω από 25% τους πρώτους δέκα μήνες
της χρονιάς. Η μέση τιμή ανά δωμάτιο υποχώρησε στα
99,3 ευρώ από 121,1 ευρώ μία χρονιά νωρίτερα.
Σύμφωνα με τον Μπαϊντίρ, η κατάσταση σε πολλά
από τα ξενοδοχεία της Κωνσταντινούπολης είναι «πολύ
κρίσιμη» και ενδέχεται κάποια από αυτά να μιμηθούν
ορισμένες μονάδες στην Αντάλια (Αττάλεια), δηλαδή
να κλείσουν για τη χειμερινή περίοδο προκειμένου να
μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.
Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλές επιχειρήσεις του τομέα

δυσκολεύονται να συνεχίσουν την καταβολή δόσεων
των δανείων που είχαν λάβει ελπίζοντας ότι θα σημειωνόταν μια σημαντική άνοδος των αφίξεων τουριστών.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
του κλάδου δεν αναμένεται πάντως να αποδειχθούν
μεγάλος πονοκέφαλος για το τραπεζικό σύστημα. Τα
ξενοδοχεία αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 1%
του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα
τέλη του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δεδομένα του
εποπτικού φορέα του τραπεζικού συστήματος της
Τουρκίας (BDDK).

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Χειμερινοί προορισμοί

Καλάβρυτα
Ιστορία των Καλαβρύτων
Μια από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Αχαΐας είναι
αυτή που καλύπτεται από τον ορεινό όγκο του Χελμού. Η
όμορφη και γραφική κωμόπολη των Καλαβρύτων
είναι χτισμένη σε υψόμετρο 750 μέτρων στους πρόποδες του Χελμού, ενώ απέχει 77χλμ. Από την Πάτρα
και 190χλμ. από την Αθήνα. Η περιοχή αποτελεί τουριστικό προορισμό για χιλιάδες επισκέπτες τόσο τους
χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Η άφιξη στα Καλάβρυτα θυμίζει στον επισκέπτη ότι
το ταξίδι στην ομορφιά και την ιστορία συνεχίζεται.
Το ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον και η ποικιλία της
βλάστησης συνδυάζονται αρμονικά με τους παραδοσιακούς οικισμούς και την ιστορία των Καλαβρύτων.
Κατά την αρχαιότητα, στη θέση των Καλαβρύτων
βρισκόταν η πόλη Κυναίθα που καταστράφηκε από
τους Αιτωλούς και ξαναχτίστηκε επί Ρωμαιοκρατίας
από τον αυτοκράτορα Ανδριανό. Στις αρχές του 13ου
αιώνα πέρασε στα χέρια των Φράγκων ενώ το φρούριο
του οποίου ερείπια δεσπόζουν μέχρι σήμερα πάνω
από την πόλη των Καλαβρύτων είναι από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά κάστρα της Πελοποννήσου. Το κάστρο
έχει συνδεθεί με την οικογένεια Παλαιολόγων.
Τα Καλάβρυτα έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης κατά των Τούρκων, το Μάρτιο
του 1821. Στην Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας, στις 21/03/1821,
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός κήρυξε την επανάσταση,
υψώνοντας το ιερό λάβαρο, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα
και αποτελεί από τους πολυτιμότερους Εθνικούς θησαυρούς.
Κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, οι Γερμανικοί κατακτητές
μπήκαν στα Καλάβρυτα και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα
σημάδεψαν τα Καλάβρυτα. Στις 13/12/1943 τα Ναζιστικά
Στρατεύματα εκτέλεσαν όλο των ανδρικό πληθυσμό 14
ετών και άνω και έκαψαν ολοσχερώς την πόλη. Ζωντανό
μνημείο των τραγικών γεγονότων είναι ο “Τόπος Θυσίας”
στο λόφο του Καπή, και το Δημοτικό σχολείο που στεγάζει
το Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Σήμερα τα Καλάβρυτα αποτελούν τουριστικό θέρετρο
όλες τις εποχές του χρόνου, λόγω της προνομιακής τους
θέσης και του σπάνιου φυσικού κάλλους. Στην περιοχή,
μπορείτε να επισκεφθείτε μοναδικά αξιοθέατα ιστορικά,

αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία, πατροπαράδοτους
οικισμούς και χωριά, με αποκορύφωμα την απαράμιλλης
ομορφιάς φύση που την αγκαλιάζει.
Αξιοθέατα
Φαράγγι του Βουραϊκού
Το φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού αποτελεί ένα από
τα ωραιότερα φυσικά αξιοθέατα της χώρας μας. Το ιδιαίτερο
στοιχείο του φαραγγιού είναι το μικρό τρενάκι που το
διασχίζει απ’ άκρη σ’ άκρη. Ο οδοντωτός προσφέρει στους
επιβάτες του μια μαγευτική διαδρομή με μεγαλοπρεπή
άγρια ομορφιά.
Οδοντωτός
Ο οδοντωτός σιδηρόδρομος Διακοπτού – Καλαβρύτων
και η αλησμόνητη βόλτα μέσα από το αξεπέραστης ομορφιάς
φαράγγι του Βουραϊκού αποτελούν ένα από τα ωραιότερα
φυσικά μνημεία της χώρας μας, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως

η θεαματικότερη σιδηροδρομική γραμμή των Βαλκανίων.
Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας
Το Ιστορικό Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας βρίσκεται 5
χλμ. από τα Καλάβρυτα και ιδρύθηκε το 10ο αιώνα από
έναν ερημίτη.
Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος
Στο Νεραϊδοχώρη, στην κορυφή του όρους Χελμού
και σε ύψος 2.340 μ. έχει εγκατασταθεί το νέο τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος», ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα της Ευρώπης με διάμετρο κατόπτρου
2,3μ.
Ύδατα Στυγός
Τα Ύδατα Στυγός βρίσκονται στην επιβλητική, βραχώδη Νεραϊδοράχη του όρους Χελμός και σε υψόμετρο
2.100μ. Ένας εντυπωσιακός καταρράκτης σχηματίζεται
από την πτώση νερών από 200 περίπου μ. και χύνονται
στον ποταμό Κράθι.
Τόπος Θυσίας
Ο Τόπος Θυσίας των Καλαβρυτινών είναι ένα από
τα ξεχωριστά μνημεία της πόλης. Βρίσκεται στο λόφο
του Καπή, 500 μέτρα από το κέντρο των Καλαβρύτων.
Ιερά Μονή Μέγα Σπηλαίου
Η Ιερά Μονή Μέγα Σπηλαίου βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο
του δρόμου Καλαβρύτων – Πούντας – Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών
και είναι χτισμένη το 362, σε ένα εντυπωσιακό τοπίο στην
είσοδο μιας φυσικής σπηλιάς σε ύψος 924 μέτρων.
Σπήλαιο των Λιμνών
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει για το «Σπήλαιο των Λιμνών»,
το οποίο είναι ένα σπάνιο δημιούργημα της φύσης και δύσκολα μπορεί κάποιος να συναντήσει όμοιό του. Βρίσκεται
κοντά στο χωριό Καστριά.
Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
Το χιονοδρομικό κέντρο βρίσκεται 14χλμ. από την πόλη
των Καλαβρύτων, είναι πολύ καλά οργανωμένο και δέχεται
κάθε χρόνο 100.000 επισκέπτες και στην πλειονότητά τους
είναι νεαρής ηλικίας και όλων των επιπέδων σκιέρ.

