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Θερμές ευχές του Δ.Σ. της EΔEOΠ Aθηνών
για τα Xριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Eνωσης Διακινητών
Eμπόρων Oίνων Ποτών Aθηνών εύχεται προς
τους συναδέλφους πρατηριούχους καθώς και στα μέλη
των οικογενειών τους καλά Xριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο χρόνο 2020, με υγεία και κέρδη.
H ηγεσία της EΔEOΠ Aθηνών δράττεται της ευκαιρίας για να πληροφορήσει τα μέλη ότι στη διάρκεια
του έτους 2019, που σε λίγες μέρες θα περάσει στην
ιστορία, κατέβαλλε πολλές προσπάθειες για την προώθηση επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου.
Yπόσχεται δε, ότι και το 2020 θα καταβάλλει τις ίδιες
προσπάθειες.
Προς τούτο, ωστόσο, απαιτείται η πλαισίωση του Διοικητικού Συμβουλίου
με όλους τους συναδέλφους πρατηριούχους οι οποίοι έχουν να καταθέσουν

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η μεγάλη γιορτή
επιχειρηματικότητας
του Ε.Ε.Α
Στη σελίδα 4

Οι επιχειρήσεις στην
εποχή του
Facebook,
Skype,
Viber

άποψη για τον τρόπο χειρισμού των ζητημάτων
που μας απασχολούν.
Tο Δ.Σ. της EΔEOΠ Aθηνών, έχοντας επίγνωση
των δυσμενών συνθηκών της αγοράς του χώρου,
θέλει να αισιοδοξεί και να πιστεύει ότι ο καινούργιος
χρόνος 2020 θα είναι ασυγκρίτως καλύτερος από
τον παλιό...
* Eπίσης, η ηγεσία της EΔEOΠ Aθηνών απευθύνει
θερμές ευχές προς τις συνεργαζόμενες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων του είδους, ελπίζοντας ότι θα αναθεωρήσουν την βλαπτική για τα
συμφέροντα των πρατηριούχων πολιτική τους.
Aνατρέποντας έτσι το δυσμενές κλίμα για τον κλάδο - ομαλοποιώντας την
αγορά.

Περιμένουμε να δούμε
αν θα ισχύσουν και εφέτος
οι γνωστές παροιμίες

O

ι γνωστές σοφές παροιμίες «Το βιολί βιολάκι»,
«Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα» και «Τα ίδια
Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου» θα
ισχύσουν κατά γράμμα και για τις φετινές γιορτές
των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, όσον
αφορά την εμπορική πολιτική των συνεργαζομένων
εταιριών;
Με άλλα λόγια, δηλαδή, οι εταιρίες θα προβούν
ξανά στις ίδιες ενέργειές – όπως κάθε χρόνο την
περίοδο των εορτών δηλαδή θα κάνουν μεγάλες

προσφορές προς τα σούπερ μάρκετ, δώρα, προωθητικά προγράμματα για τις αλυσίδες και όλα
τα συναφή – τα καθιερωμένα, τα….Δεκεμβριανά;
Θα αφήσουν πάλι τους στρατηγικούς τους συνεργάτες δηλαδή τα πρατήρια έξω από το παιχνίδι,
της αγοράς, χωρίς περίσκεψη και χωρίς αιδώ αδιαφορώντας για τις αλλεπάλληλες οχλήσεις του
Δ.Σ. της ΕΔΕOΠ Αθηνών; Απλά αναρωτιώμαστε τι
μέλλει γεννέσθαι.

ΣΕΑΟΠ: Οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει
η αγορά αποσταγμάτων

Χωρίς πρόστιμο έως 31/03
οι δηλώσεις των πραγματικών
τετραγωνικών στους Δήμους

«Σήμερα, 15 ελληνικά
αποστάγματα προστατεύονται στην ΕΕ. Ελπίζουμε ότι ο κατάλογος
αυτός θα αυξηθεί στην
πορεία των χρόνων που
ακολουθούν.

Έως τις 31 Μαρτίου 2020
έχουν προθεσμία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων σε όλη τη χώρα
να δηλώσουν στους Δήμους τους τα σωστά στοιχεία.

Στη σελίδα 4

Τι πρέπει να προσέχετε
όταν αγοράζετε ελαιόλαδο

Ο

Στη σελίδα 10

Ε.Φ.Ε.Τ., με αφορμή τη δέσμευση ποσότητας
πυρηνελαίου που διατίθετο ως εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο, υπενθυμίζει στους καταναλωτές μερικές βασικές πληροφορίες για το ελαιόλαδο, με σκοπό την προστασία τους από δόλιες
μεθόδους παραπλάνησης και νοθείας.

Ανέπαφo από την κρίση το
χρηματιστήριο της… σοκολάτας

Στη σελίδα 6

Στη σελίδα 10

Στη σελίδα 14
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Ο Βουλευτής Ν. Λευκάδας και παλιός συνάδελφος
κ. Αθανάσιος Καββαδάς μας έστειλε
την παρακάτω πληροφόρηση

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

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

210-8031660
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2310-210250
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8031660
210-4621077
210-4916592
210-2465788
210-2281583
210-9716767
210-5779896

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

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Κώτης Γεώργιος
Λιάππης Νικόλαος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας

24210-49851
24210-44054
24210-81919

Απαλλαγή εργαζομένων από τη φορολόγηση
για χρήση επαγγελματικών αυτοκινήτων
αξίας έως 17.000 ευρώ προ φόρων

Α

παλλάσσονται οι εργαζόμενοι από
τη φορολόγηση για χρήση επαγγελματικών αυτοκινήτων αξίας έως 17.000
ευρώ προ φόρων, με εισήγηση του Βουλευτή Ν.Λευκάδας, Θανάση Καββαδά, η
οποία εντάχθηκε ως διάταξη και ψηφίστηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο.
Σχετικά με το θέμα ο κ.Καββαδάς δήλωσε:
«Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος
και δικαιωμένος, διότι ένα αίτημα για το
οποίο αγωνίζομαι από το 2017 σήμερα
βρίσκει ανταπόκριση. Το 2017 είχα καταθέσει στη Βουλή ερώτηση με
αρ.πρωτ.7032/7-7-17, την οποία συνυπέγραφαν 32 ακόμα συνάδελφοι Βουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο τωρινός
Υφυπουργός Οικονομικών, κ.Βεσυρόπουλος. Στην ερώτηση πρότεινα την κατάργηση της άδικης φορολόγησης των εργαζομένων, οι οποίοι λόγω του επαγγέλματός τους, χρησιμοποιούν εταιρικά
αυτοκίνητα ως εργαλείο δουλειάς. Στο
θέμα επανήλθα τον Οκτώβριο του 2018
με νέα ερώτηση υπ’αριθμ.2818/25-1018, χωρίς ωστόσο να βρω ανταπόκριση
από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Από 17-26 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί
η International Green Week Berlin

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.Βεσυρόπουλος, συνεπής προς την στάση μας
ως Αντιπολίτευσης, έπειτα από αλλεπάλληλες συναντήσεις για το θέμα και
σχετική επιστολή μου της 1ης Νοεμβρίου
2019, ανταποκρίθηκε στην εισήγησή μου
και εισήγαγε διατάξεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, οι οποίες
μεταξύ άλλων προβλέπουν την εξαίρεση
από τη φορολόγηση ως εισόδημα των
οχημάτων με λιανική τιμή πώλησης προ
φόρων έως 17.000 ευρώ, που παραχωρούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που διεκδικώ από το 2017, αποδεικνύοντας από
την πρώτη στιγμή ότι έχει άλλη αντίληψη
για την οικονομία και το δίκαιο στη φορολόγηση. Χιλιάδες χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, που πλήρωναν φόρο για χρήση
επαγγελματικών αυτοκινήτων έως και
ένα μισθό το χρόνο, τώρα προστατεύονται
και αυτό δείχνει ότι η Κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας τηρεί τις δεσμεύσεις
της, προστατεύοντας τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.»

Α

πό τις 17 έως τις 26 Ιανουαρίου
ανοίγει τις πύλες της η 85η International Green Week Berlin 2020, η Διεθνής
Έκθεση Τροφίμων και Αγροτικών Προϊόντων με απευθείας πώληση στο κοινό,
που φιλοξενείται στο Εκθεσιακό Κέντρο
του Βερολίνου, έχοντας στην Ελλάδα
και την Κύπρο επίσημο αντιπρόσωπό

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

της το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
Η International Green Week Berlin
διοργανώνεται από το 1926 και είναι
μία από τις λίγες εκθέσεις στη Γερμανία
με απευθείας πώληση στο κοινό. Αξίζει
να σημειωθεί ότι, στην προηγούμενη
διοργάνωση έλαβαν μέρος πάνω από
1.750 εκθέτες από 61 χώρες και την
επισκέφθηκαν περισσότεροι από 400.000
ενδιαφερόμενοι, ενώ ο αριθμός των εμπορικών επισκεπτών, που προήλθαν από
75 χώρες, ξεπέρασε τους 85.000. Ο
τζίρος των αγορών και παραγγελιών,
στη διάρκεια της έκθεσης, ανήλθε στα
51 εκατ. ευρώ.
Οι εκθέτες που συμμετείχαν στην τελευταία διοργάνωση πραγματοποίησαν
συναντήσεις με εισαγωγείς, διανομείς,
εστιάτορες και εκπροσώπους αλυσίδων
βιολογικών προϊόντων, ενώ επιλεγμένα
προϊόντα τους παρουσιάστηκαν για πέντε
ημέρες στο Professional Center της έκθεσης, αποκλειστικά σε εμπορικούς αντιπροσώπους, με σκοπό την επίτευξη
συνεργασιών και εμπορικών συμφωνιών.
Σημειώνεται ότι το Ελληνογερμανικό
Επιμελητήριο διαθέτει κάρτες εισόδου
με μειωμένη τιμή προπώλησης για την
είσοδο στην έκθεση και επιπλέον 10%
έκπτωση για τις εταιρίες-μέλη του.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 28.11.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η μεγάλη γιορτή επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α – Τα 17 Βραβεία

Σ

ε μια εκδήλωση – γιορτή για την επιχειρηματικότητα, στην κατάμεστη αίθουσα του
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία πλήθους
εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και της
επιχειρηματικής και επιμελητηριακής κοινότητας, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
απένειμε την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, τα
«Βραβεία Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης
Επιχειρηματικότητας».
Στόχος του θεσμού, που έχει καθιερώσει το
Ε.Ε.Α. από το 2014, είναι η έμπρακτη στήριξη
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό
τόνισε και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην ομιλία του, ανακοινώνοντας –μεταξύ άλλων- και την απόφαση της Διοίκησης
να στηρίξει δωρεάν όλα τα μέλη του Ε.Ε.Α.
στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων,
e-shops.
«Πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό που θα δώσει τη
δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν
στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία
και να μπουν με ευνοϊκές προϋποθέσεις στη νέα ψηφιακή
εποχή.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συμβάλει
με ένα μεγάλο ποσό για αυτήν την στήριξη των επιχειρήσεων και ευελπιστώ ότι θα συμπράξουν τα συναρμόδια
υπουργεία αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος», ανέφερε
συγκεκριμένα ο κ. Χατζηθεοδοσίου.
Κατά σειρά ομιλιών, η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κ. Φώφη
Γεννηματά τόνισε την στήριξη του Κινήματος Αλλαγής
στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ανέφερε τις
προτάσεις του για την ενίσχυση του επιχειρείν και την
ανάκαμψη της οικονομίας.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται πολύ
για τη στήριξη και πρόοδο της μικρομεσαίας επιχείρησης,
ενώ σχετικά με την πρόταση του Προέδρου του Ε.Ε.Α.
για τη δημιουργία e-shops για όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου, ο κ. Γεωργιάδης δεσμεύθηκε ότι θα την
εξετάσει και ότι θα είναι σύμμαχος στην προσπάθεια
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να περάσουν στην ψηφιακή εποχή.
Ο τομεάρχης Οικονομίας της κοινοβουλευτικής ομάδας
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στο έργο της
προηγούμενης κυβέρνησης για την αλλαγή σελίδας της
ελληνικής οικονομίας και δεσμεύθηκε ότι θα σταθεί

δίπλα στις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για
ψηφιακή αναβάθμιση.
Χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης
Πικραμμένος, ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης,
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης, ο
Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσακίρης, η Υφυπουργός Παιδείας
κ. Σοφία Ζαχαράκη, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος
Πατούλης, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανάσιος
Μπούρας και οι βουλευτές από τη ΝΔ: κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, κ. Σοφία Βούλτεψη, κ. Άννα Καραμανλή και από
το ΚΙΝΑΛ ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο βουλευτής του
ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ.
Κώστας Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος Βούλας-Βουλιαγμένης
κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ.
Γιώργος Παπανικολάου καθώς και πολλοί εκπρόσωποι
του Κοινοβουλίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της
Επιμελητηριακής κοινότητας.
Ξεχωριστή στιγμή για τη βραδιά, η τιμητική αναφορά
στους παριστάμενους Προέδρους των Επιμελητηρίων,
με την παρουσία τους στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής
κατά τη διάρκεια ειδικής βράβευσης, ενώ στην απονομή
κάθε βράβευσης συμμετείχαν τα μέλη της Διοικητικής
Επιτροπής του Ε.Ε.Α., καθώς και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αναφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα έγινε από

την Πρόεδρο του Εθνικού Επιμελητηριακού
Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
(ΕΕΔΕΓΕ) κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
και από την Πρόεδρο της Επιτροπής Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α. και Γ.Γ. του
ΕΕΔΕΓΕ κ. Χριστίνα Φυτέα.
Την παρουσίαση της εφαρμογής του ΕΕΑ
για κινητά τηλέφωνα, ως ένα επιπλέον εργαλείο «στα χέρια» των μελών του, έκανε ο
Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου κ.
Δημήτρης Γαβαλάκης.
Συνολικά απονεμήθηκαν 17 βραβεία. Τα 9
σε επιχειρήσεις που άντεξαν στην κρίση,
καινοτόμησαν και αναπτύχθηκαν και συγκεκριμένα στις: Φάρμα Μπράλου Α.Ε., PHARMACY 295 ΙΚΕ, Οινοποιητική Μονεμβασίας Γ. ΤΣΙΜΠΙΔΗ, Επιχείρηση Εστίασης «Ο Θανάσης»,
On Line Data Α.Ε, ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ - Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Οίκος
«Parthenis», The Wandering Workshop – Toys Made of
Dreams, ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΑΝΤΟΥ.
Ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν σε: Vivechrom ενεργό
μέλος της AKZONOBEL, Βλάσσιο Σταθοκωστοπούλο, στις
μικροζυθοποιίες, ΕΛΙΞΗ Α.Ε., ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΗΝΟΥ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
SEPTEM Ο.Ε.
Επίσης βραβεύθηκε η φοιτήτρια Μαρία Αποστολοπούλου
για την πρώτη θέση εισαγωγής της σε οικονομική σχολή,
ενώ στο πρόσωπο του Αρχιφύλακα Γιάννη Πάπαρη βραβεύθηκαν το Σωματείο Ειδικών Φρουρών και η Ομάδα
ΔΙΑΣ, με το θερμότερο χειροκρότημα των 600 και πλέον
παρισταμένων να κερδίζουν οι δύο μικρές κόρες του
Αρχιφύλακα που συνόδευσαν τον πατέρα τους στη βράβευσή του. Το Σωματείο των Ειδικών Φρουρών εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Βασίλη Ντούμα και
τον Γενικό Γραμματέα κ. Στράτο Μαυροειδάκο.
Το Ειδικό Βραβείο Κοινού –που απονεμήθηκε για πρώτη
φορά- κέρδισε η ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΥ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την μπύρα «ΝΗΣΟΣ».
Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Eurobank και χορηγός η Eurolife ERB. Χορηγοί επικοινωνίας:
Όμιλος ΣΚΑΪ, ONE CHANNEL, «Ναυτεμπορική».
Παρουσιαστές της μεγάλης γιορτής ήταν οι δημοσιογράφοι Μαρία Αναστασοπούλου και Πάνος Τουμάσης.
Από το Ε.Ε.Α.

Οι επιχειρήσεις στην εποχή του Facebook, Skype, Viber

Σ

ε ρυθμούς ψηφιοποίησης βρίσκονται οι επιχειρήσεις,
οι οποίες πέρα από τα βασικά, όπως είναι η χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, άρχισαν να χρησιμοποιούν
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα έρευνας για τη χρήση τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ηλεκτρονικού
εμπορίου στις επιχειρήσεις, το 2019, το 98% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων (10–49 υπάλληλοι) που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές ανήλθε στο 97,7% σε σύγκριση με 96,6% το προηγούμενο έτος. Όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις με 50 ή
περισσότερους υπαλλήλους (δηλ. οι μεσαίες και
μεγάλες επιχειρήσεις) χρησιμοποιούσαν υπολογιστές.
Σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, το 2018 το
13,9% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών (εξαιρούνται τα δακτυλογραφημένα
e-mails) σε σύγκριση με 14,2% το 2017. Το 12,2% των
επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για προϊόντα ή υπη-

ρεσίες μέσω ιστότοπων ή «apps».
Το υψηλό κόστος παράδοσης ή
επιστροφής των προϊόντων ήταν
το πιο κοινό εμπόδιο που περιόρισε
τις επιχειρήσεις από το να πουλήσουν μέσω ιστότοπου ή «apps»
σε άλλες χώρες της ΕΕ (12,8%).
Το 2019, περισσότερες από τις
μισές επιχειρήσεις (53,6%) με 10
ή περισσότερους υπάλληλους χρησιμοποίησαν εφαρμογές που επιτρέπουν οπτικοακουστικές κλήσεις μέσω διαδικτύου (π.χ. Skype/Skype for
business, WhatsApp/WhatsApp Business, Facetime,
Viber κ.λπ.) για επαγγελματικούς σκοπούς. Στις μεγάλες
επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό αγγίζει το 78,9%, στις
μεσαίες το 64,8% και στις μικρές το 51,4%.
Το 2019, το 69,6% των επιχειρήσεων (που απασχολούν
10 ή περισσότερα άτομα) διαθέτει ιστότοπο σε σύγκριση
με 70,9% το 2018. Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν όλες
οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ιστότοπο

(91,0% και 92,2% αντίστοιχα). Κατά την
τελευταία δεκαετία το ποσοστό των
επιχειρήσεων που διέθεταν ιστότοπο
ανέβηκε από 51,6% σε 69,6%. Το 47,1%
των επιχειρήσεων έχουν συνδέσμους
(links) ή αναφορές που παραπέμπουν
στα προφίλ της επιχείρησης στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook,
Twitter, LinkedIn, You Tube κ.λπ.). Στις
μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό
αγγίζει το 80,6%, στις μεσαίες τα 66,9% κα στις μικρές
το 43,3%.
Το 86,5% των επιχειρήσεων που κάνουν χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να τα χρησιμοποιούν
κατά κύριο λόγο για την ανάπτυξη της εικόνας της
επιχείρησης και των προϊόντων της (π.χ. διαφήμιση ή
προώθηση προϊόντων κ.λπ.). Η λήψη και ανταπόκριση
σε γνώμες, σχόλια και ερωτήσεις πελατών ακολουθούν
με 68,8% και η πρόσληψη εργοδοτουμένων με 55,6%.
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Ενημέρωση
H Coca-Cola HBC ολοκλήρωσε
την εξαγορά της Lurisia
H εξαγορά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία
με τη μητρική The Coca-Cola Company.

H

Coca-Cola ΗΒC ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ιταλικής
εταιρείας μεταλλικού νερού και αναψυκτικών Lurisia.
H εξαγορά πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη μητρική The Coca-Cola

Company.
Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση που
εξέδωσε τον Σεπτέμβριο η Coca-Cola ΗΒC
ανέφερε ότι τo συνολικό αντίτιμο του
ντίλ ανέρχεται στα 88 εκατ. ευρώ.

Διακρίσεις για τη εξαγωγική δραστηριότητα
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Η μπύρα Mythos εξάγεται σε 38 χώρες
και στις 5 ηπείρους, αγγίζοντας
συνολικά τα 778.760 κιβώτια
για το 2018.

Η

Coca-Cola HBC: Καταργεί την πλαστική
μεμβράνη στις πολυσυσκευασίες

Ε

πένδυση 15 εκατομμυρίων από την
εταιρεία, για αντικατάσταση του
πλαστικού στις πολυσυσκευασίες αλουμινίου με ανακυκλώσιμο χαρτόνι τεχνολογίας KeelClip σε όλες τις αγορές
της Ευρώπης.
Ο Όμιλος Coca-Cola HBC ανακοίνωσε
χθες πως ξεκινά την αντικατάσταση
του πλαστικού στις πολυσυσκευασίες
αλουμινίου με ανακυκλώσιμο χαρτόνι
τεχνολογίας KeelClip™ σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται
για πρώτη φορά στον κλάδο των μη
αλκοολούχων ποτών και υπηρετεί το
όραμα για έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα και τη δέσμευση στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων συσκευασίας,
ως προς την ανακυκλωσιμότητα και
το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο νέος τύπος συσκευασίας KeelClip™, επιπλέον της αντικατάστασης
του πλαστικού ελαχιστοποιεί και την
ποσότητα χαρτιού που απαιτείται.
Με μία συνολική επένδυση €15 εκατομμυρίων, ο Όμιλος Coca-Cola HBC
θα αντικαταστήσει το πλαστικό περιτύλιγμα από όλες τις πολυσυσκευασίες
αλουμινίου των προϊόντων του, σε
όλες τις αγορές της Ευρώπης, μέχρι
το 2021. Η εφαρμογή του KeelClip™
θα ξεκινήσει στην Ιρλανδία και την
Πολωνία, στην αρχή της ερχόμενης
χρονιάς, και θα χρησιμοποιηθεί σε
όλες τις πολυσυσκευασίες αλουμινίου
έως 8 κουτιών, ενώ οι μεγαλύτερες
πολυσυσκευασίες θα τοποθετούνται
σε χάρτινα κιβώτια. Η πρωτοβουλία

αυτή θα εξοικονομήσει συνολικά 2.000
τόνους πλαστικού και 3.000 τόνους
CO2, σε ετήσια βάση.
Ο Marcel Martin, Group Supply Chain
Director του Ομίλου Coca-Cola HBC
δήλωσε σχετικά: «Το KeelClip™ αποτελεί την πιο πρόσφατη επένδυσή μας
σε καινοτόμες βιώσιμες λύσεις συσκευασίας. Παράλληλα με τις 4 μάρκες
νερού που φέτος παρουσιάσαμε σε
100% ανακυκλωμένα PET μπουκάλια,
την αυξημένη χρήση PET και τη διαρκή
μείωση του βάρους των συσκευασιών
μας σε όλο το φάσμα των προϊόντων
μας, το KeelClip™ είναι ακόμα μια απόδειξη της δέσμευσής μας προς την
επίτευξη των στόχων μας για έναν
Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα (World Without Waste)».

Η διαφήμιση της Heineken
με τον N. Rosberg λέει
όχι στο αλκοόλ - οδήγηση!

Η

διαφήμιση που θα πρωταγωνιστήσει αυτά τα Χριστούγεννα στις τηλεοράσεις μας, είναι της Heineken με
τον N. Rosberg να βρίσκεται στο τιμόνι!
Πάνε περίπου 10 μήνες που η διαφήμιση αυτή έκανε την παγκόσμια

προβολή της και τώρα όλο και πιο
συχνά τη συναντάμε στα ελληνικά κανάλια. Με ένα σπουδαίο μήνυμα, "όχι
στην οδήγηση, με επήρεια αλκοόλ", ο
Nico Rosberg είναι ίσως ο καλύτερος
πρωταγωνιστής της διαφήμισης της
Heineken.

μπύρα Mythos, μάρκα ορόσημο στο
χαρτοφυλάκιο προϊόντων της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, απέσπασε τη χρυσή
διάκριση ως “Top Branded Export Product” της χρονιάς, στην τελετή απονομής
των «Greek Export Awards 2019», που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22
Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon
Palace & Thalasso.
Σήμερα η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εξακολουθεί να εστιάζει με στρατηγική προοπτική στην εξαγωγική της δραστηριότητα, ενισχύοντάς την με την πάροδο
των ετών και υπερδιπλασιάζοντας τον
εξαγωγικό τζίρο της για το 2018.
Πιο συγκεκριμένα, η μπύρα Mythos
εξάγεται σήμερα σε 38 χώρες και στις 5
ηπείρους, φθάνοντας συνολικά τα
778.760 κιβώτια για το 2018, με κυριότερη εξαγωγική παρουσία σε Γερμανία,
Μ. Βρετανία, Αμερική, Αυστραλία, Βουλγαρία, Σουηδία, Ολλανδία, Ισραήλ και
Ρουμανία.
Ο Χρήστος Κυτίνος, Exports Manager
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε
σχετικά: «Νιώθουμε πραγματικά χαρού-

μενοι και υπερήφανοι για τη συγκεκριμένη διάκριση, καθώς η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελεί βασικό πυλώνα
στρατηγικής της εταιρείας μας. Ιδίως
κατά την τελευταία τριετία έχουμε πετύχει σημαντικές νίκες στις εκτός συνόρων αγορές, όπως είναι χαρακτηριστικά
η αύξηση του κιβωτιακού μας όγκου
κατά 56%, η διεύρυνση της παρουσίας
μας σε σημαντικές ευρωπαϊκές αλυσίδες
λιανεμπορίου, καθώς και η ψηφιακή
δραστηριοποίηση της μπύρας Mythos
σε επιλεγμένες χώρες».
Σημειώνεται ότι τα εξαγωγικά βραβεία
Greek Exports Awards 2019 (#gea19)
διοργάνωσαν για 8η συνεχή χρονιά, η
Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
(ΕΝΔΥ ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών
σε συνεργασία με την Ethos Awards.
Στόχος των βραβείων αποτελεί διαχρονικά η ανάδειξη και επιβράβευση των
ανθρώπων, των ιδεών και των συνεργασιών μεταξύ των κορυφαίων εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας.

ΕΖΑ: Αναπτυξιακός κύκλος
βασισμένος σε τρεις μοχλούς

Η

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης στο
πλαίσιο της συμπλήρωσης 30 χρόνων δραστηριοποίησης στην ελληνική
αγορά, γιόρτασε μαζί με τους συνεργάτες της σε εκδήλωση, την Παρασκευή
22 Νοεμβρίου, στον πολυχώρο του
Gazarte.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μέσα σε ένα εντυπωσιακό, εορταστικό σκηνικό, η εκδήλωση ξεκίνησε
με την ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής
Ζυθοποιίας Αταλάντης, Αθανάσιου Συριανού. Ο κ. Συριανός μίλησε για τα 30
χρόνια απρόσκοπτης και επιτυχημένης
πορείας της εταιρείας στην αγορά, σκιαγραφώντας μέσα από ημερομηνίες
σταθμούς, 3 επάλληλους κύκλους μιας
ενιαίας ανοδικής εξέλιξης που διαμορφώσαν το σημερινό της χαρακτήρα.
Παράλληλα, αναδεικνύοντας το δημιουργικό όραμα της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, που αποτελεί ταυτόχρονα κάλεσμα και δυναμική πρόκληση για νέους δρόμους και προοπτικές στον κλάδο της ζυθοποιίας, έκανε
λόγο για τις 10 αξίες που συνθέτουν
το DNA της: Μεράκι για τη συνταγή,
Αυθεντικότητα στη γεύση, Περηφάνεια
για την ποιότητα, Εμπιστοσύνη στους
ανθρώπους της, Σεβασμό στους συνεργάτες της, Ειλικρίνεια στις σχέσεις
της, Τόλμη για καινοτομία, Επιμονή για
εξωστρέφεια, Πίστη στην Ελλάδα αλλά
πάνω από όλα το Πάθος για την μπίρα.
Επιπλέον, ο κ. Συριανός, τόνισε πως
ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος ανοίγει

για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης,
ο οποίος βασίζεται σε 3 κυρίως μοχλούς.
Ο πρώτος αφορά την απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία
θα χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό
της εταιρείας και θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της, ενώ
θα αναβαθμίσει παράλληλα και την
εταιρική διακυβέρνηση με νέες ιδέες
και δυνατό παλμό. Ο δεύτερος σχετίζεται με τα νέα προϊόντα και τις στρατηγικές συνεργασίες, τα οποία και θα
ανακοινωθούν στα εγκαίνια της νέας
γραμμής εμφιάλωσης, επένδυσης
ύψους 10 εκατομμυρίων, στην Αταλάντη, τον Απρίλιο του 2020. Ο σημαντικότερος όμως, μοχλός όλων αλλά
και εγγύηση της περαιτέρω ανάπτυξης
και ευημερίας της εταιρείας, είναι η
προσήλωση των ανθρώπων της στο
όραμα και τους εταιρικούς της στόχους,
με σιγουριά και ασφάλεια, με αισιοδοξία
και αυτοπεποίθηση.
Κλείνοντας ο Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης αναφέρθηκε στη Διττή Εκπαίδευση, το 3ετές πρόγραμμα πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης ζυθοποιών που υλοποιεί η εταιρεία σε
συνεργασία με το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
κατά το οποίο οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται από την επιχείρηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας
της χώρας μας και τη στήριξη του συνολικού οικοσυστήματος του κλάδου
της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ερευνα ΕΦΕΤ
στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
Οι καταναλωτές θα ήταν χρήσιμο να διαβάζουν προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται
για κάθε προϊόν στο διαδίκτυο και να επιβεβαιώνουν ότι το προϊόν που παραλαμβάνουν
ανταποκρίνεται σε αυτό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, σημειώνει ο ΕΦΕΤ.

Ο

ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με
γνώμονα την προστασία των συμφερόντων των
καταναλωτών, διενεργεί ελέγχους και στις ιστοσελίδες
επιχειρήσεων που πωλούν τρόφιμα μόνο μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο
αυτό, οφείλουν να παρουσιάζουν στα μέσα που υποστηρίζουν την πώληση από απόσταση, όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα που πωλούν.
Εξαίρεση αποτελεί η ημερομηνία διατηρησιμότητας, η
οποία θα πρέπει να παρέχεται κατά την παράδοση.

- Οι καταναλωτές θα ήταν χρήσιμο να διαβάζουν
προσεκτικά τις πληροφορίες που παρέχονται για κάθε
προϊόν στο διαδίκτυο και να επιβεβαιώνουν ότι το
προϊόν που παραλαμβάνουν ανταποκρίνεται σε αυτό
που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού
καταστήματος καθώς και στις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων.
Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις
στο ηλεκτρονικό εμπόριο των τροφίμων, οι καταναλωτές
καλούνται να επικοινωνούν με τον ΕΦΕΤ στο τηλέφωνο
11717.

Τι πρέπει να προσέχετε
όταν αγοράζετε ελαιόλαδο
Πώς μπορούν οι καταναλωτές να ξεχωρίζουν το νοθευμένο ελαιόλαδο
και να προστατεύονται από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης.
Η σωστή σήμανση και η «καταγωγή». Οι οδηγίες του ΕΦΕΤ.

Ο

Ε.Φ.Ε.Τ., με αφορμή τη δέσμευση ποσότητας πυρηνελαίου που διατίθετο ως
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, υπενθυμίζει
στους καταναλωτές μερικές βασικές πληροφορίες για το ελαιόλαδο, με σκοπό την
προστασία τους από δόλιες μεθόδους παραπλάνησης και νοθείας.
Οι κατηγορίες ελαιολάδων που μπορούν
να διατίθενται στο λιανικό εμπόριο είναι :
Α. Παρθένα ελαιόλαδα, τα οποία λαμβάνονται από τον ελαιόκαρπο μόνο με μηχανικές ή άλλες φυσικές μεθόδους. Τα παρθένα
ελαιόλαδα ταξινομούνται σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και παρθένο ελαιόλαδο.
Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι αυτό
που έχει την καλύτερη ποιότητα καθώς περιέχει έως και 0,8% ελαϊκό οξύ.
Β. Ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα, το οποίο
λαμβάνεται με ανάμειξη εξευγενισμένου
ελαιόλαδου και παρθένων ελαιόλαδων.
Γ. Πυρηνέλαιο, το οποίο λαμβάνεται με
ανάμειξη εξευγενισμένου πυρηνελαίου και
παρθένων ελαιολάδων.
Κάθε συσκευασία ελαιολάδου πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τις ακόλουθες ενδείξεις στην ετικέτα του :
1. Την ονομασία πώλησης της κατηγορίας ελαιολάδου μαζί με την "πληροφορία για την αντίστοιχη κατηγορία" :
α) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο / "ελαιόλαδο
ανωτέρας κατηγορίας που παράγεται απευθείας από
ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους",
β) παρθένο ελαιόλαδο / "ελαιόλαδο που παράγεται
απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους",
γ) ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα
ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα / "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά ελαιόλαδα που έχουν υποστεί
επεξεργασία εξευγενισμού και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από ελιές",
δ) πυρηνέλαιο / "έλαιο που περιέχει αποκλειστικά
έλαια που προέρχονται από επεξεργασία του προϊόντος

που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και
έλαια που ελήφθησαν απευθείας από τις ελιές" ή
"έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια που προέρχονται από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων
που παράγονται απευθείας από ελιές".
2. Τον προσδιορισμό της καταγωγής. Η ένδειξη
αυτή αναγράφεται μόνο για το "εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο" και το "παρθένο ελαιόλαδο". Για τις κατηγορίες "ελαιόλαδο − αποτελούμενο από εξευγενισμένα
ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα" και "πυρηνέλαιο"
ο προσδιορισμός της καταγωγής δεν αναγράφεται
στην ετικέτα.
3. Την καθαρή ποσότητα του περιεχομένου ελαιολάδου ή πυρηνελαίου εκφραζόμενη σε μονάδες
όγκου (π.χ. 1 λίτρο, 5 λίτρα).
4. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του
προϊόντος.
5. Τις συνθήκες διατήρησης του προϊόντος.
6. Τη διατροφική δήλωση.

7. Το όνομα ή την εμπορική επωνυμία
και τη διεύθυνση του παρασκευαστή ή
του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Τον αλφαριθμητικό κωδικό εγκεκριμένης μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου o οποίος είναι
χαρακτηριστικός για τη μονάδα και είναι
της μορφής :
EL - 40 - _ _ _
Πρέπει να αποφεύγεται η αγορά ελαιολάδου από πλανόδιους και ανώνυμους
πωλητές.
Το ελαιόλαδο λόγω των ιδιαίτερων
οργανοληπτικών και διατροφικών ιδιοτήτων του, σε συνδυασμό με το κόστος
παραγωγής του, έχει υψηλότερη τιμή
σε σχέση με τις περισσότερες άλλες
φυτικές λιπαρές ουσίες.
Ο συνήθης τρόπος νόθευσης του ελαιολάδου, για κερδοσκοπικούς σκοπούς,
είναι η ανάμιξή του ή η σχεδόν πλήρης
αντικατάσταση του ελαιολάδου με σπορέλαιο χαμηλότερης θρεπτικής αξίας και τιμής, στο
οποίο προστίθενται και χρωστικές. Η νοθεία αυτή
μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα μόνο με εργαστηριακές αναλύσεις. Επειδή η οσμή και η γεύση του
ελαιολάδου είναι χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη
από τους περισσότερους Έλληνες, μπορεί να βάλει
σε υποψίες τον καταναλωτή, ενώ το χρώμα του δεν
είναι ασφαλής τρόπος για τη διαπίστωση της νοθείας.
Τα ελαιόλαδα / πυρηνέλαια, που προορίζονται για
το λιανικό εμπόριο, μπορεί να είναι συσκευασμένα
σε συσκευασίες μέγιστης χωρητικότητας πέντε λίτρων,
οι οποίες είναι εφοδιασμένες με σύστημα που καταστρέφεται μετά το πρώτο άνοιγμα.
Στην περίπτωση που κινηθούν υποψίες στους καταναλωτές, λόγω ανεπαρκούς επισήμανσης, δελεαστικής τιμής ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του
ελαιολάδου, καλούνται να επικοινωνούν με τον
Ε.Φ.Ε.Τ. στο τηλέφωνο 11717.
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OIKONOMIA

ΣΕΑΟΠ: Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η αγορά αποσταγμάτων
«Μια σημαντική προσπάθεια του κλάδου καρποφόρησε πριν 30 χρόνια με την κατοχύρωση της ονομασίας προέλευσης
για το Ούζο και το Τσίπουρο/Τσικουδιά από την ΕΕ» τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων
και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), Νίκος Καλογιάννης.

«Σ

ήμερα, 15 ελληνικά αποστάγματα προστατεύονται στην ΕΕ.
Ελπίζουμε ότι ο κατάλογος αυτός
θα αυξηθεί στην πορεία των χρόνων που
ακολουθούν. Τα ελληνικά αποστάγματα
αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν
προϊόντα ταυτότητας της ελληνικής ποτοποιίας αποσταγματοποιίας. Ειδικά το
ούζο είναι από τους ουσιαστικότερους
πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό
και το τσίπουρο με τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου μπορεί να ξεπεράσει
τα στενά σύνορα της τοπικής «οικιακής»
οικονομίας και να αναδειχθεί σε ένα
εκλεκτής ποιότητας προϊόν και να κερδίσει την διεθνή αναγνώριση που του
αξίζει.
H ελληνική παραγωγή ποτών και αποσταγμάτων αποτελεί ένα σημαντικότατο
κοινωνικοικονομικό στήριγμα της ελληνικής περιφέρειας. Σημαντικός αριθμός
επιχειρήσεων (ιδιωτικές και συνεταιριστικές) ασχολούνται με την παραγωγή, διακίνηση, και
πώληση ελληνικών ποτών γενικά αλλά και αμπελοοινικής προέλευσης που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή και την αμπελοκαλλιέργεια» πρόσθεσε ο κ. Καλογιάννης.
Τα ελληνικά αποστάγματα είναι φυσικά προϊόντα.
Πρόκειται για την τέχνη της απόσταξης γεωργικών
πρώτων υλών. Το ούζο έχει αναγνωριστεί ως «παραδοσιακό προϊόν» επιβεβαιώνοντας ότι είναι προϊόν της
γης. Η διαδικασία απόσταξης τους μοιάζει μ’ αυτή των
λευκών αποσταγμάτων (white spirits) πχ (Votka, Gin
κτλ). Ο μεσογειακός χώρος είναι πλούσιος σε φυτά και
βότανα. Ο γλυκάνισος, ο μάραθος, η μαστίχα, η κανέλα,
το γαρύφαλλο, ο κόλιανδρος, η ρίζα αγγελικής, το
φλαμούρι, το κάρδαμο, η μέντα μπαίνουν στους παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες για να μας δώσουν
το ούζο.
Στο τσίπουρο καθοριστικό ρόλο παίζει η ποικιλία
των σταφυλιών αλλά και η σωστή διαχείριση των στεμφύλων. Καθώς δε, δίνεται η δυνατότητα αρωμάτισης
ή μη με τις παραδοσιακές μεθόδους, ο καταναλωτής
μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο διαφορετικών δρόμων
ανάλογα με το ποιόν προτιμά.
Η τέχνη του αποσταγματοποιού είναι να καταφέρει
να αιχμαλωτίσει όλα τα αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού όπως διαμορφώθηκαν μετά
τη ζύμωση των στέμφυλων. Σε κάποιες περιοχές προσθέτουν αρωματικούς σπόρους ή φυτά (γλυκάνισο,
μάραθο, φύλλα καρυδιάς) σε αναλογίες που συνήθως
είναι το μυστικό του κάθε παραγωγού.
Η αγορά αποσταγμάτων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει
δύο θέματα: τη φορολόγηση και το λαθρεμπόριο.
Ήδη ο φόρος είναι πολύ υψηλός και λειτουργεί σαν
κίνητρο λαθρεμπορίας από διάφορα κυκλώματα. Έτσι
είναι γεγονός ότι η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο θα επηρεάσει την αγορά. Συνήθως, η εφαρμογή του φόρου θα πλήξει πρωτίστως
αυτούς που τον πληρώνουν δηλαδή τους επίσημους
αποσταγματοποιούς, που είναι υπό συνεχή έλεγχο
από Τελωνείο, Χημείο, ΣΔΟΕ κλπ.
Το σημαντικότερο όμως απ’ όλα είναι ότι ενδέχεται
να υπάρξει έξαρση της αισχροκέρδειας και του λαθρεμπορίου μέσα από τη διακίνηση χύμα προϊόντων
ως αποσταγμάτων διήμερων αποσταγματοποιών. Κάτι
που αυξάνει και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος υποστήριζε και υποστηρίζει τη διατήρηση του ΕΦΚ σε επίπεδα που δεν
δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

να έχει τον μισό φόρο για αυτό και η ΕΕ ζητάει
να περάσει στον ολόκληρο φόρο δηλαδή να
ακολουθηθεί αυστηρά η νομοθεσία, όπως έκανε
και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε άλλες χώρες
όπως πχ. στην Ουγγαρία με την Palinka. Αυτό
φυσικά δεν το υποστηρίζει ο ΣΕΑΟΠ ο οποίος
υποστηρίζει ισότιμα και τα δύο αποστάγματα,
θεωρώντας πως έχουν κοινό παραδοσιακό χαρακτήρα -Τα ίδια μέλη του συνδέσμου παράγουν
και τα δύο αποστάγματα (ούζο – τσίπουρο)».

Γίνεται λόγος επίσης, για τη διαφορά στη φορολόγηση
μεταξύ ούζου και τσίπουρου. Ο κος Καλογιάννης διευκρινίζει γιατί συμβαίνει αυτό: «Η Οδηγία 92/83 ΕΟΚ
(άρθρο 23) που προβλέπει μειωμένο συντελεστή για
το Ούζο, προβλέπει επίσης μειωμένο συντελεστή για
1 ακόμη προϊόν (το Γαλλικό Ρούμι από τα υπερπόντια
διαμερίσματα της χώρας). Η απόφαση εκείνη ήταν
αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η Ελλάδα προσπάθησε και για τα δύο προϊόντα αλλά
δεν μπόρεσε να γίνει εφικτό. Από τότε, η συγκεκριμένη
οδηγία δεν ξανασυζητήθηκε για να προσθέσουμε και
το τσίπουρο καθώς η όποια απόφαση για αλλαγή της
θέλει ομοφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών. Έτσι
τυπικά το Τσίπουρο δεν έχει επίσημα νομοθετηθεί για

Ο ΣΕΑΟΠ βρίσκεται σε συνεργασία
με τους αρμόδιους Φορείς:
1) για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης των ποτών (σταδιακή αποκλιμάκωση
του φόρου σε βάθος 3τίας & σύγκλιση στο 10%
του Ευρωπαϊκού Μέσου Ορου 1845 ευρώ από
2.550 που είναι σήμερα). Η Ελλάδα αναφορικά
με τον ΕΦΚ αλκοολούχων, είναι 6η σε απόλυτες
τιμές ΕΦΚ στην ΕΕ-28 και 1η ως προς το μέσο
κατά κεφαλήν εισόδημα .
2) για αποτελεσματικότερους ελέγχους από
τις αρχές: στα σύνορά μας και εντός χώρας κατά τη
διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης, στην παραγωγή και
διακίνηση των χύμα αποσταγμάτων των διημέρων,
στα προϊόντα που διακινούνται στην αγορά, για τον
έλεγχο της λαθρεμπορίας και της διασφάλισης της
υγείας του καταναλωτή.
Ένα σημαντικό μέρος των ενεργειών του Συνδέσμου
εστιάζει στην ανάπτυξη και ανάδειξη των ελληνικών
αποσταγμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Σ’ αυτό αποσκοπεί και η πρόσφατη συνεργασία με το
Enterprise Greece όπου από κοινού θα αναπτυχθεί
στρατηγική για την προβολή των ελληνικών αποσταγμάτων.

Ανέπαφo από την κρίση το
χρηματιστήριο της… σοκολάτας

Ε

ίτε γάλακτος, είτε υγείας, είτε
λευκή, είτε με άλλες γεύσεις η
σοκολάτα συντρόφευε στην κρίση
τον Έλληνα. Μπορεί το κλείσιμο
χιλιάδων σημείων λιανικής, η επιβολή αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ,
να δημιούργησαν ένα δυσμενές περιβάλλον ωστόσο ο Έλληνας δε
σταμάτησε να γεύεται τη σοκολάτα.
Το 75% των Ελλήνων κατ΄ έτος
παίρνει έστω και μία σοκολάτα το
χρόνο. Μπορεί το εθνικό εισόδημα,
λοιπόν, να συρρικνώθηκε κατά 30%
ωστόσο ο κλάδος δεν είδε πτώση
πωλήσεων. Άλλωστε λειτούργησε
το προϊόν ως γλυκό «καταφύγιο»
στο «ζόφο» της κρίσης, όντας άλλωστε ακόμα και με
τους έμμεσους φόρους σε μισή τιμή από ένα γλυκού
τύπου ζαχαροπλαστικής, πάστα κτλ.
Συνολικά ο κλάδος κινείται φέτος με αύξηση πωλήσεων 5% έχοντας με βάση τα στοιχεία της Nielsen μια
αξία της τάξης των 240 εκατομμυρίων ευρώ. «Η σοκολάτα
αντίθετα με άλλα είδη στο περίπτερο δεν επηρεάστηκε
από την ύφεση, αντίθετα άντεξε και ανέβασε πωλήσεις»
ανέφερε μιλώντας σε συνάντηση δημοσιογράφων η
Ανέλ Μόσχου, εμπορική διευθύντρια της Mars East
Med, μιας από τις μεγάλες εταιρίες του χώρου.
Σημειώνεται ότι κορυφαίες στον κλάδο είναι η Mondelez, η ΙΟΝ, η Ferrero και η Mars ενώ μεγάλη διείσδυση

έχουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Εταιρίες όπως
Tottis, Γιώτης, Chipita και Oscar. Φέτος με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στην οργανωμένη και μικρή λιανική
έχουν κατά σειρά η Mondelez, η ΙΟΝ, η Ferrero και η
Mars. Σημειώνεται ότι οι κινήσεις στον κλάδο είναι ιδιαίτερα δυναμικές καθώς οι προσφορές, οι προωθητικές
ενέργειας και οι κινήσεις εμπορικής πολιτικής διαμορφώνουν ένα δυναμικό χρηματιστήριο.
Με λίγα λόγια καθημερινό είναι το φαινόμενο της
προσπάθειας διασφάλισης τα καλύτερης θέσης στο
περίπτερο για κάθε εταιρία για τα μάτια του καταναλωτή
και των αγορών σνακ… επιβράβευσης, όπως λέγονται
στη γλώσσα των ειδικών.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης γιόρτασε
30 χρόνια Δημιουργίας, Ευθύνης, Επιτυχίας

Η

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης στο πλαίσιο της
συμπλήρωσης 30 χρόνων δραστηριοποίησης στην
ελληνική αγορά, γιόρτασε μαζί με τους συνεργάτες
της σε ένα ξεχωριστό πάρτυ με άφθονες παγωμένες
μπίρες της εταιρείας, την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου
στον πολυχώρο του Gazarte.
Μέσα σε ένα εντυπωσιακό, εορταστικό σκηνικό, η
εκδήλωση ξεκίνησε με την ομιλία του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης, Αθανάσιου Συριανού. Ο κ. Συριανός μίλησε

απαιτούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία
θα χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας
και θα βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα
της, ενώ θα αναβαθμίσει παράλληλα και την εταιρική
διακυβέρνηση με νέες ιδέες και δυνατό παλμό. Ο
δεύτερος σχετίζεται με τα νέα προϊόντα και τις στρατηγικές συνεργασίες, τα οποία και θα ανακοινωθούν
στα εγκαίνια της νέας γραμμής εμφιάλωσης, επένδυσης
ύψους 10 εκατομμυρίων, στην Αταλάντη, τον Απρίλιο
του 2020. Ο σημαντικότερος όμως, μοχλός όλων
αλλά και εγγύηση της περαιτέρω ανάπτυξης και ευημερίας της εταιρείας, είναι η προσήλωση των ανθρώπων της στο όραμα και τους εταιρικούς της στόχους, με σιγουριά και ασφάλεια, με αισιοδοξία και
αυτοπεποίθηση.
Κλείνοντας ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης αναφέρθηκε
στη Διττή Εκπαίδευση, το 3ετές πρόγραμμα πρακτικής
και θεωρητικής εκπαίδευσης ζυθοποιών που υλοποιεί
η εταιρεία σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κατά το
οποίο οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται από την επιχείρηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας
της χώρας μας και τη στήριξη του συνολικού οικοσυστήματος του κλάδου της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.

Ο Αθανάσιος Συριανός, Προέδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης
για τα 30 χρόνια απρόσκοπτης και επιτυχημένης
πορείας της εταιρείας στην αγορά, σκιαγραφώντας
μέσα από ημερομηνίες σταθμούς, 3 επάλληλους κύκλους μιας ενιαίας ανοδικής εξέλιξης
που διαμορφώσαν το σημερινό της
χαρακτήρα. Παράλληλα, αναδεικνύοντας το δημιουργικό όραμα της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, που αποτελεί ταυτόχρονα κάλεσμα και δυναμική πρόκληση για νέους δρόμους
και προοπτικές στον κλάδο της ζυθοποιίας, έκανε λόγο για τις 10 αξίες
που συνθέτουν το DNA της: Μεράκι
για τη συνταγή, Αυθεντικότητα στη
γεύση, Περηφάνεια για την ποιότητα,
Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους της,
Σεβασμό στους συνεργάτες της, Ειλικρίνεια στις σχέσεις της, Τόλμη για
καινοτομία, Επιμονή για εξωστρέφεια,
Πίστη στην Ελλάδα αλλά πάνω από
όλα το Πάθος για την μπίρα.
Επιπλέον, ο κ. Συριανός, τόνισε πως
ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος ανοίγει για την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, ο οποίος βασίζεται σε 3 κυρίως μοχλούς. Ο πρώτος αφορά την

Την ομιλία του κ. Συριανού ακολουθήσε μια ιδιαίτερα
συγκινητική στιγμή καθώς βραβευτήκαν τα 5 παλαιότερα στελέχη της εταιρείας, που την στηρίζουν από
το έτος ίδρυσης της μέχρι και σήμερα, παράγοντας
έργο και αξία. Οι βραβευθέντες ανέβηκαν στην σκηνή
και έλαβαν ξεχωριστά προσωποποιημένα δώρα από
τον ίδιο τον κ. Συριανό.
Η βραδιά συνεχίστηκε και έκλεισε με ένα ξεχωριστό
live show από το γνωστό συγκρότημα Alcatrash.

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση

Από αριστερά: Ο Νίκος Ζωγόπουλος, Αντιπρόεδρος
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης και ο Γεώργιος Κανακάρης, Γενικός
Διευθυντής της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης
Ο Αθανάσιος Συριανός, Προέδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης,
δήλωσε σχετικά: «Όλοι εμείς, στην Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και συγκινημένοι που το πάθος και το μεράκι μας για ποιοτική
μπίρα, 30 χρόνια τώρα μας φέρνει στην κορυφή. Όλοι
μαζί καταφέρνουμε καθημερινά να πετυχαίνουμε τους
στόχους μας και να θέτουμε ακόμη υψηλότερους για
την επόμενη ημέρα, με σκοπό να δημιουργούμε μπίρα
που ξεδιψά και ευφραίνει. Πιστοί στις αρχές και τις
αξίες μας, με ακόρεστη υπομονή και επιμονή, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παράγουμε καλή
μπίρα με το σωστό τρόπο, προσφέροντας στους
λάτρεις του είδους την μπίρα που τους αξίζει και για
τα επόμενα 30 χρόνια!»

Σχετικά με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.
Με κύριο μέτοχο τον Αθανάσιο Συριανό και στρατηγικό
επενδυτή την Damma Συμμετοχών Α.Ε. η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης ιδρύθηκε το 1989 και έχει σε
αυτή την μακροχρόνια πορεία της εξελιχθεί σε μια
δυναμική βιομηχανία παράγοντας και διαθέτοντας
εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα μπίρας. Σήμερα διαθέτει
στην ελληνική και διεθνή
αγορά διευρυμένο προϊοντικό πορτφόλιο υψηλής
γευστικής αξίας και ποιότητας, τις εζα Premium
Pilsener, εζα Fine Lager,
εζα Alcohol Free, Pils Hellas, BLUE Ιsland, Odyssey
White Siren’s Call, Odyssey
Red Circe’s Spell, Odyssey
Dark Calypso’s Desire ενώ
εισάγει και εμπορεύεται
την Gulden Draak. Η εταιρεία απασχολεί 180 υψηλά
καταρτισμένους εργαζόμενους στην παραγωγή και
στην διανομή και εφαρμόζει επιτυχώς ένα - προηγμένης τεχνολογίας - ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών παραγωγής και
περιβαλλοντικής φροντίδας.
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Χωρίς πρόστιμο έως 31/03 οι δηλώσεις
των πραγματικών τετραγωνικών στους Δήμους

Έ

ως τις 31 Μαρτίου 2020 έχουν προθεσμία εκατοντάδες
χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα να δηλώσουν στους Δήμους τους τα σωστά στοιχεία για τα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, προκειμένου να
υπολογίζονται σωστά τα δημοτικά τέλη και εισφορές.
Με τροπολογία που ψηφίστηκε χθες απαλλάσσονται
από πρόστιμα και αναδρομικά όσοι ιδιοκτήτες είχαν λανθασμένα δηλωμένα εμβαδά- υπήρχαν δηλαδή αποκλίσεις
ανάμεσα σε αυτό που είχε δηλωθεί στο Δήμο και στα όσα
δηλώνουν στο έντυπο Ε9 της εφορίας. Η ρύθμιση ήταν
πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου και ήρθε ύστερα από επίμονα αιτήματα της ΠΟΜΙΔΑ
την τελευταία πενταετία για το θέμα.
Δίνει το δικαίωμα σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου που έχει
δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ το ακίνητό του με μικρότερο
εμβαδόν από το πραγματικό, να το διορθώσει χωρίς την
επιβολή προστίμων για το παρελθόν, και χωρίς αναδρομικές
χρεώσεις πολλών ετών, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων. Πρόκειται δε για ένα μέτρο, που όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ, θα φέρει αυξημένα έσοδα και στους

Δήμους της χώρας, αφού αφορά τον υπολογισμό για
τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο,
ενώ δηλώνονται κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς
και βιομηχανικούς και ακαλύπτους χώρους, νόμιμα ή τα-

κτοποιημένα αυθαίρετα.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών είναι
μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, αλλά η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και
αν δηλωθούν.
Η σχετική διάταξη που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένα
τα εξής:
«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ
α΄βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά
στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για
την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.
Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές
εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».
Επίσης η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι στις 31.12.2019 λήγει
η προθεσμία δήλωσης για τα κενά και μη ρευματοδοτούμενα ακίνητα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί
ότι θα παραταθεί, όπως έχει ζητήσει από τον αρμόδιο
υπουργό.

ΤτΕ: Σημαντική αύξηση στις τιμές ακινήτων
στο τρίτο τρίμηνο του έτους

Σ

ημαντική αύξηση κατά 9,1% κατέγραψαν οι τιμές των
ακινήτων στο τρίτο τρίμηνο του έτους.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία λαμβάνει υπόψη τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά
μέσο όρο η αύξηση στις τιμές των ακινήτων για εφέτος
αγγίζει το 7,4%, ενώ για το σύνολο του 2018 οι τιμές
των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό
1,8%.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο
του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018
ήταν 9,0% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας
έως 5 ετών και 9,2% για τα «παλαιά», δηλαδή ηλικίας
άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία,
για το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών

για τα «νέα» και τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν
2,0% και 1,6% αντίστοιχα.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των
τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του
2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2018 ήταν 11,9% στην Αθήνα, 8,5% στη Θεσσαλονίκη, 6,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 6,3%
στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα
αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2018 η αύξηση
των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές
σε σχέση με το 2017 ήταν 2,8%, 1,1%, 0,8% και
1,1% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της
χώρας, το γ’ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων

ήταν αυξημένες κατά 9,3% σε σύγκριση με το γ’τρίμηνο
του 2018, ενώ, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για
το 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,8%.

Έρχονται τα πάνω - κάτω στις αντικειμενικές αξίες

Α

λλαγές στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων αναμένονται από το 2020 μετά και την ψήφιση του νέου
φορολογικού νομοσχεδίου.
Σύμφωνα με το φορολογικό νομοσχέδιο σε ό,τι
αφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, καθορίζεται νέα διαδικασία για την αναπροσαρμογή και την
επέκτασή τους σε νέες περιοχές. Οι αντικειμενικές
αξίες πριν τις πρόσφατες αλλαγές, ως επί το πλείστον
δεν ανταποκρίνονταν πάντα στην πραγματική αξία
της συναλλαγής. Η Κομισιόν έχει ήδη δείξει «κίτρινη
κάρτα» για την καθυστέρηση στην ευθυγράμμιση των
αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα με τις εμπορικές.
Η επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών στα ακίνητα θα είναι ένα από τα βασικά συστατικά της
πέμπτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που ουσιαστικά
έχει ήδη ξεκινήσει.
Αναφορικά με τις αντικειμενικές αξίες η κυβέρνηση
έχει δεσμευτεί έναντι των θεσμών ότι:
Θα επεκτείνει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού των αξιών των ακινήτων σε περίπου 3.000 περιοχές.Με την ένταξή τους στο αντικειμενικό σύστημα
πρόκειται να αυξηθεί σημαντικά η φορολογητέα ύλη
σε αυτές και να προκύψει δημοσιονομικός χώρος για
την περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ.
Θα γίνει ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις
εμπορικές αξίες των ακινήτων.
Θα αλλάξει ο τρόπος προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών με τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού

επικαιροποίησης τους. Ο μηχανισμός θα λειτουργεί
με τροφοδότηση τιμών από πολλαπλές πηγές, όπως
είναι οι αγοραπωλησίες, τα μεσιστικά δίκτυα κλπ.
Από το δημοσιονομικό χώρο που θα βγάλει η άσκηση
της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και η
διεύρυνση της φορολογικής βάσης θα εξαρτηθεί εάν
το υπουργείο Οικονομικών προχωρήσει σε παρεμβάσεις
στον ΕΝΦΙΑ και στη φορολογία κεφαλαίου, όπως είναι
οι συντελεστές και τα κλιμάκια των φόρων μεταβίβασης,
κληρονομιών κλπ.
Για τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων καταργούνται οι σημερινές περιφερειακές
επιτροπές που εισηγούνται τις τιμές ζώνης και η ειδική
τριμελής επιτροπή.
Έτσι συγκροτείται επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης
για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών
αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης, η οποία αποτελείται
από τον γενικό γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του
υπουργείου Οικονομικών ως πρόεδρο και μέλη τον
γενικό γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας
Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, τον γενικό
γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ), τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος
Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της
γενικής γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών και δύο εμπειρογνώμονες που ορί-

ζονται από τον υπουργό Οικονομικών. Έργο της Επιτροπής είναι η εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών
σχετικά με τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης.
Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού
Αξιών Ακινήτων της γενικής γραμματείας Οικονομικής
Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών εισηγείται
προς την Επιτροπή τη διαμόρφωση των ζωνών και
τους συντελεστές αυξομείωσης των τιμών (συμμετέχουν σ’ αυτή μεταξύ άλλων και δύο εμπειρογνώμονες)
για τη σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση των ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών
εκκίνησης, που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων (σήμερα
για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου υφίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα εξαμελής Επιτροπή).
Επίσης συγκροτείται Επιτροπή Ελέγχου με αρμοδιότητα τον έλεγχο των εισηγήσεων, που υποβάλλουν
οι πιστοποιημένοι εκτιμητές, και την εισήγηση στον
υπουργό Οικονομικών για τον καθορισμό των τιμών
εκκίνησης. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού
τιμών εκκίνησης, η εν λόγω Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί στον υπουργό Οικονομικών την ανάθεση σύνταξης
εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή στον οποίο θα
καταβληθεί αμοιβή για τη διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οι ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ
έχουν περισσότερες κρίσεις
τις μέρες των εορτών

Επανάσταση στην πρόγνωση
καιρού, με προβλέψεις
σε βάθος 3-4 εβδομάδων

Ε

πιστήμονες
πιστήμονες της Καναδικής Πνευμονολογικής Εταιπου
δουρείας (CLA) επισημαίνουν ότι οι ασθενείς με
λεύουν πάνω
χρόνια νοσήματα όπως το άσθμα και η χρόνια αποστην «επόμενη
φρακτική πνευμονοπάθεια, θα πρέπει να είναι εξαιγενιά» της πρόρετικά προσεκτικοί τις ημέρες των εορτών γιατί οι πιγνωσης καιρού
θανότητες μίας κρίσης είναι αυξημένες. Όπως λένε,
ευελπιστούν πως
όλες οι μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι εξάρσεις
σύντομα θα είναι
της ΧΑΠ αλλά και του άσθματος είναι συχνότερες
δυνατές προγνώτον χειμώνα και ειδικά τις ημέρες των εορτών.
σεις σε βάθος 3Μία από αυτές τις μελέτες, που δημοσιεύθηκε στο
4 εβδομάδων,
επιστημονικό περιοδικό Canadian Respiratory Journal,
όπως σήμερα είείχε δείξει ότι τα περιστατικά των κρίσεων ΧΑΠ την
ναι δυνατή η διεπερίοδο των Χριστουγέννων ήταν περισσότερα απ'
ξαγωγή προβλέό,τι τον υπόλοιπο χειμώνα, με τον μέγιστο αριθμό να
ψεων σε βάθος μίας εβδομάδας.
παρατηρείται τις μέρες πριν από τη μεγάλη γιορτή.
συγκεντρώσεις πρέπει να βεβαιώνονται ότι κανείς
Η δυνατότητα τέτοιων προβλέψεων μπορεί να αλλάξει σηΟι διακομιδές στα νοσοκομεία εξαιτίας της ΧΑΠ, όμως,
δεν θα καπνίζει.
μαντικά τα δεδομένα στον κλάδο, καθώς θα είναι δυνατή η
ήταν περισσότερες την εβδομάδα ανάμεσα στα ΧριΕάν έχουν αλλεργία στα σπόρια της μούχλας ή
πολύ πιο έγκαιρη και ταχεία ενημέρωση του κοινού, προκειστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.
στη γύρη, καλό είναι να πλύνουν με το σωλήνα του
μένου να λάβουν χώρα προετοιμασίες για καύσωνες, κύματα
Ωστόσο, και οι ερευνητές από τον βρετανικό οργακήπου το φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο και να το
ψύχους κ.α.
νισμό Asthma UK, δημοσίευσαν το 2018 τα ευρήματα
αφήσουν σε ένα κλειστό χώρο (π.χ. στο γκαράζ) να
Του προγράμματος SubX ηγούνται επιστήμονες όπως ο καέρευνας σε 1.000 ενήλικες πάσχοντες από άσθμα
θηγητής Μπεν Κίρτμαν του University of Miami *(UM) και η
στεγνώσει πριν το βάλουν μέσα στο σπίτι. Ειδάλλως
και όπως διαπίστωσαν, 1στους 14 είχε εκδηλώσει
επίκουρος καθηγήτρια Καθλίν Πέτζιον του George Mason Uniνα ζητήσουν από μη αλλεργικό άτομο της οικογένειάς
κρίση άσθματος είτε σε επαγγελματικό χριστουγενversity. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα (Subseasonal Experiment)
τους να το τινάξει όσο πιο καλά μπορεί, πριν το
νιάτικο πάρτι, είτε την ημέρα των Χριστουγέννων ή
έχει ως σκοπό την καλύτερη παροχή προγνώσεων τέτοιου
βάλει μέσα στο σπίτι.
της Πρωτοχρονιάς.
τύπου (subseasonal) στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία
Αν το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ψεύτικο, καλό
Οι πιθανές αιτίες
των ΗΠΑ.
είναι να καθαριστεί πρώτα με νωπό πανί πριν το
Σύμφωνα με τους ειδικούς της Καναδικής ΠνευμοΟι προβλέψεις αυτού του είδους είναι δύσκολες επειδή
βάλουν στο σπίτι τους. Το ίδιο ισχύει και για τα
νολογικής Εταιρείας, είναι πολλές οι πιθανές αιτίες
είναι δύσκολη η συγκέντρωση του συνόλου των παρατηρήσεων
στολίδια που έχουν μείνει εκτεθειμένα στη σκόνη
για τις εξάρσεις των πνευμονοπαθειών στη διάρκεια
και η εισαγωγή τους στο μοντέλο.
και στη μούχλα (π.χ. στην αποθήκη). Όταν τελειώσουν
των γιορτών. Όπως εξηγούν, ο συγχρωτισμός με
Το SubX καλύπτει το κενό ανάμεσα στην πρόγνωση καιρού
οι γιορτές, τα χριστουγεννιάτικα είδη πρέπει να τοσυγγενείς και φίλους κατά τα εορταστικά τραπέζια
και
την πρόγνωση των εποχικών συνθηκών, που καθοδηγείται
ποθετηθούν σε καλά κλεισμένες πλαστικές σακούλες
και πάρτι διευκολύνει την μετάδοση ιογενών λοιμώαπό αργά εξελισσόμενες ωκεανικές συνθήκες, όπως οι θερκαι κουτιά για να προστατευθούν από τη σκόνη έως
ξεων, όπως το κοινό κρυολόγημα (ιώσεις) και η
μοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας, η υγρασία του εδάτην επόμενη χρονιά.
γρίπη. Από τους σχεδόν 200 ιούς που προκαλούν
φους και η μεταβλητότητα του κλιματικού συστήματος, που
Καλό είναι επίσης να αποφεύγουν τα αρωματικά
κοινό κρυολόγημα, οι ρινοϊοί έχουν συσχετιστεί σε
εκφράζεται σε χρονικές κλίμακες εβδομάδων. Για να περάσουν
προϊόντα (π.χ. κεριά, ποτ πουρί) και τον καπνό από
αρκετές μελέτες με μία έξαρση άσθματος ή ΧΑΠ.
στην υποεποχική κλίμακα (subseasonal) οι επιστήμονες χρειτο τζάκι ή τη σόμπα που καίει ξύλα, κάρβουνα, πέλετ
Ενώ, έξαρση των πνευμονοπαθειών μπορεί να προάζονται στοιχεία για συνθήκες και παράγοντες που επηρεάζουν
κ.λπ.
καλέσει και η έκθεση στα αρωματικά κεριά, αλλά και
τον καιρό παγκοσμίως, προκειμένου να τα συμπεριλάβουν
Επίσης, αν τα συμπτώματα της πνευμονοπάθειας
στα σπόρια της μούχλας που συχνά καλύπτουν τα
στα μοντέλα τους.
προκαλούνται από τον ψυχρό αέρα, οι ασθενείς
«Η δημόσια βάση δεδομένων του SubX καθιστά άμεσα διαχριστουγεννιάτικα δέντρα.
πρέπει να κυκλοφορούν στους υπαίθριους χώρους
θέσιμες προγνώσεις 3-4 εβδομάδων και παρέχει σε ερευνητές
Σύμφωνα με την έρευνα, τα σπόρια της μούχλας
με ένα κασκόλ τυλιγμένο γύρω από τη μύτη και το
την υποδομή δεδομένων για να διερευνούν πώς να τις κάνουν
αναπτύσσονται εκ φύσεως στα δέντρα, αλλά πολλαστόμα τους, ώστε να θερμαίνεται ο αέρας πριν τον
ακόμα καλύτερες στο μέλλον» σημειώνει η Πέτζιον.
πλασιάζονται ραγδαία στις υψηλές θερμοκρασίες του
εισπνεύσουν. Πρέπει επίσης να αναπνέουν από τη
Το SubX έχει ήδη δώσει πολύ καλά δείγματα, καθώς προσπιτιού, επιδεινώνοντας την πνευμονική λειτουργία.
μύτη και όχι από το στόμα, ώστε να προλαβαίνει να
έβλεψε
με ακρίβεια τον όγκο των βροχοπτώσεων από τον τυΈτσι, ενώ κατά μέσο όρο είναι 800 ανά κυβικό μέτρο,
θερμανθεί κι άλλο ο αέρας πριν φθάσει στους πνεύφώνα
Μάικλ,
τον καύσωνα του Ιουλίου στην Αλάσκα και το
φτάνουν τα 5.000 σπόρια ανά κυβικό μέτρο δύο
μονές τους.
κύμα
ψύχους
στις
μεσοδυτικές ΗΠΑ και τον ανατολικό Καναδά
εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του δέντρου μέσα
Τέλος, οι ασθενείς πρέπει επίσης να τηρούν καθηστα
τέλη
του
Ιανουαρίου,
που είχαν ως αποτέλεσμα τον
στο σπίτι. Τα τόσο υψηλά επίπεδα συσχετίζονται με
μερινά, ακόμα κι όταν αισθάνονται καλά, τη φαρμαθάνατο 22 ανθρώπων.
την αλλεργική ρινίτιδα και με αυξημένα συμπτώματα
κευτική αγωγή που έχει συστήσει ο πνευμονολόγος
Η δυνατότητα να γίνουν τέτοιες προβλέψεις απαιτεί δυνακαι νοσηλείες για κρίσεις άσθματος, ειδικά των ατόμων
τους, διότι όταν το άσθμα και η ΧΑΠ ρυθμίζονται
τότητα
διεξαγωγής υπολογισμών μεγάλης έκτασης και αποπου έχουν αλλεργία στη μούχλα.
καλά, μειώνεται ο κίνδυνος παροξύνσεως. Και αν
θήκευσης
μεγάλου όγκου δεδομένων- και για τον σκοπό
Πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσουν και τα ψεύτικα
αναπτύξουν ύποπτα συμπτώματα, πρέπει να ακοαυτό
το
SubX
βασίζεται στις υπολογιστικές δυνατότητες του
δέντρα, καθώς αν δεν είναι καλά συσκευασμένα
λουθήσουν τις οδηγίες που τους έχει δώσει ο γιατρός
CCS
(Center
for
Computational Science) του UM.
στην αποθήκη, μπορεί να γεμίσουν σκόνη και μούχλα.
τους, για την αντιμετώπιση των παροξύνσεων.
Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τα στολίδια του δέντρου και τα άλλα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά. Και το χειρότερο: όλη αυτή η σκόνη
και τα σπόρια της μούχλας θα διασκορπιστούν
στον αέρα, μόλις αρχίσουμε να ανοίγουμε τις
συσκευασίες.
Άλλοι παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στις παροξύνσεις της ΧΑΠ και του άσθμαΕκτέλεση
τος είναι το στρες των ημερών, τα ταξίδια, η Υλικά
Πλένουμε καλά τις γαρίδες,τις
κούραση από τις προετοιμασίες του ρεβεγιόν •1/2 του κιλού γαρίδες κατεψυγμένες καθαρισμένες
αλατίζουμε
και στίβουμε πάνω
ή του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, η ανθυ•2
μεγάλα
κρεμμύδια
ξερά
τριμμένα
στο
απο
αυτές
λίγο
λεμόνι.Τις αλευγιεινή διατροφή, ακόμα και ο κρύος αέρας.
μούλτι
ρώνουμε
ελαφρά
και τις σωτάΠροστατέψτε την πνευμονική σας λειτουρ•1 φυτική κρέμα για μαγειρική (250 ml περουμε με τις 2 κουταλιές ελαιγία
ρίπου)
όλαδο.
Οι ασθενείς σύμφωνα με τους ειδικούς πρέ•1 σφηνάκι κονιάκ
Μολις τις σοτάρουμε λίγο προπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής (είναι •2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
Για το ρύζι: Σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα
σθέτουμε το πολτοποιημένο κρεμμύδι και
απαραίτητο το καλό και συχνό πλύσιμο των •1/4 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά
το ρύζι με τις 2 κουταλιές της σόυπας ελαιτα σοτάρουμε όλα μαζί. Μόλις σοταριστούν
χεριών), καθώς και να φροντίζουν να κάνουν •Λίγη σκόνη σκόρδου
όλαδο. Προσθέτουμε λιγο αλάτι και ανακακαι ροδίσουν λίγο, ρίχνουμε το κονιάκ.
κάθε χρόνο το αντιγριπικό εμβόλιο. Πρέπει •Λίγο αλεύρι
τεύουμε συνέχεια μέχρι το ρύζι να γίνει
Αφού εξατμιστεί το κονιάκ, ρίχνουμε τη
επίσης να αποφεύγουν τις κοινωνικές συνα- •Αλάτι, πιπέρι, μαίντανό, λίγο λεμόνι
διάφανο. Προσθετουμε 600 ml νερο και
φυτική κρέμα σιγά, σιγά και ανακατεύουμε.
ναστροφές με άτομα που έχουν γρίπη ή κρυοανακατεύουμε. Αφήνουμε το ρύζι να βράσει
Προσθέτουμε τον κουρκουμά τη σκόνη
σε μέτρια φωτιά με σκεπασμένη κατσαρόλα
λόγημα.
Για το ρύζι
σκόρδου, το αλάτι,το πιπέρι και τέλος τον
για 10 με 12 λεπτά
ψιλοκομμένο μαϊντανό. Βράζουμε για λίγα
Εάν πρόκειται να ταξιδέψουν, πρέπει να •250 γραμ ρύζι σπυρωτό
Μόλις η σάλτσα είναι έτοιμη και το ρύζι
λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. (Αν χρειπρομηθευτούν έξτρα ποσότητες των φαρμά- •2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
έτοιμο σερβίρουμε.Καλή μας όρεξη!!!
άζεται προσθέτουμε και λίγο νεράκι).
κων τους. Κατά τις οικογενειακές και φιλικές •Αλάτι και κύβο λαχανικων (προαιρετικά)

Ε

ΣΥΝΤΑΓΗ
Γαρίδες με κονιάκ, άσπρη σάλτσα και ρύζι
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Ολοταχώς για νέο ρεκόρ ο τουρισμός το 2019
Σ

ύμφωνα πάντα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10%, καθώς και στην αύξηση
της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,8%.
«Πλώρη» για νέο ρεκόρ έχει βάλει ο ελληνικός τουρισμός και το 2019, καθώς για άλλη μια χρονιά καταγράφεται άνοδος τόσο στα έσοδα όσο και στην τουριστική κίνηση.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το εννεάμηνο του 2019
αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στους 26,95
εκατ. ταξιδιώτες από 25,95 εκατ. που ήταν το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 1,6%, ενώ αυτή μέσω οδικών
σταθμών αυξήθηκε κατά 8%.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 14,032 δισ.
ευρώ, έναντι πλεονάσματος 12,507 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται
στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1,976
δισ. ευρώ ή 14,0% στα 16,08 δισ. ευρώ, οι οποίες μόνο
εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 450 εκατ. ευρώ ή 28,0%.
Σύμφωνα πάντα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών
εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση της μέσης δαπάνης
ανά ταξίδι κατά 10%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 3,8%.

Άνοδος
και τον Σεπτέμβριο
Σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Σεπτέμβριο του
2019 εμφάνισε πλεόνασμα
2.631 εκατ. ευρώ, έναντι
πλεονάσματος 2.282 εκατ.
ευρώ τον αντίστοιχο μήνα
του 2018.
Ειδικότερα, αύξηση κατά
16,0% κατέγραψαν το Σεπτέμβριο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
2.847 εκατ. ευρώ, έναντι
2.454 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2018, ενώ
αύξηση κατά 25,8% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Σεπτέμβριος 2019: 216 εκατ. ευρώ, Σεπτέμβριος 2018: 172
εκατ. ευρώ).
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Σεπτέμβριο του
2019 διαμορφώθηκε στις 5.111 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι
4.869 χιλ. ταξιδιωτών τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων

μειώθηκε κατά 1,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών
αυξήθηκε κατά 19,6%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της
ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-28 κατά
5,5% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός
της ΕΕ-28 κατά 3,5%.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Χειμερινοί προορισμοί

Καρπενήσι
Μ

ια πόλη που καλλωπίζεται, κοντινά χωριά που
αναπτύσσονται, φιλόξενοι ξενώνες, ταβέρνες
με εκλεκτά εδέσματα, δραστηριότητες στη φύση. Τι
άλλο να ζητήσει κανείς από μια ορεινή εξόρμηση
στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας;
Βουνά, βουνά, βουνά. Κορυφές, ορθοπλαγιές, αλλεπάλληλες πτυχές, φαράγγια, γκρεμοί, σάρες. Και
νερά ορμητικά. Ποτάμια, χείμαρροι, καταρράκτες, λίμνες. Πλατάνια και έλατα.
Αν ακούσεις πως εδώ θα βρεις μια νέα Αράχωβα,
μην το πιστέψεις. Στην Ευρυτανία απόλυτος κυρίαρχος
ήταν, είναι, και θα είναι η φύση. Γι’ αυτό φτάνεις έως
εδώ. Για τις συγκλονιστικές διαδρομές, τα μοναδικά
μονοπάτια και το επιβλητικό τοπίο που θα θυμάσαι
όσο ζεις.
Βίοι παράλληλοι: οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου
που χουχουλιάζουν μπροστά στα τζάκια πίνοντας ζεστά
ροφήματα, οι νέοι που ρίχνουν ποιοτικά θεμέλια τουρισμού ανοίγοντας μονοπάτια και στήνοντας επιχειρήσεις
αξιώσεων, οι ορεσίβιοι παππούδες στα παλιά καφενεία
με την ξυλόσομπα, που κερνούν το τοπικό μούρο των
40-60 βαθμών ψελλίζοντας τραγούδια της τάβλας και
μιλώντας ακόμη για τον Αρη Βελουχιώτη και την Αντίσταση.
Το Καρπενήσι φημίζεται για τη νυχτερινή ζωή του και
πάνω απ’ όλα για τη φύση που το περιβάλλει: στα
πόδια του επιβλητικού όρους Βελούχι, το οποίο έχει και
πεζοπορικές/ορειβατικές διαδρομές, και το χιονοδρομικό
κέντρο, και μια άγνωστη λίμνη αλπικού τύπου, η οποία
όμως προσεγγίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.
Κοντά στο Καρπενήσι βρίσκεται και το περίφημο Κεφαλόβρυσο. Οι πηγές και ένα υπέροχο πλατανοδάσος
που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Κλασική και υπέροχη
διαδρομή, πάντως, είναι εκείνη που οδηγεί στον Προυσό,
διασχίζοντας την περιοχή της Ποταμιάς: 32 χιλιόμετρα
μαγείας πλάι στον ποταμό Καρπενησιώτη και ανάμεσα
στα βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα.
Μια χούφτα χωριά κρέμονται από τις πλαγιές των δύο
βουνών που στριμώχνουν τον Καρπενησιώτη. Δεν είναι
αυτό που λέμε παραδοσιακοί οικισμοί, μα κανένα πρόβλημα. Και βόλτα κάνεις, και εξαιρετικές ταβέρνες βρίσκεις, και καλούς ξενώνες. Ωραιότερα είναι οι Κορυσχάδες,

το Μεγάλο Χωριό και το Παλιό Μικρό Χωριό. Το πρώτο
είχε την τύχη να μπει στο πρόγραμμα του ΕΟΤ το ’75,
βάσει της ιδέας του αρχιτέκτονα Αρη Κωνσταντινίδη,
και να αναστηλωθεί για να στεγάσει τουριστικά καταλύματα. Ο Κώστας Λάπας ανέλαβε μετά να διατηρήσει την
πέτρινη εικόνα, με τον πρώτο ξενώνα της Ποταμιάς να
στρώνει το έδαφος για τη σημερινή ανάπτυξη. Ανάμεσα
στα κτίρια είναι και το παλιό σχολείο του χωριού,
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης σήμερα, με φωτογραφίες
του μεγάλου φωτογράφου Σπύρου Μελετζή και αποκόμματα εφημερίδων να θυμίζουν πως εδώ συστήθηκε
το 1944 η Κυβέρνηση του Βουνού.
Το Μεγάλο Χωριό, από την άλλη, διατηρήθηκε πέτρινο
και όμορφο χάρη στα εκπατρισμένα τέκνα του. Οχι πως
δεν υπάρχουν και εδώ αλλοιώσεις. Από τα πιο τουριστικά,
πάντως, σήμερα, με δύο ωραία μονοπάτια (στο Κεφαλόβρυσο και προς τον Γαύρο) και ένα αξιόλογο λαογραφικό μουσείο.
Στην απέναντι πλαγιά βρίσκονται το Παλιό και το Νέο
Μικρό Χωριό. Το Νέο φτιάχτηκε όταν το ’63 έγινε μια
φοβερή κατολίσθηση που σκότωσε 13 ανθρώπους. Στο
Παλιό, βέβαια, είναι ωραία για βόλτα. Στην είσοδό του
έχει δημιουργηθεί και μια μικρή λίμνη, ενώ από τον Αη
Σώστη η θέα είναι αξεπέραστη. Τα υπόλοιπα χωριά εντυπωσιάζουν κυρίως με τα ονόματά τους: Κλαυσί, Βουτύρο, Νόστιμο, Γαύρος. Από όλα αξίζει να περάσετε, για
να εντοπίσετε πέτρινα γεφύρια, για κουβεντολόι στους

καφενέδες, καλό φαγητό, αγνάντι.
Μετά η διαδρομή απογειώνεται! Τα βουνά ψηλώνουν, ο δρόμος ελίσσεται πλάι στο ποτάμι μαζί με
την πρωινή ομίχλη€ κάποτε στριμώχνεται στο φαράγγι
Κλειδί, όπου περνάς κάτω από ένα βράχινο στέγαστρο,
τόσο εντυπωσιακό, που ασυναίσθητα σκύβεις,€ αργότερα, η κοιλάδα ανοίγει, ο Καρπενησιώτης συναντά
τον Κρικελλοπόταμο και γεννούν τον Τρικεριώτη.
Στον Προυσό βρίσκεται το μεγάλο προσκύνημα
της Παναγίας, σε ένα μεγαλειώδες τοπίο μέσα στη
χαράδρα. Χιλιάδες πιστοί συρρέουν όλο το χρόνο
με τα πούλμαν για τη θαυματουργή εικόνα, που θεωρείται ότι έφτασε μόνη της εδώ από την Προύσα
της Μικράς Ασίας. Στη διαδρομή, μάλιστα, θα δείτε
και το σημείο με τα αφιερώματα, απ’ όπου φέρεται
ότι πέρασε αφήνοντας τα «πατήματά» της στο βράχο.
Και καθώς το μοναστήρι επεκτείνεται... αναιδώς στο
τοπίο, αξίζει να φτάσετε έως εδώ και για το αλλαντοποιείο
Στρεμμένου, όπου φτιάχνεται ένα εξαιρετικό προσούτο.
Ο ίδιος ο Στρεμμένος που το δημιούργησε δεν είναι πια
εδώ, αλλά ο νέος ιδιοκτήτης διατηρεί συνταγή και ποιότητα αναλλοίωτα.
Οι περισσότεροι επισκέπτες κάπου εδώ τραβάνε χειρόφρενο και επιστρέφουν στο Καρπενήσι. Για κάποιους
άλλους, όμως, από εδώ αρχίζουν τα... ωραία: το 20λεπτο
μονοπάτι για τη Μαύρη Σπηλιά με τους καταρράκτες
έξω από τον Προυσό ή οι χωμάτινες διαδρομές γύρω
από τη Ροσκά, από όπου ξεκινά το συγκλονιστικό
φαράγγι Πανταβρέχι. Αλλά και σε όλη τη διαδρομή, αν
αφήσετε πίσω τα χωριά (εφόσον οι δρόμοι είναι ανοιχτοί
από τα χιόνια), θα καταλάβετε ακόμη καλύτερα τι
σημαίνει Ευρυτανία. Μιλάμε για ασύλληπτα τοπία (εξαιρετική η διαδρομή από το Κλαυσί ή το Μεγάλο Χωριό
προς το καταφύγιο της Καλιακούδας, το Μουζίλο και το
Συγκρέλλο).
*Το Καρπενήσι απέχει 290 χλμ. από την Αθήνα και
370 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η απόσταση από τη
Λαμία, όπου εγκαταλείπεται η εθνική οδός, δεν ξεπερνά
τα 75 χλμ., ωστόσο το τελευταίο κομμάτι που περιλαμβάνει και τη σήραγγα του Τυμφρηστού είναι γεμάτο
στροφές και το χειμώνα πάγο.

