
Π
αρακαλούνται λοιπόν οι

συνάδελφοι να εξετά-

ζουν προσεκτικά τους

προμηθευτές τους και να μην

υποκύπτουν στις σειρήνες των

“υπερπροσφορών” και των

φθηνών τιμών από άγνωστους

ή ύποπτους προμηθευτές γιατί

οι συνέπειες είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΣΟΒΑΡΕΣ και επισύρουν πρό-

στιμα και φυλάκιση.

Να επιλέγετε προσεκτικά

τους προμηθευτές σας συνά-

δελφοι, ώστε να είναι ανα-

γνωρισμένοι και έγκυροι, γιατί έυκολα μπορεί να βρεθείτε

μπλεγμένοι.

Οι περισσότερες περιπτώσεις μη κανονικών αλκοολούχων

ποτών, έχουν να κάνουν με την επισήμανση (ετικέτα), και

με περιπτώσεις που κάποιο ποτό, το οποίο ανήκει σε μία κα-

τηγορία διατίθεται σαν ποτό κάποιας άλλης κατηγορίας.

Δηλαδή να διατίθεται κάποιο ποτό σαν ουίσκι ενώ δεν είναι

ουίσκι.

Συνήθως υπάρχει μεγαλύτερη ένταση κατά την περίοδο

των γιορτών: «Το πρόγραμμα επι-

σήμου ελέγχου, αξιοποιεί τα ευρή-

ματα των προηγούμενων ετών και

οι έλεγχοι γίνονται αιφνιδιαστικά.

Και βεβαίως αν υπάρξουν περι-

πτώσεις καταγγελιών, σαφώς εξε-

τάζονται ξεχωριστά. Στο επίσημο

πρόγραμμα κάθε χρόνου προβλέ-

πονται ιδιαίτερα μέτρα την περίοδο

των γιορτών, ειδικά σε τουριστικές

περιοχές που υπάρχει μεγάλη κί-

νηση».

Οι ελεγκτές  ζητούν τα τιμολόγια

αγορών για συγκεκριμένα προϊόντα

και έχουν δικαίωμα να πάρουν κάποια προϊόντα δειγματο-

ληπτικά  για έλεγχο από το Γενικό Χημείο του κράτους.

Υπάρχει μία ολόκληρη βιομηχανία πίσω από τη νοθεία. Η

Αστυνομία φαίνεται ότι αναζητεί τις «πηγές» κυρίως σε

παράνομα εργαστήρια κατασκευής νοθευμένων ποτών όπως

συνέβη για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν

δύο παράνομα εργαστήρια που παρασκεύαζαν και εμφιάλωναν

βότκες - «μπόμπες», ένα στον Πεντάλοφο κι ένα στο Κορδελιό.

Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που η «μπόμπα» που πίνεις

είναι εισαγωγής, όπως προέκυψε κι από έρευνα

της Αστυνομίας.

Οι έλεγχοι για τα νοθευμένα ποτά γίνονται είτε

αυτοτελώς από τις υπηρεσίες του Γενικού Χημείου

του Κράτους, είτε σε συνεργασία με άλλες αρχές,

ενώ οι δειγματοληψίες για τις αναλύσεις γίνονται

στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κρά-

τους.

ETOΣ 31ο

AP. ΦYΛΛOY 384

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΚΩΔΙΚOΣ: 011505

E ΔE O Π
Α Θ Η Ν Ω Ν

KEMΠΑΘ

5278

Z. Παπαντωνίου 54-58 Aθήνα, T.K. 11145  Tηλ. 210 8318221
ENΩΣH ΔIAKINHTΩN

EMΠOPΩN OINΩN & ΠOTΩN

www.edeopath.gr e-mail: edeopath@gmail.com

Το 5% της

εγχώριας

παραγωγής

ελαιολάδου

σε χώρους

μαζικής

εστίασης

Νέο Πακέτο

στην μελέτη HACCP

που χρειάζεται το πρατήριό σας

ή η κάβα σας.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται

και η καθημερινή συμπλήρωση 

θερμοκρασίας - υγρασίας -

ψησίματος ξηρών καρπών- 

καθαριότητας - απεντόμωσης κ.λπ.

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 

2103468268 και 6945373001 - 6979452255

Νίκος Παπαδόπουλος - Μαρία Δαουτάκου

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το νερό

το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβού-

λιο της Ένωσης Δια-

κινητών Εμπόρων Οίνων

Ποτών Αθηνών, σας

υπενθυμίζει ότι έκλεισε

συμφωνία με την εται-

ρεία IQ BANDS (BIKOΣ)

για την αποκλειστική

διάθεση του νερού «Ζα-

γοροχώρια» από τα

μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθη-

νών, στην περιοχή της

Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρα-

τηριούχοι-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.

Έλεγχοι στην αγορά
για νοθευμένα ποτά
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Από κάποιους συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα, μάθαμε πως δέχθηκαν έλεγχο από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  για νοθευμένα ποτά ή ποτά με παραπλανητικές ετικέτες.

•Άδειες λειτουργίας καταστη-

μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

(εστιατόρια, καφετέριες, αναψυ-

κτήρια, παντοπωλεία, οπωροπαλεία

κ.α.)

•Άδειες λειτουργίας εργαστη-

ρίων τροφίμων και ποτών

•Άδειες λειτουργίας λοιπών χώ-

ρων υγειονομικού ενδιαφέροντος

(εργαστήρια δερματοστιξίας – τα-

τουάζ, κομμωτήρια, γυμναστήρια

κ.α.)

•Εκπαίδευση προσωπικού (προ-

γράμματα ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ)

•Διαγράμματα ροής

•Τεχνικές μελέτες

•Αρχεία επιχειρήσεων (“Φάκε-

λοι”)

•Ετικέτες τροφίμων

•Υποστήριξη σε υγειονομικά και

αγορανομικά θέματα

•Μελέτες HACCP

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επι-

θεωρήσεις που αφορούν τον έλεγ-

χο των κριτηρίων ποιότητας που

έχει θέσει μια εταιρεία προς τους

προμηθευτές/υπόκαταστηματα/αν-

τιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζό-

μενους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη

Συστημάτων Ποιότητας ISO (ISO

9001:2008, ISO 22000:2005 κ.α.)

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επι-

θεωρήσεις που αφορούν τον έλεγ-

χο των κριτηρίων ποιότητας που

έχει θέσει μια εταιρεία προς τους

προμηθευτές /υπόκαταστηματα/αν-

τιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζό-

μενους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη

Συστημάτων Ποιότητας ISO (ISO

9001:2008, ISO 22000:2005 κ.α.)

Αν χρειάζεστε:

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και Δικαιοσύνη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ 

Αθηνών εύχεται στους

συναδέλφους 

πρατηριούχους 

και τις εταιρείες 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ



Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό

της Αττικής σύμφωνα με όσα αναφέρει

ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής με

αφορμή την κορυφαία για τον Παγκόσμιο

Τουριστικό κλάδο, Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

«World Travel Market» που διεξήχθη από τις

6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2017 στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρεται καταγράφηκε έντονο

ενδιαφέρον από τους επισκέπτες του Περι-

πτέρου της Περιφέρειας Αττικής να γνωρίσουν

από κοντά τις πολυποίκιλες δυνατότητες και

ευκαιρίες που προσφέρει η Αττική για ολι-

γοήμερες και πολυήμερες διακοπές, καθ’

όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματο-

ποιήθηκε, μάλιστα, σε συνεργασία με το

Γραφείο του Ε.Ο.Τ. Ηνωμένου Βασιλείου και

Ιρλανδίας, στοχευμένη παρουσίαση με θέμα

τη γαστρονομία της Αττικής, σε επιλεγμένους

τουριστικούς επαγγελματίες και δημοσιο-

γράφους. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του

Ε.Ο.Τ., ο τουρισμός της Ελλάδος δέχεται θε-

τικά μηνύματα, καθώς προβλέπεται να έχει

αυξητική τάση και εντός του 2018. Ειδικότερα,

η Αθήνα παρουσιάζει αύξηση αφίξεων 10%

σε σχέση με πέρσι, είναι δηλαδή η δεύτερη

πόλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μετά το Ηρά-

κλειο).

Η δυναμική αύξηση των αφίξεων, της επι-

σκεψιμότητας και της αύξησης της μέσης

διάρκειας παραμονής στην Αττική, αποτελεί

στόχο όλων των συλλογικών φορέων του

τουρισμού και βεβαίως της Περιφέρειας Ατ-

τικής, διαχέοντας τα οικονομικά οφέλη σε

όλη την κοινωνία αναφέρεται σχετικά από

την Περιφέρεια. «Τα μηνύματα για τον του-

ρισμό της Αττικής είναι ιδιαιτέρως θετικά. Οι

επαγγελματίες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον

να προτείνουν στους πελάτες τους, τις πολ-

λαπλές δυνατότητες της Αττικής ως ελκυ-

στικού πολυήμερου τουριστικού προορισμού

που συνδυάζει άριστα φιλοξενία συνεδρίων

και εκδηλώσεων στο μητροπολιτικό κέντρο

με διακοπές αναψυχής σε κοντινούς προ-

ορισμούς με φυσικό κάλλος, για κάθε ηλικία

και κίνητρο» αναφέρει η σχετική ανακοίνω-

ση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Αττι-

κής, συμμετείχε ως συνεκθέτης στο Περίπτερο

του Ελληνικού Οργανι-σμού Τουρισμού

(Ε.Ο.Τ.), ενώ την αποστολή της, συνόδευαν

εκπρόσωποι του Γραφείου Συνεδρίων και

Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (A.C.V.B.),

καθώς και του Δήμου Πόρου.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού,

πραγματοποίησαν κύκλο συναντήσεων (Β2Β)

με τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους

και bloggers, μεγάλων πρακτορείων, δημο-

σιογραφικών οργανισμών και φημισμένων

διαδικτυακών μέ- σων από πολλές χώρες,

όπως: Αυστραλία, Δανία, Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Καναδάς,

Νορβηγία, Ρουμανία, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Φι-

λιππίνες, κ.α. Στους επισκέπτες του περι-

πτέ- ρου μοιράστηκε το έντυπο και ηλε-

κτρονικό προωθητικό υλικό τουριστικής προ-

βολής της Περιφέρειας Αττικής, και του

Α.C.V.B., αναφορικά με τη δυνατότητα φι-

λοξενίας συνεδρίων και mega events, των

Δήμων Κυθήρων, Πόρου, Σαρωνικού, Ύδρας,

καθώς επίσης και ενημερωτικό φυλ- λάδιο

του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. με θέμα τον Αυθεντικό Μαρα-

θώνιο Αθηνών.

Το Γενικό Χημείο του κράτους δημοσι-

εύει τα τελευταία 6 χρόνια τα πεπραγ-

μένα, όπου καταγράφονται τα αποτελέ-

σματα του επισήμου ελέγχου που γίνονται

στα αλκοολούχα ποτά. Οι έλεγχοι αυτοί

έχουν να κάνουν τόσο με τον έλεγχο

στις μονάδες παραγωγής αλκοολούχων

ποτών αλλά και με τον έλεγχο της αγοράς,

δηλαδή τα σημεία πώλησης και διάθεσης.

Αυτό το οποίο μπορεί κανείς να πει είναι

ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, νο-

θευμένα ποτά με επικινδυνότητα για την

δημόσια υγεία, δεν έχουμε βρει. 

Αυτές είναι οι περισσότερες περιπτώ-

σεις.

Σύμφωνα με τον Σωτήρη Αθανασέλη,

Καθηγητή Τοξικολογίας στην Ιατρική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οι επι-

πτώσεις από την κατανάλωση νοθευμέ-

νων ποτών είναι σοβαρές για την υγεία

μας: «Από νοθευμένα ποτά δεν είχαμε

περισσότερα από ένα με δύο περιστατικά

που να ήρθαν στο νοσοκομείο και να τα

αντιληφθήκαμε, τα τελευταία χρόνια. Ση-

μασία όμως για την υγεία έχει η ποσότητα

νοθευμένου ποτού που θα πιεί κάποιος.

Όπως επίσης, το τι ακριβώς ονομάζουμε

νοθευμένο ποτό, πόση είναι η έκταση

της νοθείας αλλά και η συχνότητα κατα-

νάλωσης. Συνήθως όταν μιλάμε για νο-

θευμένο ποτό μιλάμε για χρήση ποτών

τα οποία περιέχουν σημαντικά ποσά με-

θανόλης (μεθυλικής αλκοόλης) η οποία

έχει μεγάλη τοξικότητα και μπορεί να

δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όπως

τύφλωση ή μεταβολική οξέωση, δηλαδή

αλλοίωση στο PH του αίματος. Αλλά το

βασικό είναι η τύφλωση γιατί είναι κάτι

που δεν έχει επιστροφή. Υπάρχουν και

συμπτώματα που σχετίζονται περισσότερο

με εμέτους, ναυτίες και ζαλάδες, όλα τα

τυπικά συμπτώματα μιας τροφικής δη-

λητηρίασης».

Συναδελφοι ΠΡΟΣΟΧΗ
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                       Πρόεδρος                                24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                                 Aντιπρόεδρος                          24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                      24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                         Δημ. Σχέσεων                          6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο

δημοσιογραφικό

όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 

EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης

EΔEOΠ AΘHNΩN

Oδός Z. Παπαντωνίου

54-58, 11145 Aθήνα

Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιμέλεια Έκδοσης - 

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Η γαστρονομία της Αττικής παρουσιάστηκε 

στο «World Travel Market»

Έλεγχοι στην αγορά 

για νοθευμένα ποτά
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Για το δίπολο «ΜΜΕπιχειρήσεις & Δικαιοσύνη» μίλησε

ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας,

κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου στην εκδήλωση «ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ», την οποία διοργάνωσε ο «Κύκλος

Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», στις 22 Νοεμβρίου

2017.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε την ανάγκη «περισσότερης

δικαιοσύνης για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις» και κα-

θοριστικής συμβολής του κράτους και των αρχών της

πολιτείας ώστε να διασφαλιστούν προϋποθέσεις δικαίου

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Αν κάποιοι χρειαζόμαστε ακόμη περισσό-

τερη δικαιοσύνη, στην εφαρμογή της και στο

περιεχόμενό της, είμαστε εμείς, οι μικρές

και πολύ μικρές επιχειρήσεις» είπε ο κ. Χα-

τζηθεοδοσίου παροτρύνοντας τους παρευ-

ρισκόμενους σε μια μαζική κινητοποίηση που

θα συμβάλλει στην επίτευξη αυτής τη μέγιστης

μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, που είναι η

καλύτερη, η ισότιμη και η εφαρμόσιμη δι-

καιοσύνη.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση συμ-

μετείχαν οι: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Επί-

τιμος Πρόεδρος του ΣτΕ, Βασίλης

Σκουρής, Πρώην Πρόεδρος του ΔΕΕ, Ευάγ-

γελος Βενιζέλος, Καθηγητής του Συνταγμα-

τικού Δικαίου, πρώην Αντιπρόεδρος της Κυ-

βέρνησης, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρό-

εδρος του ΕΕΑ, Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος

του ΣΕΒ, Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του

ΣΕΤΕ.

Ειδικότερα, η ομιλία του κ. Χατζηθεοδοσίου 

έχει ως εξής:

Είναι γεγονός ότι η χώρα έχει ανάγκη τις μεγάλες

επενδύσεις. Δεν είναι όμως η μοναδική προϋπόθεση

για να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη. Και αυτό γιατί

λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της οικονομίας μας,

για να αναστραφεί το κλίμα και να ελπίζουμε σε καλύ-

τερες μέρες, απαιτείται η στήριξη και η ενδυνάμωση

των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς

αυτές αποτελούν αυτή τη στιγμή το συντριπτικά κυρίαρχο

σε αριθμό, μέρος της επιχειρηματικότητας. 

Αισθάνομαι τιμή που έλαχε σε εμένα ο ρόλος της

υπεράσπισης αυτού του τμήματος, στη σημαντικότατη

αυτή εκδήλωση, κυρίως γιατί ως πρόεδρος του Επαγ-

γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, εκπροσωπώ και

εκφράζω καθημερινά την αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων

μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Και ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές της για την

ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε και την

άλλη πλευρά του νομίσματος. 

Γνωρίζω ότι αρκετοί στην αίθουσα αυτή αλλά και

έξω από αυτήν, θα μειδιάσουν ή θα καγχάσουν. Το

έχουμε ακούσει πολλές φορές να εκφράζεται με κα-

κεντρέχεια: η ανάπτυξη θα έρθει μόνο από τις μεγάλες

επιχειρήσεις - άλλωστε οι ΜΜΕ φοροδιαφεύγουν και

δεν πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Κάποιοι

άλλοι, πιο «ευγενικοί» απλά περιορίζονται στο να μας

καταλογίσουν έλλειψη παραγωγικότητας και συνεπώς

ανταγωνιστικότητας. 

Επιτρέψτε μου λοιπόν τα επόμενα λίγα λεπτά να επι-

χειρηματολογήσω γύρω από τη διαπίστωση ότι η απο-

δοτικότητα αλλά και η παραβατικότητα, δεν είναι υπό-

θεση μεγέθους:

-οι μεγάλες επιχειρήσεις καταρρέουν με πάταγο, οι

μικρές αθόρυβα.

-οι μεγάλες επιχειρήσεις παρανομούν μεγάλα, οι

μικρές επιχειρήσεις παρανομούν μικρά.

Όμως δυστυχώς η δικαιοσύνη ή ενίοτε η απουσία

απονομής της, ευνοεί περισσότερο εκείνες τις επιχει-

ρήσεις που χρησιμοποιούν το μεγάλο μέγεθος τους ως

διαπραγματευτικό όπλο, πολιτικό, οικονομικό ή απλά

πραγματικό.

Και πρώτα ας συμφωνήσουμε για το ρόλο των μικρών

και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα:

Από τη μια η «επιχειρηματικότητα» ανάγκης, από την

άλλη η αιώνια ελληνική επιμονή για κυριαρχία του

ατομικού έναντι του συλλογικού, έφεραν στην Ελλάδα

το υψηλότερο ποσοστό προσωπικών και πολύ μικρών

επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Είναι εύκολο για τους πι-

στωτές μας αλλά και τους ορισμένους ιδεοληπτικούς,

να επιρρίψουν σε αυτήν τη παθογένεια, όλα τα δεινά

του κόσμου: φόρο- και εισφορο – διαφυγή, χαμηλή

παραγωγικότητα

Με βάση τα κριτήρια της ΕΕ, ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

(ΜμΕ) θεωρούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν πω-

λήσεις κάτω από 50 εκ. Ευρώ ή λιγότερους από 250

εργαζόμενους. Στην Ελλάδα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά

της οικονομίας καθώς αριθμούν περί τις 704.000 επι-

χειρήσεις ή το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων,

αριθμός δραματικά μειωμένος τα τελευταία χρόνια ως

αποτέλεσμα της κρίσης. Η επίδραση που έχουν οι ΜμΕ

στην κοινωνία είναι πολύ μεγάλη.

Οι οικονομικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών,

απέδειξαν ότι η μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι αυτή

που υποστηρίζει την απασχόληση και την κοινωνική

συνοχή: το 87% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού

εργάζεται σε αυτές. Εκεί παράγεται η καινοτομία και η

τεχνογνωσία.

Το ερώτημα λοιπόν στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε

είναι: έχει λάβει υπόψη της η δικαιοσύνη αυτή τη διά-

σταση; Επιτρέψτε μου παρακάτω να διευρύνω κατά τι

την έννοια της δικαιοσύνης: δεν αναφέρομαι μόνο στο

μηχανισμό απόδοσης της (δικαστήρια, κεντρικό κράτος

κλπ) αλλά και στο ίδιο το κανονιστικό πλαίσιο που

ορίζει το περιεχόμενο της.

1. Αδειοδοτικό πλαίσιο

Μετά την υλοποίηση του ΓΕΜΗ και της Υπηρεσίας

Μίας Στάσης για τη σύσταση, φορολογική και νομική,

της επιχείρησης (που υποστηρίζονται από τα επιμελη-

τήρια), αυτό που απομένει για να διευκολυνθεί περαιτέρω

το επιχειρείν, είναι η αδειοδοτική διαδικασία.

Η απουσία συστηματικού και διαφανούς χωροταξικού

και πολεοδομικού σχεδιασμού (όπως με τραγικό τρόπο

επιβεβαίωσε η πρόσφατη καταστροφική πλημμύρα στη

δυτική Αττική) προκαλεί επενδυτική ασφυξία. Επιπλέον,

η συνύπαρξη περιοριστικών όρων χρήσεως γης και δό-

μησης με την οπισθοδρομική προσέγγιση των κριτηρίων

όχλησης, δυσκολεύουν κάθε επιχειρηματία στο να προ-

χωρήσει στη δημιουργία ή επέκταση δραστηριοτήτων

του κυρίως στη μεταποίηση.

Και στο σημείο αυτό, θα ήθελα να μου πείτε, ποιος

πλήττεται περισσότερο από την ασάφεια αυτή: ο μικρός

επιχειρηματίας που είναι αδύναμος να ζητήσει το δίκιο

του, ή η μεγάλη επιχείρηση που μπορεί να επιβάλει

τους δικούς της κανόνες ακόμη και σε επίπεδο ειδικής

νομοθέτησης;

2.Δίκαιο Ανταγωνισμού

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για τη λει-

τουργία της αγοράς είναι ο τρόπος ρύθμι-

σης του δικαίου ανταγωνισμού.

Επιτρέψτε μου εδώ να χαρακτηρίσω φι-

λελεύθερη προσέγγιση το να έχεις δυνατή

Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα ρυθμίζει

τους κανόνες λειτουργίας της Αγοράς.

Αντίθετα, νεοφιλελεύθερη προσέγγιση εί-

ναι να επιβάλεις απορρύθμιση στο όνομα

του οφέλους για τον καταναλωτή και τε-

λικά να αποδεικνύεται ότι ήθελες μόνο

να αλλάξεις τους συσχετισμούς δυνάμεων

υπέρ των πλέον δυνατών. Πείτε μου, μει-

ώθηκε η τιμή του γάλακτος με την επιμή-

κυνση της διάρκειας ζωής του;

Με την τελευταίο νόμο 3859/2011, είναι

γεγονός ότι διευκολύνθηκε η πρόσβαση

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού των μικρών

επιχειρήσεων. Πλέον υπάρχει ασφαλής

διαδικασία για την υποβολή καταγγελιών.

Αυτό που χρειαζόμαστε όμως ακόμη πε-

ρισσότερο είναι η εμπέδωση των κανόνων του ελεύ-

θερου ανταγωνισμού σε όλο και περισσότερους επι-

χειρηματίες. Ώστε να γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις

τους αλλά πολύ περισσότερο, τα δικαιώματα τους και

τις δυνατότητες αντίδρασης τους σε περιπτώσεις κα-

ταχρηστικής συμπεριφοράς.

3.Φορολογική Δικαιοσύνη

Φαίνεται πως τα δημόσια ταμεία γεμίζουν, όσο

γεμίζουν γιατί καταγράφονται ρεκόρ στα χρέη προς το

δημόσιο, από τα “μικρά ψάρια” ενώ αντίθετα, οι υποθέσεις

των μεγάλων οφειλετών προχωρούν με ρυθμό σαλιγ-

καριού.

Περισσότεροι από 12.000 έλεγχοι έκδοσης αποδείξεων

είχαν ολοκληρωθεί στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου.

Αντίθετα, στους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων και

φορολογουμένων μεγάλου πλούτου, οι ρυθμοί είναι

σαφώς πιο αργοί: μόλις 3 πλήρεις ελέγχους τον Ιούλιο.

Ακόμα και όταν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν, όμως, η εί-

σπραξη των βεβαιωμένων φόρων παραμένει αχίλλειος

πτέρνα καθώς η εισπραξιμότητα κινείται μεταξύ 10%

και το 20% των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων.

Αν υπολογίσει κανείς την προσφιλή μέθοδο φοροα-

ποφυγής των μεγάλων επιχειρήσεων, τις ενδοομιλικές

συναλλαγές δηλαδή (που όπως αποκαλύπτουν τα pa-

nama & τα paradise papers, αποτελούν εργαλείο απο-

μάκρυνσης από τη φορολογική τσιμπίδα δισεκατομμυ-

ρίων ευρώ), τότε γίνεται απολύτως σαφές, ότι η φορο-

λογική δικαιοσύνη, κτυπά στα χαμηλά και μόνο. 

4.Εταιρικό Δίκαιο

Ίσως να βρίσκονται και εδώ μεταξύ μας, επιστήμονες

που θεωρούν πως η εποπτεία του εταιρικού δικαίου,

αφορά στη δημόσια σφαίρα, μόνο στο μέρος της δη-

μοσιότητας και όχι σε εκείνο της νομιμότητας. Με λίγα

λόγια, η δημόσια διοίκηση να ελέγχει την ορθότητα

μόνο της δημοσίευση των στοιχείων και όχι του περιε-

χομένου τους. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 23.11.2017

Θέμα: 

«Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Δικαιοσύνη» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Με αυτή τη λογική, απομακρυνόμαστε συνεχώς από

το διοικητικό προέλεγχο και ωθούμαστε στην προσφυγή

στη δικαιοσύνη όταν εκ των υστέρων, θεωρηθεί από

κάποιον εκ των ενδιαφερομένων, πως οι αποφάσεις

της εταιρίας δεν είναι νόμιμες. Όπως καταλαβαίνετε,

ο περιορισμός του προελέγχου, πλήττει περισσότερο

τη μικρή επιχείρηση που προσπαθεί εκ των ενόντων

να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στο

εταιρικό δίκαιο χωρίς άλλη υποστήριξη. Επιπλέον,

συνδέουν την αποφυγή της παραβατικότητας

με τη δικονομική ικανότητα των ενδιαφερο-

μένων.

5.Πτωχευτικό Δίκαιο

Κυρίες και κύριοι, ο βασικός ανασταλτικός

παράγοντας της ανάπτυξης είναι αναμφισβή-

τητα τα «κόκκινα δάνεια» που φτάνουν τα

€100 δισ. Στην πραγματικότητα, στην Ελλάδα

σήμερα, έχουμε μια οικονομία «ζόμπι»: χιλιάδες

νεκροζώντανες επιχειρήσεις (τα 2/3 των επι-

χειρήσεων της χώρας) βρίσκονται σε ζώνη

οριακής επιβίωσης και επειδή αδυνατούν να

κλείσουν εξαιτίας ενός αναποτελεσματικού

πτωχευτικού συστήματος, βυθίζουν και τις

υγιείς επιχειρήσεις στο τέλμα. Κατά την Παγ-

κόσμια Τράπεζα, η Ελλάδα έχει από τις πλέον

πολύπλοκες και αργές πτωχευτικές διαδικασίες

που συμβάλλουν καθοριστικά στην καταστροφή επι-

χειρηματικής αξίας: οι πτωχεύσεις το 2015 άγγιξαν

μετά βίας τις 200 όταν σε χώρες όπως το Βέλγιο ξε-

περνούν τις χιλιάδες. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα στο ΕΕΑ

διότι και ο ΣΕΒ σε πρόσφατη παρέμβαση του, συστρα-

τεύεται στην προσπάθεια μας να μεταρρυθμίσουμε

το συγκεκριμένο μηχανισμό.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τη στρέβλωση αυτή:

-οι Έλληνες φοβούνται την επιχειρηματική αποτυχία

περισσότερο από κάθε άλλον λαό στην Ευρώπη καθώς

το στίγμα της συνοδεύει τον επιχειρηματία μετά από

μια χρεοκοπία.

-Το βάρος των αστικών και ποινικών ευθυνών που

συνδέονται ακόμη και με την άδολη πτώχευση, συμ-

βάλλει καθοριστικά ώστε ελάχιστοι στη χώρα μας να

τολμούν να εμπλακούν στην αναδιάρθρωση επιχει-

ρήσεων, ακόμα και όταν υπάρχει η προοπτική διάσωσης

μεγάλης αξίας και πολλών θέσεων εργασίας. 

Φυσικά, για άλλη μια φορά, οι επιχειρήσεις που δυ-

σκολεύονται περισσότερο από τις υπόλοιπες στο να

ενταχθούν στο πτωχευτικό δίκαιο, είναι οι μικρές και

πολύ μικρές. Βλέπετε πως οι μεγάλες, λόγω του απο-

τυπώματος που αφήνουν, είτε δεν αφήνονται να πτω-

χεύσουν με συνεχείς πιστωτικές ενέσεις ή ακόμη και

κανονιστικές ελαφρύνσεις, ή έχουν τους πόρους για

να διαχειριστούν τη ρευστοποίηση αποτελεσματικά.

Χρειαζόμαστε επειγόντως, ένα πλαίσιο που να προ-

σφέρει γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες

εξυγίανσης που να διασώζουν επιχειρηματική αξία

και θέσεις εργασία και να επιτρέπει στην περίπτωση

έντιμης επιχειρηματικής αποτυχίας μια γρήγορη επα-

νένταξη στην παραγωγική οικονομία περιουσιακών

στοιχείων και φυσικών προσώπων. Έτσι ώστε η κρίση

να μην στερεί την οικονομία του δυναμισμού που

χρειάζεται για να υπάρξει μια ισχυρή ανάκαμψη αλλά

και να επιτρέπει να τολμήσει κανείς την ίδρυση νέων

επιχειρήσεων, ειδικά όταν αυτές είναι καινοτόμες και

συνεπώς έχουν σημαντικά αυξημένο ρίσκο αποτυχίας.  

Προτείνονται στο σημείο αυτό παρεμβάσεις όπως: 

•Απομάκρυνση σημαντικών φορολογικών εμποδίων:

όταν διαγράφεται μια απαίτηση από προμηθευτή, να

του επιστρέφεται ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος

που αναλογεί, οι ζημιές από τις διαγραφές να συμψη-

φίζονται με μελλοντικά κέρδη για τουλάχιστον 10

χρόνια και ο οφειλέτης να μη φορολογείται για το

διαγραφόμενο ποσό. 

•Συμμετοχή του κράτους με διαγραφές κεφαλαίου

σε όλες τις διαδικασίες πτώχευσης. Το κράτος έχει

υποσχεθεί να συμμετέχει με διαγραφές κεφαλαίου

σε μια μόνο διαδικασία, του λεγόμενου «εξωδικαστικού

μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Θα

έπρεπε να έχει την ίδια στάση και σε όλες τις συμφωνίες

εξυγίανσης.

•Εξορθολογισμός της αλληλέγγυας ευθύνης. Το

κράτος θα πρέπει να θεωρεί διοικητές επιχειρήσεων

αλληλέγγυα υπόχρεους μόνο όταν αποδεικνύεται δό-

λος και να μην αναζητά αδιάκριτα ποινικές ευθύνες.

•Κατοχύρωση πραγματικής «δεύτερης ευκαιρίας»

στην άδολη πτώχευση. Θα πρέπει στη χώρα μας να

θεσπιστεί μια αυτόματη και πραγματική δεύτερη ευ-

καιρία όσο δεν υπάρχει αποδεδειγμένος δόλος. Για

να γίνει αυτό θα πρέπει η απαλλαγή από χρέη να

είναι πράγματι αυτόματη, να αφορά και χρέη προς το

δημόσιο καθώς και διοικητές επιχειρήσεων και να μην

θέτει σοβαρούς περιορισμούς άσκησης οικονομικής

δραστηριότητας στο μέλλον. 

6.Εποπτικός Μηχανισμός

Ας αναφερθούμε εδώ σε μα πολύ σημαντική διάσταση

για το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς:

χρειαζόμαστε τέτοιους κανόνες; Και αν ναι, από που

πρέπει να εκπορεύονται και ποιοι πρέπει να τους

εποπτεύουν.

Παρατηρώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία, η επιλογή

μεταξύ “αυτο” και “ετερο”/κρατικής ρύθμισης έχει να

κάνει: α) με το επίπεδο ωριμότητας των εμπλεκομένων,

β) την ικανότητα των πελατών / καταναλωτών να

συμπεριφέρονται ορθολογικά και να απαιτούν το

δίκαιο τους, γ) την κουλτούρα αυτοελέγχου στην κοι-

νωνία και στην αγορά, δ) την πολυπλοκότητα του αν-

τικειμένου εποπτείας και βεβαίως ε) το οικονομικό

διακύβευμα (όσο περισσότερα, τόσο το κίνητρο εκτρο-

πής μεγαλύτερο).

Σε αυτό το γήπεδο, συγκρούονται τα δυο άκρα: η

αγγλοσαξονική επιμονή σε

εξω-νομικούς αλλά και

πολύ αποτελεσματικούς

μηχανισμούς αυτοελέγχου

και η γαλλογερμανική σχο-

λή ενός ισχυρού και απο-

τελεσματικού (όμως) κρά-

τους.

Πολλοί θεωρούν ότι

ένας αυτορρυθμιζόμενος

κώδικας δεν ταιριάζει στην

Ηπειρωτική Ευρώπη: τα

λεφτά είναι πολλά και ο

κώδικας θα έχει αξία λι-

γότερη και από το χαρτί

στο οποίο θα έχει τυπω-

θεί.

Δυστυχώς στη χώρα μας

τα τελευταία χρόνια, η

απορρύθμιση είναι ο κα-

νόνας – και για τη σημερι-

νή κυβέρνηση. Αναρωτιέμαι δυνατά: η απουσία κανόνων

για την αποφυγή παραπλάνησης των καταναλωτών

από καταχρηστικές τεχνικές εμπορικής επικοινωνίας

(προσφορές κλπ) εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις ή

κυρίως εκείνες που έχουν το μέγεθος για να τις εκμε-

ταλλευτούν; Πάντως ο καταναλωτής σίγουρα ΔΕΝ

εξυπηρετείται.

7.Αποτελεσματικότητα δικαιοσύνης & ασφάλεια

Ως τελευταίο σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ στις

μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται τις τε-

λευταίες δεκαετίες στην απονομή της δικαιο-

σύνης, Γιατί αυτές αποτελούν το βασικότερο

παράγοντα υπονόμευσης του κράτους δικαίου

στη χώρα, επιδείνωσης του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, αποθάρρυνσης των επενδύ-

σεων και, τελικά, αποδυνάμωσης των προ-

σπαθειών ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης

της απασχόλησης. Στην πρόσφατη έκθεση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Justice Scoreboard

2017, αποτυπώνονται σημεία βελτίωσης, αλλά

και επίμονα διαρθρωτικά προβλήματα στην

απονομή δικαιοσύνης.

Η ταχύτητα επίλυσης των διοικητικών δια-

φορών και διεκπεραίωσης όλων των δικαστικών

διαδικασιών που αφορούν τις επιχειρήσεις (π.χ.

φορολογία, συμβάσεις, διαδικασίες αναγκα-

στικής απαλλοτρίωσης, πτώχευσης, εξυγίανσης)

αποτελεί παράγοντα επιβίωσης για πολλές Ελ-

ληνικές επιχειρήσεις, ειδικά στην παρούσα συγκυρία.

Οι υπέρμετρες καθυστερήσεις επιβαρύνουν τις επι-

χειρήσεις με δυσανάλογο διοικητικό κόστος και κόστος

κεφαλαίου, επιβραδύνουν ή ματαιώνουν επιχειρημα-

τικές πρωτοβουλίες και αποθαρρύνουν την προσέλκυση

κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό.

Έχουν ήδη κατατεθεί προτάσεις στην κατεύθυνση

αυτή. Από την πλευρά μας θα δώσουμε έμφαση στη

δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων δικαστικών λει-

τουργών που θα παραμένουν στο ίδιο αντικείμενο για

περισσότερο χρόνο, στην κωδικοποίηση και απλοποίηση

της νομοθεσίας, με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες

με επίπτωση στην επιχειρηματικότητα και στη χρήση

του μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

και υποχρεωτική χρήση αυτού σε κάποιες περιπτώσεις

(πχ. βάσει ύψους διαφοράς) και βελτίωση των υφι-

στάμενων θεσμών προδικαστικής επίλυσης.

Κυρίες και κύριοι

Προσπάθησα σε λίγα λεπτά να πω το εξής:

Αν κάποιοι χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη δι-

καιοσύνη (στην εφαρμογή της και στο περιεχόμενο

της), είμαστε εμείς, οι μικρές και πολύ μικρές επιχει-

ρήσεις.

Ας συμβάλουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε αυτή τη

μέγιστη μεταρρύθμιση στη χώρα μας.

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα: «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Δικαιοσύνη» 
Συνέχεια από τη σελίδα 4

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ήδη σε ορισμένες κατη-

γορίες καφέ η λιανική τιμή έχει αυξηθεί έως

και 26%, με τη μείωση της κατανάλωσης στη

νόμιμη αγορά να κινείται κατά μέσο όρο στο

7%, αλλά και με ενδείξεις ότι επίκειται μεγαλύτερη

υποχώρηση.

Τονίζεται εδώ ότι η τελική αύξηση της τιμής

για τον καταναλωτή υπολείπεται της επίπτωσης

του φόρου, καθώς η ίδια η αγορά έχει απορρο-

φήσει ένα μεγάλο μέρος του φόρου, ώστε να

μετριαστεί όσο είναι δυνατόν η αθροιστική επί-

πτωση στον καταναλωτή από την εισαγωγή του

ΕΦΚ παράλληλα με την τελευταία αύξηση του

ΦΠΑ στο 24%.

Η συρρίκνωση της φορολογητέας ύλης μετά

την υπερβολική αύξηση των φόρων είναι άλ-

λωστε κάτι που έχει καταγραφεί κατά επανάληψη

στα χρόνια της κρίσης. Προκύπτει όχι μόνο ως αποτέ-

λεσμα της μείωσης της ζήτησης λόγω της αύξησης

της τιμής, αλλά και λόγω της συρρίκνωσης της επίσημης

αγοράς με ταυτόχρονη ενίσχυση της παραοικονομίας. 

Στην περίπτωση του καφέ φαίνεται πλέον αυτή η

(εμφανής) μετατόπιση να γίνεται όχι λόγω ενίσχυσης

μιας υφιστάμενης λαθραίας αγοράς αλλά μέσω της

δημιουργίας μιας νέας λαθραίας αγοράς, κυρίως σε

περιοχές στις οποίες υπάρχει εγγύτητα συνόρων. Σύμ-

φωνα με εκτιμήσεις της αγοράς τα λαθραία προϊόντα

έχουν ήδη καταλάβει περίπου το 10% της αγοράς, με

την εικόνα αυτή να αλλάζει όμως καθημερινά. 

Τονίζεται ότι τα προϊόντα που διακινούνται λαθραία

είναι πολλές φορές πλαστά (counterfeit) που παρά-

γονται και διακινούνται χωρίς ελέγχους για την τήρηση

των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής. Η ευρεία κατα-

νάλωση αυτών των πλαστών προϊόντων ενέχει δυνητικά

σοβαρούς κινδύνους για τον καταναλωτή.  Φυσικά

υπάρχουν και οι περιπτώσεις λαθραίων εισαγωγών επί-

σημων προϊόντων, και στην περίπτωση αυτή το πρό-

βλημα εστιάζει στην σημαντική απώλεια εσόδων για

το κράτος αλλά και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που υφί-

στανται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι σε

αυτές και οι συνεργάτες τους που καταβάλλουν όλους

τους φόρους και τις εισφορές.  

Η ανάπτυξη της λαθραίας αγοράς επικεντρώνεται

κυρίως στην αγορά των επαγγελματιών και των προ-

ϊόντων που απευθύνονται σε αυτούς. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας η δημόσια

διοίκηση αναγκάστηκε στον Προϋπολογισμό 2018 να

αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις για την

απόδοση του φόρου αυτού. Έτσι, προσδιορίζει πλέον

τα ετήσια έσοδα από το φόρο σε €33 εκατ. την ώρα

που η αρχική εκτίμηση του ΓΛΚ ήταν για ετήσια έσοδα

€64 εκατ.Αυτή η υπο-απόδοση των εσόδων του κράτους

από τον ειδικό φόρο πρέπει να συνεκτιμηθεί με τις εν-

δείξεις ότι η κατανάλωση καφέ σε επίπεδο εστίασης

δεν έχει υποχωρήσει, όπως πολύ ενδεικτικά καταγρά-

φεται από την ενίσχυση της απασχόλησης στο κλάδο.

Όμως την ώρα που ένα μέρος της αγοράς εστίασης

φαίνεται να έχει βρει τρόπο παράκαμψης του φόρου,

αλλά φυσικά και του ΦΠΑ και των άλλων φόρων, οι

νομοταγείς επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καταβάλλουν

στο σύνολο του τον φόρο. Ειδικά ο καταναλωτής που

προμηθεύεται καφέ για το σπίτι τον αγοράζει κυρίως

από υπεραγορές (Super Market) ή εξειδικευμένες αλυ-

σίδες καταστημάτων. Εκεί, τα λαθραία προϊόντα δεν

μπορούν να εισέλθουν εύκολα. Στις αγορές αυτές,

λόγω της δομής του φόρου, οι φτηνές συσκευασίες

έχουν υποστεί δυσανάλογα μεγάλη αύξηση τιμής,

πλήττοντας τελικά (μέσω του συνδυασμού αύξησης

τιμής και επακόλουθης μείωσης κατανάλωσης) τους

οικονομικά πιο αδύναμους καταναλωτές και τους εκεί-

νους που καταναλώνουν τον καφέ κυρίως στο σπίτι

και λιγότερο σε σημεία εστίασης. Συνεπώς, ειδικά τα

πλέον αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά καταβάλλουν

ένα δυσανάλογα μεγάλο κόστος σε ό,τι αφορά το

φόρο ή την αναγκαστική μείωση της κατανάλωσης.

Λιγότερα δημόσια έσοδα αλλά και περισσότερη γρα-

φειοκρατία 

Μία πρόσθετη διάσταση που πρέπει να συνε-

κτιμηθεί είναι αυτή της γραφειοκρατίας που

επιβαρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η εφαρ-

μογή του ΕΦΚ απαιτεί τη λειτουργία «φορολο-

γικών αποθηκών» (Άρθρο 53 του Ν2960/2001)

σε γραμμές παραγωγής οι οποίες κατευθύνουν

μέρος της παραγωγής στην εγχώρια αγορά και

μέρος της σε εξαγωγές. Η απαίτηση ύπαρξης

«φορολογικής αποθήκης» έχει οδηγήσει σε ση-

μαντική αύξηση του διοικητικού και λειτουργικού

κόστους των επιχειρήσεων.  

Παρά τη θετική ανταπόκριση της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις παρεμβάσεις

του Τομέα Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών

& Δικτύων του ΣΕΒ, η ίδρυση φορολογικών απο-

θηκών για τον καφέ, επιβάλλει στις επιχειρήσεις

του κλάδου νέες και ιδιαίτερα αυξημένες διοι-

κητικές υποχρεώσεις (κόστος αδειοδότησης και λει-

τουργίας, αλλαγές στη μηχανογράφηση, κτλ).

Επιπλέον, μεγάλο μέρος των εν λόγω τελωνειακών

διαδικασιών δεν έχουν αντικατασταθεί ακόμα με πλήρως

ηλεκτρονικές. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός της ενιαίας

τελωνειακής θυρίδας (“single window”) προέβλεπε

την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των τελωνειακών δια-

δικασιών το 2017, ο στόχος έχει μεταφερθεί για το

2019. Έτσι, συνεχίζει να απαιτείται η φυσική υποβολή

στα οικεία τελωνεία φυσικών εγγράφων με την κατα-

γραφή της ημερήσιας παραγωγής κάθε 15ήμερο, αλλά

και η συμπλήρωση και διακίνηση εγγράφων σε φυσική

μορφή με κάθε παρτίδα που εισάγεται ή εξάγεται, πα-

ρουσία εκτελωνιστή.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου έχουν αντιπροτείνει να

καταβάλουν τον ΕΦΚ σε όλο τον εισαγόμενο καφέ και

όταν εξάγουν, το αντίστοιχο ποσό να τους πιστώνεται

για μελλοντικό συμψηφισμό. Η λύση αυτή δεν έχει

υιοθετηθεί από τη δημόσια διοίκηση παρά το γεγονός

ότι είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα (ταμειακά) για κράτος.

Ουσιαστικά συνεπάγεται μόνιμη προκαταβολή του

φόρου προς το κράτος, με τις επιχειρήσεις να αντι-

σταθμίζουν το συνεπαγόμενο κόστος με το σαφώς μι-

κρότερο κόστος τελωνειακής διαχείρισης και την εξά-

λειψη της επιβάρυνσης από τη λειτουργία της «φορο-

λογικής αποθήκης». Πέρα από τη σημαντική οικονομική

διάσταση, τόσο η δημόσια διοίκηση όσο και οι επιχει-

ρήσεις ωφελούνται από μια τέτοια λύση σημαντικά

μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας και από την

αποσυμφόρηση των τελωνειακών διαδικασιών.  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΕΦΚ στον καφέ διογκώνει την παραοικονομία

Από τον Ιανουάριο του 2018 επιβάλλεται από το

νόμο η διάθεση τυποποιημένου ελαιολάδου στους

χώρους εστίασης.  ΣΕΒΙΤΕΛ και ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια

Ομοσπονδία Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων)

επιχειρούν να περάσουν το μήνυμα πως οι επαγγελ-

ματίες πρέπει να αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη

διάταξη ως μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και όχι ως

επιβεβλημένη από τον νόμο υποχρέωση.

Όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση που συνδιοργά-

νωσαν ο ΣΕΒΙΤΕΛ και η ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία

Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων) στο αμφι-

θέατρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), ο θετικός αν-

τίκτυπος της συγκεκριμένης διάταξης αναμένεται να

είναι μεγάλος.

Όπως σημείωσαν το μέγεθος της νέας αγοράς που

ανοίγεται με τις ρυθμίσεις για τα σφραγιστά μπουκάλια,

αφορά σε 10.000 τόνους ελαιόλαδου - ποσότητα

που αντιστοιχεί στο 4-5% της εγχώριας παραγωγής -

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο χώρο της

μαζικής εστίασης.

Όπως επεσήμανε και ο

Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ.

Γιώργος Καββαθάς, πρόκειται

για σημαντικότατη ρύθμιση

που αφορά σε ένα κορυφαίο

ελληνικό προϊόν, αλλά και

σε μια ολόκληρη «αλυσίδα

αξίας» για τη χώρα και που

δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο

για την αναβάθμιση των υπη-

ρεσιών στο κλάδο εστίασης

διασφαλίζοντας τόσο τη ποι-

ότητα του ελαιόλαδου όσο

και τη προστασία των κατα-

ναλωτών.

Πέρα από όλα αυτά όμως,

τόνισε ο κ. Καββαθάς, οι συ-

σκευασίες ελαιόλαδου στη

μαζική εστίαση θα οδηγή-

σουν στην ανάπτυξη ενός

κοινού “brand name” για την ελληνική κουζίνα και
γαστρονομία που θα χτίσει μια ενιαία και αξιόπιστη

εικόνα στο εξωτερικό.

Η υιοθέτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στον καφέ (Άρ. 58  του 4389/2016), 

προκάλεσε σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά.

Το 5% της εγχώριας παραγωγής ελαιολάδου σε χώρους μαζικής εστίασης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι βραδιές καινοτόμου επιχει-

ρηματικότητας Heineken

Growth Makers Nights επέστρεψαν

στο Orange Grove την Τρίτη 14

Νοεμβρίου 2017 για μία εκδήλωση

αφιερωμένη στην καινοτομία και

την startup επιχειρηματικότητα!

Στο πλαίσιο της συζήτησης με

τίτλο «Νέα εργαλεία χρηματοδότησης

της νεοφυούς επιχειρηματικότητας» επι-

τυχημένοι επιχειρηματίες, επενδυτές και

εταίροι VCs συζήτησαν για τα νέα χρη-

ματοδοτικά εργαλεία και τις ευκαιρίες

επενδύσεων στα «παράθυρα» της επεν-

δυτικής πλατφόρμας Equifund. 

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν

οι κκ. Απόστολος Αποστολάκης, συνι-

δρυτής των Venture Friends και angel

investor, Παναγιώτης Σολωμός, συνιδρυ-

τής του Elikonos GP, Σωτήρης Παπαντω-

νόπουλος – Μαντόπουλος, general part-

ner του UniFund και Σπύρος Αρσένης,

συντονιστής του προγράμματος NBG

Seeds της Εθνικής Τράπεζας. Τη συζήτηση

συντόνισε ο Τάσος Ζάχος, αρχισυντάκτης

του περιοδικού Fortune.    

Την εκδήλωση ακολούθησε η ανακοί-

νωση και βράβευση των νικητών του

επιχειρηματικού διαγωνισμού Heineken

Growth Makers που διοργανώθηκε σε

συνεργασία με το Orange Grove. Οι πα-

ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μά-

θουν ποιες είναι οι νέες επιχειρήσεις και

επιχειρηματικές ιδέες που θα φιλοξενη-

θούν στο Orange Grove και θα λάβουν

360ο υποστήριξη, καθώς και χρηματικό

βραβείο συνολικού ύψους 10.000 ευρώ!

Στα νέα του καθήκοντα, ο Ζωούλλης

Μηνά θα συνεχίσει την ενσωμάτωση

της εταιρείας στο δίκτυο της

HEINEKEN, καθώς και την ανάπτυξη

και ενίσχυση της Adria Alliance, ενός

στρατηγικού κόμβου παραγωγής της

περιοχής, στον οποίο συμμετέχουν

τοπικές εταιρείες.

Το τιμόνι της Pivovarna Laško Union,

θυγατρικής της HEINEKEN στη Σλο-

βενία, αναλαμβάνει την 1η Φεβρουα-

ρίου 2018 ο Ζωούλλης Μηνά (φωτό),

μετά την παράδοση της σκυτάλης

στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στον Αλέ-

ξανδρο Δανιηλίδη, σύμφωνα με σχε-

τική ανακοίνωση.

H Pivovarna Laško Union είναι η μεγα-

λύτερη ζυθοποιία της Σλοβενίας. Προ-

έκυψε με τη συνένωση της Pivovarna

Union και της Pivovarna Laško, ιστορικών

ζυθοποιείων με παράδοση άνω των 200

ετών. Το 2015 εντάχθηκε στην οικογένεια

της HEINEKEN, η οποία κατέχει σήμερα

το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας.

Στα νέα του καθήκοντα, ο Ζωούλλης

Μηνά θα συνεχίσει την ενσωμάτωση της

εταιρείας στο δίκτυο της HEINEKEN, καθώς

και την ανάπτυξη και ενίσχυση της Adria

Alliance, ενός στρατηγικού κόμβου πα-

ραγωγής της περιοχής, στον οποίο συμ-

μετέχουν τοπικές εταιρείες.

O Ζωούλλης Μηνά ανέλαβε Διευθύνων

Σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

στην Ελλάδα το 2012 και εφάρμοσε επι-

τυχώς μια σειρά αλλαγών που οδήγησαν

σε διαρκή βελτίωση των επιδόσεων της

εταιρείας στην ελληνική αγορά τα τε-

λευταία χρόνια, αναφέρεται στην ανα-

κοίνωση.

Υπό την ηγεσία του, η Αθηναϊκή Ζυθο-

ποιία διεύρυνε σημαντικά το χαρτοφυ-

λάκιό της στην κατηγορία της μπίρας,

«άνοιξε» την αγορά του μηλίτη, αναθεώ-

ρησε τη κανάλια διάθεσής της στην ελ-

ληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε

σημαντικά την ανταγωνιστικότητά της.

Επιπλέον, έδωσε σημαντική ώθηση στο

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας

Κριθαριού, μέσω του οποίου η εταιρία

παράγει τις μπίρες της από 100% ελληνικό

κριθάρι που προμηθεύεται από 2.000 εγ-

χώριους παραγωγούς, συμβάλλοντας ταυ-

τόχρονα στη δημιουργία περίπου 800

νέων θέσεων εργασίας κυρίως στον πρω-

τογενή τομέα.

Ο Ζωούλλης Μηνά εντάχθηκε στη

HEINEKEN το 1996 ως Οικονομικός Διευ-

θυντής στην Ουγγαρία. Στη συνέχεια,

ανέλαβε θέσεις ευθύνης στο πλαίσιο της

οικονομικής διεύθυνσης, μεταξύ των

οποίων ο ρόλος του Οικονομικού Διευ-

θυντή της Ρωσίας και του Οικονομικού

Διευθυντή της περιοχής Αφρικής, Μέσης

Ανατολής και Ανατολικής Ευρώπης

(ΑΜΕΕ), μέχρι να αναλάβει το τιμόνι της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.

Heineken Growth Makers Night: 

Νέα εργαλεία χρηματοδότησης 

για startup επιχειρηματικότητας

Ο Ζ. Μηνά νέος Διευθύνων Σύμβουλος της

σλοβένικης Pivovarna Laško Union

ΗΑθηναϊκή Ζυθοποιία, έχοντας λάβει

γνώση του οξύτατου προβλήματος

υδροδότησης στις περιοχές της Δυτικής

Αττικής που επλήγησαν από τα πρό-

σφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, πα-

ρέδωσε σήμερα 5.000 λίτρα εμφια-

λωμένο νερό ΙΟΛΗ στο Δήμο Νέας Πε-

ράμου, για να διανεμηθούν στους κα-

τοίκους που έχουν ανάγκη.

Η κίνηση αυτή είναι ένα πρώτο βήμα

ανταπόκρισης στις ανάγκες των πλη-

γέντων. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εξετάζει

περαιτέρω δράσεις και βρίσκεται στη

διάθεση της Πολιτείας, για οποιασδή-

ποτε περαιτέρω ενίσχυση χρειαστεί

στην αντιμετώπιση των έκτακτων συν-

θηκών που βιώνουν οι κάτοικοι της

Δυτικής Αττικής.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
5.000 λίτρα νερού ΙΟΛΗ στις περιοχές της Δ. Αττικής

Η αδυναμία κάλυψης της προϊοντικής γκάμας, το

υψηλότερο κόστος, η αναποτελεσματική συνεργασία

με τους παραγωγούς και προμηθευτές και οι μετα-

φορές εμφανίζονται ως τα σοβαρότερα εμπόδια

στην προσπάθεια διασύνδεσης του πρωτογενούς

και του δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό.

Αυτούς τους παράγοντες καταδεικνύει η τουριστική

αγορά, σύμφωνα με μελέτη της PwC που εκπονήθηκε

για λογαριασμό της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας

του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα

συμπεράσματά της παρουσιάστηκαν χθες σε εκδή-

λωση του φόρουμ «Αγροδιατροφή - Βιομηχανία -

Τουρισμός».

Όπως επισημάνθηκε στην εκδήλωση, το τι και

πού ξοδεύουν οι τουρίστες επηρεάζεται σημαντικά

από τα ξενοδοχεία και τους τουριστικούς πράκτορες.

Ως εκ τούτου, μία ουσιαστική προσπάθεια να αυξηθούν

οι δαπάνες των τουριστών και η συμμετοχή των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά τουρισμού

ενός προορισμού προϋποθέτει την καλύτερη δια-

σύνδεση του τουρισμού με την τοπική οικονομία

και με εταιρείες οι οποίες επενδύουν σε αυτή την

κατεύθυνση.

Η πρόθεση του ξενοδοχειακού κλάδου να προτιμά

εγχώρια προϊόντα, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι

πρόδηλη. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, τα διαρ-

θρωτικά προβλήματα του αγροτικού τομέα και της

βιομηχανίας αλλά και των μεταφορών οδηγούν εν-

τέλει την κάλυψη των αναγκών του τουρισμού μέσω

εισαγόμενων προϊόντων.

Ο κλάδος της αγροδιατροφής

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αγροδιατροφής, δηλαδή

τρόφιμα και ποτά, αυτά αποτελούν το 73,3% των

προμηθειών των ξενοδοχείων, καταδεικνύοντας τις

μεγάλες δυνατότητες διεύρυνσης της εγχώριας πα-

ραγωγής στον τουριστικό τομέα.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στα νωπά εγχώρια προ-

ϊόντα, μόλις το 30,4% διακινείται απευθείας από

τους παραγωγούς προς τα ξενοδοχεία, ενώ οι οι

υπόλοιπες προμήθειες σε τρόφιμα γίνονται σε πο-

σοστό άνω του 85% με ενδιάμεσους.

Στο ίδιο «πεδίο», η κατανάλωση νωπών προϊόντων

φαίνεται να είναι ανάλογη της κατηγορίας/ποιότητας

του ξενοδοχείου και γενικά καταγράφεται προτίμηση

των ξενοδόχων για προμήθειες σε εγχώρια νωπά

προϊόντα. Παρά ταύτα, στα νωπά προϊόντα, το ζήτημα

της ποιότητας αξιολογείται ως ήσσονος σημασίας,

με πρωτεύοντα να αναδεικνύονται τα ζητήματα της

τυποποίησης και της αναποτελεσματικής συνεργασίας

με τους προμηθευτές.

Τα βιομηχανικά προϊόντα

Σχετικά με τις δαπάνες των ξενοδοχείων σε είδη

βιομηχανίας, αυτές διαμορφώνονται στο 26,7% επί

του συνόλου. Εξ αυτού του ποσοστού το 7,9% είναι

η δαπάνη σε αναλώσιμα, έπονται επίπλωση, ιματισμός

και είδη κοσμητικής. Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σε

είδη κοσμητικής είναι ανάλογη της ποιότητας του

ξενοδοχείου. Και σε αυτή την κατηγορία, οι ενδιάμεσοι

έχουν το «πάνω χέρι» καθώς στο 94% ανέρχεται το

ποσοστό προμηθειών μέσω τρίτων σε αναλώσιμα,

91% σε είδη κοσμητικής και 85% σε είδη ιματισμού

και επίπλωσης.

Τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν

από τις ομάδες του φόρουμ για την όσο το δυνατόν

μεγαλύτερη διασύνδεση του αγροτικού τομέα, της

μεταποίησης και του τουρισμού. Ωστόσο, η διασύν-

δεση των κλάδων παρουσιάζει εικόνα ισχυρής εξάρ-

τησης από τα δίκτυα διανομής, κυρίως λόγω διάρ-

θρωσης των κλάδων, χωρικής ανισοκατανομής της

παραγωγής και της κατανάλωσης, αλλά και της ιδι-

αίτερης γεωγραφικής μορφολογίας. Σε κάθε περί-

πτωση, όπως αναφέρεται στη μελέτη, η γενική

εικόνα του κλάδου των logistics στη χώρα δεν είναι

ανάλογη της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης,

αλλά και των αναγκών της.

Επιγραμματικά, οι συντάκτες της μελέτης διακρίνουν

ότι:

- Ο αγροτικός τομέας έχει σημαντική δυναμική κυ-

ρίως ως προς τα νωπά λαχανικά και τα φρούτα, με

την ποιότητά τους να είναι αναγνωρισμένη, παρ’

όλα αυτά δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του

κλάδου σε γκάμα, ποσότητα και τυποποίηση.

- Ο τομέας της βιομηχανίας τροφίμων, αφενός,

χρησιμοποιεί εγχώριες πρώτες ύλες και αφετέρου,

έχει διείσδυση στον κλάδο του τουρισμού. Ωστόσο,

υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, κυρίως

ως προς την κάλυψη των αναγκών του κλάδου σε

γκάμα, ποσότητα και πιστοποίηση.

- Τα προϊόντα βιομηχανίας που αφορούν στον του-

ρισμό έχουν τη χαμηλότερη ανταπόκριση στον κλάδο,

με πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης κυρίως σε

θέματα ποιότητας και τυποποίησης.

Γιατί δεν φτάνουν στα ξενοδοχεία οι Έλληνες παραγωγοί
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Παραμένουν υψηλές οι απώλειες για

την ελληνική μικρομεσαία επιχει-

ρηματικότητα, ωστόσο αναφύονται ση-

μάδια ανάκαμψης στους βασικούς οικο-

νομικούς δείκτες όπως προκύπτει από

την ετήσια έκθεση για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις των χωρών μελών της Ε.Ε.

που παρουσιάστηκε στην ετήσια γενική

συνέλευση των μικρομεσαίων (22 - 24

Νοεμβρίου) στο Ταλίν της Εσθονίας.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις συγκροτούν τη

συντριπτική πλειονότητα της επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα,

διατηρώντας ως μερίδιο το 99,5% στο

σύνολο των επιχειρήσεων, το 86,9% της

απασχόλησης και το 73,2% της προστι-

θέμενης αξίας. Η απασχόληση στις ΜΜΕ

αυξήθηκε την περίοδο 2015 - 2016 κατά

2,4%, ενώ η προστιθέμενη αξία σημείωσε

άνοδο 1,4%.

Για το 2018, αναμένονται να δημι-

ουργηθούν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιπλέον

96.500 νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ οι προβολές

δείχνουν θετικό ρυθμό αύξησης της προστιθέμενης

αξίας κατά 5,8%.

Στο σκέλος εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρ-

ρυθμίσεων και βελτίωσης του επιχειρηματικού περι-

βάλλοντος, η Ελλάδα φαίνεται να παραμένει κάτω

από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με σημαντικές ωστόσο

ενδείξεις βελτίωσης στους τομείς των δημοσίων επεν-

δύσεων και των δημοσίων συμβάσεων. Αντίθετα, ση-

μειώνει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. - 27 στον

τομέα της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, ενώ ση-

μαντική υστέρηση παρατηρείται στο κριτήριο της διε-

θνοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Συνολικά,

η χώρα αξιολογείται θετικά ως προς την πορεία εφαρ-

μογής των αρχών της Πράξης για τις ΜΜΕ.

Η Έκθεση για τις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις ανα-

φέρεται στην αποτελεσματική εφαρμογή του εξωδι-

καστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών,

αλλά και στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός

μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης των

επιχειρήσεων σε κρίση, μια δράση την

οποία έχει αναλάβει να υλοποιήσει πιλοτικά

το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μεταφέροντας τις καλές

πρακτικές και την ευρωπαϊκή εμπειρία

στην ελληνική πραγματικότητα.

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον πρό-

εδρο Γιώργο Καββαθά και τον γενικό γραμ-

ματέα Γιώργο Κουράση, ενώ ο επιστημο-

νικός σύμβουλος Δημήτρης Μπίμπας εκ-

προσώπησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχει-

ρήσεων.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης,

και στο περιθώριο των συναντήσεων με

ομόλογες οργανώσεις των χωρών μελών

της ΕΕ, ο κ. Καββαθάς, επισήμανε τη ση-

μασία που έχει η καθιέρωση μιας ευρω-

παϊκής ατζέντας για τις μικρομεσαίες επι-

χειρήσεις και δεσμεύτηκε για την προ-

ώθηση της Πράξης για τις ΜΜΕ σε εθνικό

και περιφερειακό επίπεδο.

Έκανε λόγο για κριτική ανάγνωση των στατιστικών

δεδομένων και για ανάδειξη πολιτικών που θα βελτιώ-

νουν το οικονομικό χάσμα Βορρά- Νότου. Ο κ. Κουράσης

προέταξε τη σημασία ανάπτυξης διμερών και πολυμερών

σχέσεων των οργανώσεων για τις ΜΜΕ στην Ευρώπη,

τόσο σε επίπεδο πολιτικών όσο και σε επίπεδο ανταλ-

λαγής επιχειρησιακών στρατηγικών όσο και επιχειρη-

ματικών ιδεών.

Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε 111 πόλεις και πε-

ριοχές της χώρας όπου συμπληρώνονται 14 χρόνια

από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων

κτηματολογικών γραφείων, προθεσμία στην οποία

χάνεται οριστικά η δυνατότητα δικαστικής προσφυγής

και συνεπώς και το ίδιο το ακίνητο.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 14 ετών

«κλειδώνουν» οι αρχικές εγγραφές των «αγνώστου

ιδιοκτήτη» ακινήτων, των οποίων η κυριότητα πε-

ριέρχεται στο Δημόσιο. Μεταξύ των 111 περιοχών

είναι η Πεύκη Νέα Σμύρνη, Ν. Ψυχικό, Βριλήσσια, Με-

λίσσια, Γέρακας, Ρέντης, Ελευσίνα και Νέα Πέραμος.

Μονόδρομος για να μη χάσουν τα ακίνητά τους

όσοι δεν τα δήλωσαν είναι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη,

καθώς απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν νομικοί, προϋπόθεση

για τη διόρθωση της αρχικής εγγραφής είναι η προ-

σφυγή στη Δικαιοσύνη.

Εξαίρεση αποτελεί ένας πολύ μικρός αριθμός ακι-

νήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη», κατά βάση οριζόντιες

ιδιοκτησίες, διαμερίσματα σε πολυκατοικίες όπου οι

υπόλοιπες ιδιοκτησίες έχουν, ήδη, δηλωθεί στο Κτη-

ματολόγιο.

Η διαδικασία διόρθωσης των αρχικών εγγραφών με

αμετάκλητη δικαστική απόφαση ισχύει στις ακόλουθες

περιπτώσεις:

Εάν πρόκειται για ζήτημα ιδιοκτησιακής αμφισβή-

τησης, δηλαδή το ακίνητο έχει καταχωριστεί στο Κτη-

ματολόγιο στο όνομα τρίτου ή υπέρ του ελληνικού

Δημοσίου, που

δεν συναινεί σε

αίτηση διόρθω-

σης προδήλου

σφάλματος. Στην

περίπτωση αυτή

απαιτείται η

άσκηση αγωγής

(αναγνωριστικής

ή διεκδικητικής)

ενώπιον του αρ-

μόδιου κατά τόπο

δικαστηρίου. Με

ποινή απαραδέ-

κτου της συζητή-

σεώς της, η αγω-

γή κοινοποιείται

και στον προϊστά-

μενο του κτημα-

τολογικού γρα-

φείου προκειμέ-

νου να καταχω-

ριστεί στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. Μετά

την έκδοση αποφάσεως υποβάλλεται αίτηση διόρ-

θωσης της εγγραφής στο κτηματολογικό γραφείο και

ακολουθείται η διαδικασία εγγραφής πράξης.

Εάν πρόκειται για ακίνητο με ένδειξη «αγνώστου

ιδιοκτήτη», δηλαδή για ακίνητο που για οποιονδήποτε

λόγο δεν δηλώθηκε στη διάρκεια της κτηματογρά-

φησης, που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες διόρθωσης

προδήλου σφάλματος και απαιτείται η συναίνεση του

Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακολου-

θηθεί η απλή και σύντομη δικαστική διαδικασία της

«εκούσιας δικαιοδοσίας», με την οποία υποβάλλεται

αίτηση ενώπιον του κτηματολογικού δικαστή στο Μο-

νομελές Πρωτοδικείο της τοποθεσίας του ακινήτου

και το δικαστήριο κρίνει χωρίς αντιδικία.

Κομισιόν: Ενθαρρυντικά στοιχεία 

για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ακίνητα που δεν δηλώθηκαν «οριστικά» 

στο Κτηματολόγιο περνούν στο Δημόσιο

Ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» σε όλη την Ελλάδα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο ή οι ιδιοκτήτες τους

τα δήλωσαν με σοβαρά σφάλματα κινδυνεύουν να περάσουν στο Δημόσιο εντός του 2018.



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 13EΔEOΠ



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 14EΔEOΠ

ΚΡΑΣΙ

Επιστήμονες από τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Ευ-

ρώπη ανακάλυψαν σε δύο νεολιθικούς οικισμούς

περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Τιφλίδας, πρωτεύου-

σας της Γεωργίας, μεγάλα πήλινα δοχεία που στο

εσωτερικό τους υπήρχαν τα αρχαιότερα μέχρι σήμερα

ίχνη κρασιού, ηλικίας περίπου 8.000 ετών.

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι η παραγωγή κρασιού άρχισε

κάπου στο νότιο Καύκασο, στα σύνορα ανατολικής

Ευρώπης και δυτικής Ασίας.

Τα χημικά ίχνη του κρασιού (ταρταρικό οξύ και

άλλα οργανικά οξέα) ανακαλύφθηκαν σε οκτώ δοχεία,

από το οποίο το αρχαιότερο χρονολογείται από το

5980 π.Χ. περίπου. Παρόμοια πιθάρια χρησιμοποιούνται

μέχρι σήμερα στη Γεωργία για τη ζύμωση του κρασιού

(στη χώρα καλλεργούνται πάνω από 500 ποικιλίες

κρασιών). Σε κάθε ένα από τα δύο νεολιθικά γεωργιανά

χωριά εκτιμάται ότι ζούσαν περίπου 60 άτομα, που

ήσαν γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Κάθε δοχείο έχει ύψος περίπου 80 εκατοστών και

διάμετρο 40 εκατοστών. Κάποια από τα αγγεία, που

έχουν γκριζωπή απόχρωση, φέρουν εικόνες αμπελιών

και έναν άνδρα που χορεύει (μάλλον μεθυσμένος).

Μέχρι σήμερα οι αρχαιότερες ενδείξεις οινοποιΐας

είχαν βρεθεί σε κεραμικά ηλικίας περίπου 7.000 έως

7.500 ετών από τα όρη του Ζάγρου στο βορειοδυτικό

Ιράν (5400 έως 5000 π.Χ.). Στην Κίνα έχουν ανακα-

λυφθεί ίχνη κρασιού όχι από αμπέλια, αλλά από

ρύζι, μέλι και φρούτα, που χρονολογούνται πρι 7.000

ετών περίπου.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής στον Στέφεν Μπατιούκ

του Πανεπιστημίου του Τορόντο, που έκαναν την

ανακάλυψη στις περιοχές ανασκαφών Γκανταχρίλι

Γκόρα και Σουλαβέρις Γκόρα, καθώς και τη σχετική

δημοσίευση στο επιστημονικό έντυπο Proceedings

of the National Academy of Sciences (PNAS), δήλωσαν

ότι «πρόκειται για το αρχαιότερο παράδειγμα καλ-

λιέργειας άγριου ευρασιατικού αμπελιού με απο-

κλειστικό στόχο την παραγωγή κρασιού».

Είναι μια ακόμη ένδειξη, σύμφωνα με τους επιστή-

μονες, για τον κεντρικό, πανάρχαιο και πολύπλευρο

ρόλο του κρασιού στον πολιτισμό και ειδικότερα στη

θρησκεία, στην ιατρική, στις κοινωνικές επαφές, στην

κουζίνα, την οικονομία κ.α.

Σύμφωνα με τον Μπατιούκ, «το ευρασιατικό αμπέλι,

από το οποίο σήμερα παράγεται το 99,9% του κρασιού

παγκοσμίως, έχει τις ρίζες του στην περιοχή του

Καυκάσου».

in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ίσως διστάζετε να παραγγείλετε άνετα κρασί

σε ένα εστιατόριο… Μοιάζει με τον φόβο που

μας πιάνει όταν μας ζητάνε να σηκωθούμε να

χορέψουμε… Είναι κάτι άβολο και ανακουφιστικό

όταν μπορείς να το αποφύγεις (ανάλογα βέβαια

με το πόσα αριστερά πόδια έχεις!)

Αφού δείτε τον κατάλογο και μπερδευτείτε με

τις τόσες επιλογές, η πιο σύνηθης λύση είναι να

παραγγείλετε ένα κρασί που ήδη γνωρίζετε, ένα

από τα κρασιά που αγοράζετε και στο σπίτι,

σωστά; Τι χρειάζεται να κάνετε για να παραγγείλετε

άφοβα το σωστό κρασί σε ένα εστιατόριο;

Πρώτα απ 'όλα, μην παραγγείλετε ποτέ το

house wine, εκτός κι αν τρώτε σε εστιατόριο

ενός μικρού γαλλικού χωριού στο Μπορντό ή κά-

που αντίστοιχα. Στις περισσότερες περιπτώσεις

το house wine μεταφράζεται ως "το φθηνότερο

κρασί που θα μπορούσαμε να πάρουμε τα χέρια μας

για να ξεπουλήσουμε με μεγάλο κέρδος σε ανθρώπους

που δεν ξέρουν από κρασί".

Εάν δεν έχετε ιδέα ποια φιάλη να επιλέξετε από τη

λίστα, προτιμήστε να επιλέξετε ένα κρασί σε ποτήρι.

Τα πιο αξιοπρεπή εστιατόρια έχουν τουλάχιστον ένα

κόκκινο και λευκό κρασί σε ποτήρι και τα πιο ψαγμένα

έχουν αρκετές επιλογές. Αυτός είναι ένας πολύ καλός

τρόπος για να πειραματιστείτε και να ανακαλύψετε

ποια κρασιά σας αρέσουν με αυτό που τρώτε.

Διαδικασία επιλογής κρασιού

Αν παραγγείλετε κρασί από τη λίστα, να είστε προ-

ετοιμασμένοι για την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Αυτή η διαδικασία

αρχίζει όταν σας δίνουν την λίστα κρασιών. Αν δεν

σας δοθεί η λίστα μην διστάσετε να την ζητήσετε.

Ορισμένα εστιατόρια διαθέτουν επίσης μια λίστα “re-

serve” , ένας ειδικός κατάλογος που προσφέρεται

στους καλύτερους πελάτες τους και συχνά περιλαμβάνει

παλιά μπουκάλια από το ιδιωτικό κελάρι του ιδιοκτήτη.

Εάν γνωρίζετε πραγματικά τι κρασί θέλετε να πιείτε

και δεν έχετε πολλά χρήματα για να ξοδέψετε, προ-

τείνουμε να αποφύγετε αυτήν τη λίστα και να προτι-

μήσετε την κύρια λίστα.

1) Καθώς εξετάζετε τη λίστα, προσέξτε πώς είναι

οργανωμένη. Οι κατάλογοι κρασιών είναι συνήθως

οργανωμένοι είτε ανάλογα με τα βασικά στυλ κρασιού

(χρώμα, αφρισμός, γλυκύτητα). είτε με την ποικιλία

κρασιού (μαλαγουζιά, chardonnay, merlot κ.λπ.) είτε

ανά περιοχή (Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη ή

Βουργουνδία, Πιεμόντε κλπ). Σχεδόν πάντα, κάθε

τμήμα παρατίθεται από το λιγότερο ακριβό έως το πιο

ακριβό (προσέξτε τους καταλόγους χωρίς τιμές!). Τα

καλύτερα εστιατόρια απαριθμούν την ποικιλία του

κρασιού (π.χ. "pinot grigio"), τη μάρκα του κρασιού

(π.χ. "Santa Margherita"), την περιοχή από την οποία

προέρχεται ("Ιταλία" ή πιο συγκεκριμένα "Trentino"),

και τον τρύγο (π.χ. "2015"). Αν η χρονιά δεν αναγράφεται

να είστε επιφυλακτικοί- αυτό είναι ένδειξη ότι ο κατά-

λογος κρασιών δεν ενημερώνεται συχνά και / ή συχνά

αγοράζουν κρασιά "off" που έχουν καθίσει σε αποθήκη

κάποιου πάρα πολύ καιρό. Βέβαια υπάρχουν και "casual"

εστιατόρια που δεν αναγράφουν τον τρύγο και δεν

ανήκουν όμως στην πιο πάνω κατηγορία.

2) Μόλις αποφασίσετε για ένα κρασί, ενημερώστε

τον σερβιτόρο ή τον σομελιέ του εστιατορίου. Σε λίγα

λεπτά θα επιστρέψει με ένα μπουκάλι και θα σας το

δείξει. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να ελέγξετε την

ετικέτα για να βεβαιωθείτε ότι είναι το σωστό κρασί

που έχετε παραγγείλει πριν το ανοίξει.  Αν είναι σωστό

απλά κάνετε ένα καταφατικό νεύμα ή λέτε, "ναι".

(Είναι παρατηρημένο ότι συνήθως στο 10% των περι-

πτώσεων, ο σερβιτόρος φέρνει άλλο μπουκάλι.)

Στη συνέχεια ο σομελιέ θα ανοίξει το μπουκάλι και

θα τοποθετήσει το φελλό πάνω στο τραπέζι μπροστά

σας. Ο φελλός παρουσιάζεται για τρείς λόγους. Πρώτον,

η εκτύπωση στον φελλό πρέπει να ταιριάζει με τη

φιάλη. Δεν είναι όλα τα κρασιά που έχουν το όνομά

τους (και την χρονιά) στον φελλό, αλλά τα πιο ακριβά

κρασιά το έχουν. Πρόκειται για μια διαχρονική παράδοση

που προστατεύει τους ανθρώπους από τα να αλ-

λάζουν ετικέτες στα κρασιά. (Σίγουρα, η αντλία

λέει "σούπερ αμόλυβδη", αλλά από πού γνωρίζετε

ότι η δεξαμενή δεν είναι πραγματικά γεμάτη με

απλή;) Η πιθανότητα να συμβεί αυτό είναι σχεδόν

μηδενική στη διάρκεια της ζωής σας, αλλά οι

παλιές παραδόσεις αλλάζουν δύσκολα. Ο δεύτερος

λόγος για να επιθεωρηθεί ο φελλός είναι να δείτε

ότι είναι υγρός. Αυτό σημαίνει ότι το μπουκάλι

αποθηκεύτηκε σωστά στα πλάγια. Αν ο φελλός

είναι ξερός, θα μπορούσε να είναι ένα σήμα ότι

το κρασί έχει χαλάσει.  Ο τρίτος και πιό σημαντικός

λόγος είναι για να διαπιστώσετε άν ο φελλός έχει

προσβληθεί από TCA ή αν έχει κάποιο άλλο ελά-

τωμα. Μην ανησυχείτε, ο σομελιέ πρέπει να σας

δώσει να δοκιμάσετε το κρασί για να το εγκρίνε-

τε!

Αφού κοιτάξετε τον φελλό ο σομελιέ θα σας δώσει

να δοκιμάσετε μια μικρή ποσότητα.  Περιστρέψτε το

κρασί γύρω από το ποτήρι μερικές φορές, στη συνέχεια,

πλησιάστε τη μύτη σας στο ποτήρι και πάρτε μια

μεγάλη ανάσα.  Ναι, θα νιώσετε αρχικά ανόητοι, αλλά

υπάρχει λόγος που θα το κάνετε. Αν μυρίζει φρούτα,

λουλούδια και άλλα ωραία αρώματα (τα οποία προέρ-

χονται από την ποικιλία του σταφυλιού, ονομάζονται

πρωτογενή και θα πρέπει να έρχονται πρώτα στη

μύτη)  τότε απλά νεύετε στον σερβιτόρο και θα αρχίσει

να σερβίρει κρασί στα υπόλοιπα ποτήρια του τραπεζιού

(μην ανησυχείτε, το ποτήρι σας θα γεμίσει μετά από

όλους τους άλλους). Ωστόσο, εάν το κρασί έχει δυσά-

ρεστη οσμή, θα πρέπει να στείλετε το μπουκάλι πίσω.

Το κρασί με φελλό θα μυρίζει  μούχλα, πολύ

παρόμοιο με τη μυρωδιά των υγρών βιβλίων (έχετε

βρεθεί ποτέ σε ένα υπόγειο αμέσως μετά από μια

πλημμύρα; Αυτή είναι η μυρωδιά). Εάν δεν είστε σί-

γουροι, μην φοβάστε να ζητήσετε από τον σομελιέ

να μυρίσει το κρασί. Μην διστάσετε! Πρώτα απ 'όλα,

του αρέσει να τον επικαλείστε ως ειδικό, δεύτερον,

είναι η δουλειά του να σας δώσει μια καλή συμβουλή

και τρίτον, ξοδεύετε πολλά σε αυτό το μπουκάλι.

Αυτό είναι! Μόλις τελείωσει η παρουσίαση μπορείτε

να ξεκινήσετε να πίνετε κρασί. Επιβιώσατε!  Αφού πε-

ράσετε από αυτή τη ρουτίνα μερικές φορές, θα ξεαγ-

χωθείτε και θα μπορείτε να επικεντρωθείτε στην

επιλογή του σωστού κρασιού για το γεύμα σας.

Πώς παραγγέλνουμε κρασί σε ένα εστιατόριο

Από τον Καύκασο ξεκίνησε η παραγωγή

Ανακαλύφθηκε κρασί ηλικίας 

8.000 ετών στην Τιφλίδα
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ΥΓΕΙΑ

Πολλές φορές θυμώνω με τον εαυτό μου που δεν

απαντάω σε όλες τις προσβολές και που... παίρνω

μπρος την επομένη. Μήπως όμως αυτό τελικά δεν είναι

μειονέκτημα αλλά προσόν; «Θύμωσα τόσο πολύ, που

βγήκα εκτός εαυτού», «Μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι»,

«Νόμιζα ότι θα πάθω εγκεφαλικό». Αυτά ή περίπου αυτά

λέμε συχνά πάνω στα νεύρα μας, αλλά δεν πιστεύουμε

ότι μπορεί να τα πάθουμε στα αλήθεια. Και όμως, ο

θυμός «πληγώνει» την καρδιά μας και όχι μόνο.

Τι τον προκαλεί 

Κανένας άνθρωπος, όσο μορφωμένος, πολιτισμένος

και αν είναι, δεν εξαιρείται από το βασικό αυτό συναί-

σθημα. Είμαστε γονιδιακά φτιαγμένοι να ανησυχούμε.

Ο θυμός μπορεί να προκαλείται σε καταστάσεις έντονου

στρες, ματαίωσης, αίσθησης ότι μας εκμεταλλεύονται

ή μας αδικούν, όταν νιώθουμε απειλή ότι θέλουν να

μας βλάψουν, όταν υπάρχει κακή πρόθεση, όταν οι

άλλοι δεν κάνουν αυτό που τους λέμε, όταν θίγονται οι

αρχές μας, η θέση μας. Ο θυμός όμως μπορεί να προκα-

λείται και από αντίδραση στον πόνο, ψυχικό ή σωματικό.

Τόσο ο καταπιεσμένος όσο και ο με οργή εκφρασμένος

θυμός μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα στην

υγεία μας, κυρίως όταν είναι χρόνιος. Ο καταπιεσμένος

θυμός που δεν εκφράζεται μεταμορφώνεται συχνά σε

άλλα συναισθήματα, όπως φόβο, πίκρα, ενοχή, και

μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε κατάθλιψη.

Εν βρασμώ…

Όλα τα συναισθήματα προκαλούν βιολογικές και ψυ-

χολογικές αλλαγές, έτσι και οι οργισμένες σκέψεις μας

επιφέρουν μεταβολές στη χημεία του σώματός μας,

στους νευροδιαβιβαστές, στις ορμόνες, ακόμη και στον

τόνο των αγγείων και των μυών. Όλα αυτά πλήττουν

κυρίως την καρδιά μας, δημιουργούν όμως και άλλα

προβλήματα, λιγότερο προφανή.

Πληγώνει την καρδιά μας 

Όταν εκνευριζόμαστε, παράγεται περισσότερη αδρε-

ναλίνη, ορμόνη που κινητοποιεί τον οργανισμό με απο-

τέλεσμα να αυξάνονται οι χτύποι της καρδιάς. Αυτό

προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης και εμφάνιση

αρρυθμιών, οι οποίες κάποιες φορές μπορεί να απο-

δειχθούν απειλητικές για τη ζωή. Σύμφωνα με έρευνες,

ο θυμός φαίνεται να αυξάνει κατά 

8 φορές τον κίνδυνο για έμφραγμα. Οι οξύθυμοι

επίσης άνθρωποι διατρέχουν υψηλότερο

κίνδυνο εγκεφαλικού μετά τα ξεσπάσματα

θυμού. Μια κρίση οργής μπορεί να προ-

ηγείται ενός εμφράγματος, υποστηρίζουν

ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Χάρβαρντ, οι οποίοι διεξή-

γαγαν ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων

από 9 έρευνες που συμπεριελάμβαναν

χιλιάδες άτομα. Ιδιαίτερα μάλιστα ευά-

λωτοι είναι οι άνθρωποι που έχουν ήδη

και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού

κινδύνου, όπως το κάπνισμα, η υπέρταση,

το κακό λιπιδαιμικό προφίλ κ.ά.

Ρίχνει το ανοσοποιητικό μας

Ο θυμός στρεσάρει πολύ τον οργανισμό μας και τα

υψηλά επίπεδα ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη,

καταστέλλουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού μας

συστήματος, επηρεάζοντας την ικανότητα αντίστασής

μας σε μολύνσεις. Επιπλέον, κάθε φορά που θυμώνουμε

επιβραδύνουμε τους επουλωτικούς μηχανισμούς του

οργανισμού μας.  

Πώς θα ξεθυμάνουμε

Μετράμε ως το δέκα Για να διαχειριστούμε τον θυμό

μας, χρειαζόμαστε χρόνο να σκεφτούμε και να αναλο-

γιστούμε τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν πούμε ή

κάνουμε κάτι που αργότερα ίσως το μετανιώσουμε.

Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει είναι να μετρήσουμε

αργά ως το δέκα (ή αντίστροφα ξεκινώντας από το

δέκα), να πάρουμε βαθιές ανάσες, ώστε να ηρεμήσουμε,

και να χαλαρώσουμε την ένταση στις κινήσεις μας. Αν

υπάρχει δυνατότητα, στρέφουμε την προσοχή μας σε

κάποια άλλη δραστηριότητα που θα μας βοηθήσει να

εκτονωθούμε. 

Παίρνουμε αποστάσεις Μελέτη από το Πανεπιστήμιο

του Οχάιο προτείνει για

όσους νευριάζουν εύκολα,

πολύ ή βγαίνουν συχνά

εκτός εαυτού, έχοντας προ-

βλήματα διαχείρισης θυμού,

να αντιμετωπίζουν την κα-

τάσταση με τη μέθοδο της

αποστασιοποίησης. Αν απο-

μακρυνθούμε από αυτό που

μας θυμώνει, πηγαίνοντας

για παράδειγμα μια βόλτα,

μετά από λίγο θα δούμε ότι

θα αντιμετωπίσουμε τα

πράγματα πιο ψύχραιμα.

Διεκδικούμε, αλλά δεν φιλονικούμε Όταν θυμώνουμε,

πρέπει να αποφεύγουμε από τη μια να καταπιέζουμε

τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας και από την

άλλη τα ξεσπάσματα και την επιθετικότητα. Εκφράζουμε

τον θυμό μας, αλλά όχι επιθετικά. Γνωστοποιούμε με

άλλα λόγια αυτό που μας ενόχλησε ή μας ενοχλεί, ξε-

καθαρίζουμε τη θέση μας και ζητάμε από τους άλλους

να τις σεβαστούν.  

Διαπραγματευόμαστε Αναλαμβάνουμε ευθύνη για τα

συναισθήματά μας, φυσικά και για τον θυμό μας, ξεκα-

θαρίζουμε τα λάθη μας με τον απέναντι, αλλά και τις

προσδοκίες μας. Σε κάθε περίπτωση, επιδίωξή μας

πρέπει να είναι το ειρηνικό κλίμα.

Μη θυμώνετε, για το καλό σας

Ο θυμός μάς βάζει σε μπελάδες, χαλάει τη διάθεσή μας, τις σχέσεις μας, 

θολώνει τη σκέψη μας, κλονίζει την υγεία μας, με πρώτο θύμα την καρδιά μας.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Παρνασσός δεν είναι μόνο η Αράχωβα. Εξί-

σου… Παρνασσός είναι και οι έτερες σταρ

του βουνού, Αμφίκλεια και Αγόριανη, αλλά και

τα μικρά μυστικά χωριουδάκια της Βάριανης,

της Σουβάλας και της Ελάτειας. Είναι, επίσης, το

χιονοδρομικό κέντρο, που ετοιμάζεται σιγά-σιγά

να εγκαινιάσει την χειμερινή του σαιζόν, είναι οι

πεζοπορικές διαδρομές στις ελατόφυτες πλαγιές

του βουνού, και είναι και τα αξιοθέατα όπως το

Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας, που θα ενθου-

σιάσει τα πιτσιρίκια σας. 

Εν αρχή ην το χιονοδρομικό 

Τα πρώτα χιόνια έχουν κιόλας πέσει στον Παρ-

νασσό, και παρ’ όλο που αυτό δε σημαίνει ότι

το χιονοδρομικό κέντρο έχει κιόλας ανοίξει τις

πόρτες του για φέτος, τα πρώτα μας σλάλομ δε φαί-

νεται να απέχουν πολύ. Ένα από τα μεγαλύτερα, δη-

μοφιλέστερα και καλύτερα οργανωμένα χιονοδρομικά

κέντρα της Ελλάδας, μετρά τα χρόνια του σε δεκαετίες

(πρωτολειτούργησε το μακρινό 1976) και διαθέτει

δεκαεννιά πίστες σε υψόμετρο 1.600 έως 2.300

μέτρων. Έχει επίσης επτά χιονοδρομικές διαδρομές,

10 μονοπάτια και τρεις μίνι πίστες αρχαρίων. 

Περπατώ εις το βουνό 

Αν νομίζετε ότι η δράση στον Παρνασσό αρχίζει και

τελειώνει στο χιονοδρομικό κέντρο, σας έχουμε νέα:

Ειδυλλιακά ορεινά μονοπάτια, δασικοί δρόμοι και πε-

τρόχτιστα καλντερίμια σας προκαλούν να δοκιμάσετε

τις πεζοπορικές σας αντοχές, περνώντας παράλληλα

μέσα από φαντασμαγορικά δάση, πλάι σε τρεχούμενα

νερά, δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους και έξω από

μοναδικά σπήλαια. 

Μία από τις δημοφιλέστερες –και ωραιότερες– δια-

δρομές του Παρνασσού είναι εκείνη που «ενώνει» την

Αγόριανη με τους Δελφούς, μέσα από το Ευρωπαϊκό

Μονοπάτι Ε4. Η διάρκεια της πεζοπορίας είναι… τρο-

μακτική (γύρω στις 7 ώρες) όμως η διαδρομή είναι

εύκολη, και ενδείκνυται για αρχάριους πεζοπόρους. 

Πολύ μικρότερη σε διάρκεια, αλλά εξίσου ενδιαφέ-

ρουσα, είναι η διαδρομή από την Τιθορέα μέχρι τη

σπηλιά του Οδυσσέα Ανδρούτσου, η οποία διαρκεί

περί τη μιάμιση ώρα και οδηγεί τα βήματά μας πλάι

στο φαντασμαγορικό φαράγγι του Καχάλα, και μέσα

από το δάσος με τις βελανιδιές. 

Από την Αγόριανη στην Αμφίκλεια

Η Αγόριανη, ή Επτάλοφος όπως αναφέρεται σε

χάρτες και επίσημα έγγραφα, είναι ένα κουκλίστικο

χωριουδάκι στην «πίσω» πλευρά του βουνού –αν θε-

ωρήσουμε «μπροστινή» εκείνη όπου βρίσκεται η Αρά-

χωβα. Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά σε μια καταπράσινη

πλαγιά, ανάμεσα σε έλατα και πλατάνια, και γύρω

από μια λιθόκτιστη πλατεία (ακόμα και το περίπτερο

της οποίας είναι πέτρινο) με τα δίδυμα, γιγάντια πλα-

τάνια, τα ταβερνάκια και τα café της, που σερβίρουν

γλυκό του κουταλιού σε τραπεζάκια έξω όταν ο

καιρός είναι καλός. Από εδώ ξεκινά το πετρόχτιστο

μονοπάτι που ανηφορίζει, κάνοντας ζιγκ ζαγκ πλάι σε

ένα μικρό ποταμάκι, προς τον πανέμορφο, είκοσι μέ-

τρων καταρράκτη - σήμα κατατεθέν του χωριού. 

Αν χορτάσετε την ομορφιά της Αγόριανης, θα οδη-

γήσετε την όμορφη διαδρομή μέχρι την Αμφίκλεια,

σταματώντας στα μισά περίπου της διαδρομής στο

άλλο μυστικό χωριό-μπιζουδάκι του Παρνασσού, που

λέγεται Σουβάλα ή Πολύδροσος. Εδώ, αν δεν πιάσετε

τραπεζάκι για αχνιστό ελληνικό καφέ κάτω από τα

πλατάνια της πλατείας, θα ανηφορίσετε προς

την Πάνω Σουβάλα, πρώτον γιατί η διαδρομή

μέσα στο δάσος είναι φαντασμαγορική, και δεύ-

τερον για να θαυμάσετε τα παλιά αρχοντικά της

και την πανοραμική θέα που προσφέρει στη

γύρω περιοχή. Δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό,

ο βυζαντινός ναός της Αγίας Ελεούσας είναι κτι-

σμένος πλάι στις πηγές του βοιωτικού Κηφισού. 

Η Αμφίκλεια, τώρα, είναι η ανερχόμενη ήρεμη

δύναμη του Παρνασσού, που κλέβει πόντους

από την Αράχωβα, χάρη στα πλακόστρωτα σο-

κάκια της, τα πέτρινα σπιτάκια και τα υπέροχα

νεοκλασικά αρχοντικά. Στα αξιοθέατά της συγ-

καταλέγονται οι εξαιρετικά διατηρημένες πε-

τρόχτιστες βρύσες, τα μεσαιωνικά εκκλησάκια

και το μοναδικό στην Ελλάδα –και ιδιαίτερα κα-

λοφτιαγμένο– Μουσείο Άρτου. Εργαλεία, εικόνες,

σκεύη και ενδιαφέρουσες αναπαραστάσεις διηγούνται

την ιστορία του δημοφιλέστερου εδέσματος από την

αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 

Μιλώντας για αξιοθέατα, εκείνο που δεν πρέπει σε

καμία περίπτωση να χάσετε –ειδικά οι έχοντες πιτσι-

ρίκια– είναι το μοναδικό Βαγονέτο: Ένα πολύ ιδιαίτερο

θεματικό πάρκο, διακόσια μέτρα κάτω (ναι, κάτω)

από το διάσελο μεταξύ Γκιώνας και Παρνασσού. Δύο

από τις στοές των ορυχείων της εταιρείας S&B που

χρησιμοποιήθηκαν για την εξόρυξη βωξίτη από το

1967 μέχρι το 1972 έχουν μετατραπεί σε ένα υπόγειο

μουσείο, που ξεναγεί τους επισκέπτες του στις διαδι-

κασίες εξόρυξης, την ιστορία των μεταλλείων και τις

χρήσεις του βωξίτη στην καθημερινή ζωή. 

Ένα μικρό μουσείο, πολλά διαδραστικά παιχνίδια

και, τέλος, το ίδιο το ορυχείο, στο οποίο μπαίνετε με

ένα από τα αυθεντικά βαγονέτα που μετέφεραν τους

μεταλλωρύχους στα έγκατα της γης, μας μυούν στα

μυστικά των ορυχείων –και μας φέρνουν στο μυαλό

κάτι από τη Μέση Γη του Τόλκιν. Το Vagonetto είναι

ανοικτό καθημερινά, σαββατοκύριακα και αργίες (εκτός

της Κυριακής του Πάσχα και του Δεκαπενταύγουστου)

9:00 – 17:00. 

Χειμερινοί προορισμοί

Παρνασσός

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Αύξηση κατά 10,3% εμφάνισαν στο εννε-

άμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου τα έσοδα

από τον τουρισμό αγγίζοντας τα 12,994 δισ.

ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σύμφωνα με τα στοιχεία

της Τραπέζης της Ελλάδος αντανακλά την

αύξηση του αριθμού των τουριστών που

επισκέφθηκαν τη χώρα μας την περίοδο

αυτή.

Πιο συγκεκριμένα η εισερχόμενη τουριστική

κίνηση ξεπέρασε τα 23,5 εκατομμύρια ταξι-

διώτες έναντι 21,4 εκατομμύρια που είχαν

επισκεφθεί τη χώρα μας την αντίστοιχη πε-

ρίοδο πέρυσι. Κατά την επισκοπούμενη πε-

ρίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες

της ΕΕ-28 διαμορφώθηκε στις 16.047 εκατ.

ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά

8,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο

του 2016, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις

χώρες εκτός της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 15,1%

και διαμορφώθηκε στις 7,488 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης

του ευρώ αυξήθηκε κατά 9,8%, ενώ αυτή

από τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης

του ευρώ αυξήθηκε κατά 6,3%.

Το γράφημα αποτυπώνει στοιχεία για τις αφίξεις

και τα έσοδα από τον τουρισμό στο εννεάμηνο

Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου /ΑΠΕ - ΜΠΕ / Δημο-

σιογραφική επιμέλεια: Δημ. Φραγκουλιώτης

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους

των χωρών της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν

κατά 19,7% και διαμορφώθηκαν στα 5.546 εκατ.

ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των

χωρών της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ αυ-

ξήθηκαν κατά 5,6% και διαμορφώθηκαν στα

3.285 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξή-

θηκαν κατά 18% και διαμορφώθηκαν στα 923

εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γερμανία

αυξήθηκαν κατά 25,7% και διαμορφώθηκαν στα

2.075 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο

Βασίλειο επίσης αυξήθηκαν κατά 15,8% και δια-

μορφώθηκαν στα 1.890 εκατ. ευρώ. Από τις

χώρες εκτός της ΕΕ-28, μείωση κατά 3,1% πα-

ρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες

διαμορφώθηκαν στα 385 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές

από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,2% και διαμορ-

φώθηκαν στα 683 εκατ. ευρώ.

Από ρεκόρ σε ρεκόρ ο τουρισμός στην Ελλάδα


