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MAΡΤΙΟΥ Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟ
«FEVER» Νίκος Οικονομόπουλος - Στέλιος Ρόκκος

Τ

ο Σάββατο 4 Μαρτίου 2017, η Ένωση
Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών διοργανώνει την καθιερωμένη ετήσια
χοροεσπερίδα της, η οποία αποτελεί πλέον
θεσμό για τον κλάδο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο νυχτερινό κέντρο FEVER (Λαγουμιτζή 25 και Λ.

Συγγρού, τηλ. 210-9717333), με ώρα προσέλευσης από τις 10.30 μ.μ.
Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια του
χορού της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, θα υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα.
Παρακαλούμε να προμηθευτείτε έγκαιρα
τις προσκλήσεις σας.

Η ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ

Φόρο στα ζαχαρούχα ποτά
εξετάζουν οι ΗΠΑ
Μη σοβαρές όμως οι έρευνες για τη ζάχαρη μέχρι τώρα

Σ

ε μια χώρα, με υψηλό ποσοστό
παχύσαρκων ατόμων, όπως οι ΗΠΑ,
έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση
για την κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών (nodiet).
Στη συζήτηση περιλαμβάνονται και
μέτρα για τον περιορισμό των διαφημίσεων που απευθύνονται σε μικρά
παιδιά.

Συνέχεια στη σελίδα 4

ΕΡΕΥΝΑ

Σουβλατζίδικα, φούρνοι και
καφετέριες οι 8 στις 10 νέες
επιχειρήσεις!

Τ

ην Τετάρτη 1/2/2017 και ώρα 18:00, η Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της, και ακολούθησε η βράβευση των παιδιών συναδέλφων, που επέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 2016,
για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).

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

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

Στη σελίδα 16

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

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

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Ασφαλιστικά θέματα έθεσε το Ε.Ε.Α.
στον κ. Τ. Πετρόπουλο.»

ΣΕΛ.4

EΔEOΠ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα:
«Ασφαλιστικά θέματα έθεσε το Ε.Ε.Α.
στον κ. Τ. Πετρόπουλο.»

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

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

2310-783817
2310-210250
2310-310676
2310-213691
2310-719455

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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
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Α

σφαλιστικά θέματα μικρομεσαίων επιχειρηματιών και Ελευθέρων Επαγγελματιών έθεσε στον Υφυπουργό Εργασίας κ. Τάσο
Πετρόπουλο, αντιπροσωπεία
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας που συναντήθηκε μαζί του στις 3
Φεβρουαρίου 2017.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ε.Ε.Α. ήταν ο
Πρόεδρος κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και συμμετείχαν
ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Νίκος
Λεβετσοβίτης, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παναγιώτης Κολλάρος, ο φοροτεχνικός συνεργάτης κ. Παναγιώτης Παντελής και ο
Πρόεδρος της ΕΑΔΕ κ. Δημήτρης Γαβαλάκης.
Ο κ. Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη της
αντιπροσωπείας έθεσαν μια σειρά από
προβλήματα, κενά, αντιφάσεις και αδικίες
που προκαλεί ο νέος ασφαλιστικός νόμος,
κατά την πρώτη εφαρμογή του. Ειδική
αναφορά έγινε σε προβλήματα ασφάλισης
ελευθέρων επαγγελματιών και διαμεσολαβούντων στην ιδιωτική ασφάλιση. Ζήτησαν, δε, να μελετηθούν οι επιπτώσεις
και οι εναλλακτικές λύσεις που μπορούν
να βρεθούν, χωρίς να αδικείται κανείς και
χωρίς να κινδυνεύσει το ασφαλιστικό σύστημα. Πολλές από τις ζητούμενες διορθώσεις δεν προκαλούν οικονομική επίπτωση στα Ταμεία.
Από την πλευρά του ο κ. Πετρόπουλος
ζήτησε να κατατεθούν ολοκληρωμένες
προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων
που τίθενται για να εξεταστεί κατά πόσο
μπορούν να εφαρμοστούν ενώ για τον
τομέα των διαμεσολαβούντων ζήτησε να
έχει καταλήξει ο κλάδος σε ενιαίες θέσεις
ώστε να μπορεί ο διάλογος να έχει ισχυρή
βάση. Τέλος, επεσήμανε ότι η πλειοψηφία
των ασφαλισμένων ευνοήθηκε από τον

Eφημερίδα

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

καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών
με βάση το εισόδημα, σε αντίθεση με το
ανελαστικό σύστημα των ασφαλιστικών
κλάσεων.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου δήλωσε, μετά τη συνάντηση, «συγκρατημένα αισιόδοξος» από την προοπτική
επίλυσης των κυριότερων προβλημάτων.
Ειδικές προτάσεις του Ε.Ε.Α.
για τους ασφαλισμένους
επαγγελματίες
•Σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές
αλλά ο ασφαλισμένος καταβάλλει κανονικά
εισφορές από 1-1-2017 και μετά, να έχει
ασφαλιστική ενημερότητα και πλήρη κάλυψη παροχών ασθενείας.
•Αν υπάρχουν οφειλές και υποβάλλει
αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι σήμερα,
συμψηφίζονται μέχρι 20.000 ευρώ (κύρια
οφειλή + πρόσθετα τέλη). Αν τα αναδρομικά που πρόκειται να λάβει υπερβαίνουν το ποσό αυτό, να μπορεί να συμψηφίζει και μεγαλύτερο ποσό, μέχρι το συνολικό ύψος των αναδρομικών που δικαιούται να λάβει.
•Να μην ακυρώνεται χρόνος ασφάλισης
σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, ενώ δεν υπήρχε ασφαλιστέα ιδιότητα. Στον τελευταίο νόμο
υπάρχει μεν αντίστοιχη διάταξη, η οποία
δεν εφαρμόζεται.
•Ο χρόνος προ εγγραφής να μην εκλαμβάνεται ως πλασματικός, αλλά να θεωρείται
πραγματικός χρόνος ασφάλισης, επομένως
να μην αφαιρείται από τους λοιπούς πλασματικούς.
Ειδικά ερωτήματα
για ελεύθερους επαγγελματίες
•Μπλοκάκια: Διευκρινίσεις πως θα μπαίνουν στην ΑΠΔ οι εργαζόμενοι, καθώς και
οι αμοιβές διαχειριστών.
•Πως ορίζεται η διαρκής απασχόληση
για τα μπλοκάκια;
•Τι θα γίνει αν μια επιχείρηση καταχωρήσει μπλοκάκια στην ΑΠΔ, και διαπιστωθεί
ότι δεν έπρεπε να τα έχει καταχωρήσει;
Π.Χ. : Στο τέλος του μήνα έκοψε και σε
τρίτο άτομο.
•Πως θα υποβάλει κάποιος που δεν
απασχολούσε πότε προσωπικό τον μπλοκάκια;
•Πως θα υπολογίζονται οι εισφορές
όταν κάποιος είναι μισθωτός για το υπουργείο οικονομικών και όχι για το υπουργείο
εργασίας;
•Θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 46 Ν. 4387
για τον τεκμαρτό υπολογισμό εισφορών
βάση δραστηριότητας και κύκλου εργασιών;
Από το Ε.Ε.Α.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα χαλάρωση στα Capital Controls
προτείνει η Ένωση Τραπεζών
Προτάσεις για να αρθούν περαιτέρω οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων
και στις αναλήψεις μετρητών παρουσιάζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Ό

πως αναφέρει στη μελέτη με τίτλο «Στοιχεία
Τεκμηρίωσης Σχετικά με τη Λειτουργία του
Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος», στις 28 Ιανουαρίου 2017 έκλεισαν 19 μήνες από την έναρξη
της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και την,
από 18 Ιουλίου 2015, επιβολή περιορισμών στις
αναλήψεις μετρητών και στις μεταφορές κεφαλαίων.
Έκτοτε, οι καταθέσεις στις τράπεζες της χώρας
μας έχουν σταδιακά αυξηθεί ενώ η χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA)
μειώθηκε κατά 49%. Λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας και του
χρηματοπιστωτικού της συστήματος, η ΕΕΤ, ήδη
από το τέλος Νοεμβρίου 2016, κατέθεσε οκτώ (8)
συγκεκριμένες προτάσεις για την περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών προκειμένου:
1. Μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα
ή ημέρες να μπορούν να αναληφθούν σωρευτικά
έως του ποσού των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε
χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού μήνα (από 840
ευρώ ανά δυο εβδομάδες που ισχύει σήμερα).
2. Να επιτραπεί: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί
όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι
στους ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται
νέος κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα,
και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια
του Ν. 4151/2013 (Α’ 103), λογαριασμοί.
3. Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού
του 60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά
ποσά τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής
τροποποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης
από τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών προσώπων.
4. Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις
του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή τροποποιήθηκε επανειλημμένα και ισχύει, και τα μεταφερόμενα
από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνονται

σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεωστικών,
πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν εκδοθεί
από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού).
Η μη ρητή συμπερίληψη των συγκεκριμένων συναλλαγών στα «ελεύθερα» κεφάλαια μιας ελληνικής επιχείρησης έχει οδηγήσει πολλές από αυτές (τουριστικές,
ξενοδοχειακές, αεροπορικές, κ.λπ) στην υπογραφή νέων
ή στην ενεργοποίηση υφιστάμενων, πριν την 18/7/2015,
συμβάσεων αποδοχής καρτών πληρωμών με φορείς
αποδοχής συναλλαγών καρτών του εξωτερικού, δημιουργώντας σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις
τράπεζες και τους λοιπούς φορείς αποδοχής συναλλαγών
καρτών πληρωμών που λειτουργούν στη χώρα μας.
5. Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες
έως του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα
με ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου

ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53
εκατ. ευρώ σήμερα).
6. Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο
εξωτερικό για υφιστάμενους πελάτες.
7. Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο
των καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό
στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα,
χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα
τράπεζας των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών. Με αυτήν την πρόταση θα περιοριστεί το διαχειριστικό κόστος των
τραπεζών και θα μειωθούν οι προμήθειες προς
μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες
για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό για την
αγορά αγαθών και υπηρεσιών έναντι παραστατικών.
8. Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β)
της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ.
6/27.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό
της αιτούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό,
συναθροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί
εντός του μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο
μήνα το 180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/ενδοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου
01/01/2015-31/12/2016». Με το ισχύον καθεστώς, όσες
επιχειρήσεις είναι νεοσύστατες (έναρξη μετά την 1η
Οκτωβρίου 2014) μπορούν να εκτελέσουν μεταφορές
κεφαλαίων στο εξωτερικό χωρίς να ισχύει το στοιχείο
της ιστορικότητας του 140%. Αντίθετα, όσες επιχειρήσεις
δεν είναι νεοσύστατες και είχαν χαμηλές εισαγωγές το
περασμένο διάστημα, αναγκάζονται συχνά να καθυστερούν τις πληρωμές τους καθώς δεν πληρούν το κριτήριο
της ιστορικότητας του 140%. Αυτό όμως δεν ευνοεί την
προσπάθειά τους να αναπτυχθούν.

Φόρο στα ζαχαρούχα ποτά εξετάζουν οι ΗΠΑ
Μη σοβαρές όμως οι έρευνες για τη ζάχαρη μέχρι τώρα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Οι έρευνες μέχρι τώρα δείχνουν ότι όσο χαμηλότερη
είναι η εισοδηματική τάξη (Αφροαμερικάνοι και ισπανόφωνοι) τόσο μεγαλύτερος ο επηρεασμός από τις
διαφημίσεις.
Ο φόρος που δυνητικά θα μπορούσε να επιβληθεί
θα διοχετεύονταν στις υπηρεσίες υγείας της χώρας
προτείνεται ακόμη ο περιορισμός του μεγέθους των
συσκευασιών. Από την άλλη οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαιτητική πρόσληψη ζάχαρης, που
δημοσιεύθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20
ετών, δεν πληρούν τα κριτήρια αξιοπιστίας, όπως
αυτά έχουν οριστεί από την επιστημονική κοινότητα,
αφού βρέθηκε ότι περιλαμβάνουν χαμηλής ποιότητας
στοιχεία και ασυνεπείς συμβουλές.
Αυτό υποστηρίζουν οι συγγραφείς μιας νέας αναθεώρησης για τις έρευνες επάνω στην ζάχαρη, η
οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Annals of Internal
Medicine.
Η εκ των επικεφαλής ερευνητών Jennifer Erickson,
από το πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις ΗΠΑ και οι
συνεργάτες της, υποστηρίζουν ότι η ανάλυσή τους
καταρρίπτει τα συμπεράσματα τουλάχιστον εννέα
παρελθοντικών ερευνών σχετικά με την ζάχαρη και

τις οδηγίες για την κατανάλωσή της, όπως αυτές κοινοποιούνταν στον κόσμο μετά από κάθε έρευνα και
οι οποίες εκδόθηκαν μεταξύ του 1995 και του 2016.
Οι έρευνες αυτές κατέληξαν σε συνολικά 12 αναθεωρήσεις για την κατανάλωση ζάχαρης, επτά από τα
οποίες βασίστηκαν σε ποιοτικά και πέντε σε ποσοτικά
στοιχεία.
Σκεφτείτε ότι αυτές οι “επιστημονικές έρευνες” κατέληγαν να συνιστούν στον κόσμο να καταναλώνει
ζάχαρη σε ποσότητα λιγότερο από το 5% έως και λιγότερο από 25% επί του συνόλου των ημερήσιων
θερμίδων που “επιτρέπεται” να προέρχονται από "μηεγγενή" σάκχαρα. Το τεράστιο εύρος των “επιστημο-

νικών συμβουλών” που κυμαινόταν από το 5% έως
το 25%, ήταν η πρώτη ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε
καλά με αυτές τις έρευνες.
Η ερευνητική ομάδα της δρ Erickson υποστηρίζει
ότι όλες αυτές οι έρευνες των τελευταίων 20 ετών
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις Αξιολόγησης των Κατευθυντήριων Γραμμών για την Έρευνα (Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation – AGREE).
Απέτυχαν δηλαδή να φτάσουν στα στάνταρντ “αυστηρότητας της ανάπτυξης, εφαρμογής και συντακτικής
ανεξαρτησίας”, όπως αναφέρουν στην έκθεσή τους.
Η ορολογία διέφερε μεταξύ των κατευθυντήριων
γραμμών, με κάποιες έρευνες να κάνουν αναφορά
στα “ελεύθερα σάκχαρα” (που περιλαμβάνουν σάκχαρα
που βρίσκονται στα φρούτα, το μέλι, καθώς και τα
σάκχαρα που προστίθενται στα τρόφιμα και τα ποτά)
και στα “πρόσθετα σάκχαρα” και σε συστάσεις για τα
ζαχαρούχα ποτά.
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι
“προς το παρόν, δεν φαίνεται να υπάρχουν αξιόπιστα
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οποιαδήποτε από
τα συνιστώμενα όρια ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης
ζάχαρης συνδέονται στενά με αρνητικές επιπτώσεις
για την υγεία”.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΦΙΑ τέλος
Ερχεται ο φόρος περιουσίας
Με έναν νέο υπερ-φόρο, που θα βασίζεται στο περιουσιολόγιο,
αναμένεται να αντικατασταθεί από το υπουργείο Οικονομικών
ο ΕΝΦΙΑ από το 2018.
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», πρόκειται για έναν γενικευμένο φόρο που θα υπολογίζεται το σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας των πολιτών και θα φορολογείται με προοδευτική κλίμακα.
Στον νέο φόρο θα υπολογίζονται:
• Κατοικίας
• Κτήρια επαγγελματικής στέγης
• Αποθήκες
• Οικόπεδα
• Αγροί
• Λοιπές εδαφικές εκτάσεις
• Αυτοκίνητα
• Μοτοσικλέτες
• Σκάφη αναψυχής
• Αεροπλάνα , ελικόπτερα
• Κινητά αντικείμενα αξίας
• Συμμετοχές σε επιχειρήσεις
Από αυτόν εξαιρούνται οι καταθέσεις, οι μετοχές, τα αμοιβαία, τα
ομόλογα και τα έντοκα γραμμάτια.
Στόχος του νέου φόρου, όπως και του ΕΝΦΙΑ, είναι να μπουν στα
ταμεία στο τέλος κάθε έτους περίπου 2,65 δισ. ευρώ.
Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει πως με αυτόν τον
τρόπο υπάρχει δικαιότερη αναδιανομή φορολογικών βαρών, με την
επιβάρυνση να είναι μεγαλύτερη στους έχοντες.

Προσωρινή εισφορά 10%
το σχέδιο της κυβέρνησης

Μ

προστά στον κίνδυνο της κατάρρευσης
των εσόδων, από μαζική
μη καταβολή εισφορών,
ειδικά από όσους εργαζόμενους διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΠΥ) και έχουν έως δύο
«αντισυμβαλλόμενους»
και από όσους έχουν μισθωτή απασχόληση και
«κόβουν μπλοκ» στη δεύτερη εργασίας τους, η κυβέρνηση επεξεργάζεται
διορθωτικά σενάρια. Στην «πρώτη γραμμή» βρίσκεται η ενδεχόμενη μείωση στο μισό, της καταβολής εισφορών για τα μπλοκάκια. Αυτό σημαίνει ότι, αντί για 20%, που καλούνται να καταβάλλουν για τον κλάδο σύνταξης, οι ελεύθεροι
επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, να
υποχωρήσει η εισφορά στο 10% του ετήσιου
εισοδήματος.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα περιοριστούν
κάπως οι αντιδράσεις, αφού τα προβλήματα
φαίνεται ότι υπάρχουν για εισοδήματα από
20.000 ευρώ και άνω, όπου σε αρκετές περιπτώσεις οι εισφορές διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα περιο-

ριστεί και η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα, που μπορεί να προκύψει, εάν η
διάταξη για τα μπλοκάκια μείνει ως έχει. Άλλωστε το γεγονός ότι
από τις αρχή του έτους,
είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι, που έσπευσαν
να κλείσουν τα ΔΠΥ
τους, δείχνει την τάση
που δημιουργείται στην
αγορά εργασίας. Όμως οι παρεμβάσεις που
επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας θα είναι
προσωρινές. Μόνο τυχαία δεν είναι η χθεσινή
ραδιοφωνική παρέμβαση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας, κ. Τάσου Πετρόπουλου, ο
οποίος εμμέσως πλην σαφώς προανήγγειλε ότι
οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να καταβάλλουν, ότι
κατέβαλλαν και πέρσι, δηλαδή πριν από την
έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου υπολογισμού των εισφορών. Μάλιστα, οι όποιες αλλαγές
προκύψουν, με νέα διάταξη νόμου, θα επιτρέπουν από τους ασφαλισμένους να διατηρούν
το δικαίωμα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι αλλαγές για τις εξαγωγές και την απαλλαγή ΦΠΑ
Ο

ι αλλαγές που έχουν επέλθει στις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας για το καθεστώς της
εξαγωγής επηρεάζουν, αυτόματα, και τις ελληνικές εξαγωγές.
Το νέο καθεστώς καθορίζεται με απόφαση (υπ’ αριθμ.
ΠΟΛ.1203/28.12.2016) του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή, με την οποία καθορίζεται και η
διαδικασία στην παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός
της Κοινότητας, από τον μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή, υποκείμενο ή μη στον
φόρο πρόσωπο. Η απόφαση έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή από τον πωλητή – εξαγωγέα.
Για την απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης
αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται
από υποκείμενο στον ΦΠΑ πωλητή-εξαγωγέα στο
εσωτερικό της χώρας σε αγοραστή εγκατεστημένο
εκτός Ε.Ε. απαιτείται:
α) Υποβολή τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής
σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας. Επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής δηλώνεται ο ΑΦΜ του
υποκείμενου στον φόρο πωλητή-εξαγωγέα.
β) Τιμολόγιο πώλησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ – ΑΡΘΡΟ 24
ν. 2859/2000 “ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΠΑ”» και δηλώνεται επί του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής.
Ειδικά για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στον ΦΠΑ πωλητή-εξαγωγέα
εγκατεστημένο στην Ελλάδα σε αγοραστή-ιδιώτη εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε δύναται να εκδίδεται, κατά τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, στοιχείο λιανικής πώλησης
(απόδειξη λιανικής πώλησης) από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του πελάτη.
γ) Αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό
έδαφος της Ε.Ε όπως προκύπτει από το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» –
«Export Notification» το οποίο εκδίδεται από το Τελωνείο Εξαγωγής μέσω του υποσυστήματος Ελέγχου Εξαγωγών του ICISnet.
Σε περίπτωση υποβολής από τον υποκείμενο στον
φόρο πωλητή-εξαγωγέα του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής σε άλλο Κράτος Μέλος, κατά τις

διατάξεις της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, οποιοδήποτε αποδεικτικό εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε. το οποίο παρέχεται από αρμόδια
τελωνειακή αρχή άλλου Κράτους Μέλους της Ε.Ε.
δ) Τραπεζικό μέσο πληρωμής από το οποίο θα προκύπτει η καταβολή του αντιτίμου της αξίας του τιμολογίου
πώλησης, για κάθε συναλλαγή ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά για περισσότερες συναλλαγές, κατά το μέρος της

αντιπαροχής που δεν καταβάλλεται σε είδος και δεν
συμψηφίζεται λογιστικά έναντι οφειλής του αντισυμβαλλομένου.
Στις περιπτώσεις που για συγκεκριμένες συναλλαγές,
ή για συγκεκριμένες επιχειρήσεις λόγω της φύσης των
εργασιών τους, η προσκόμιση τραπεζικού μέσου πληρωμής είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερής, ο λόγος
της αδυναμίας εξόφλησης με τη χρήση τραπεζικού
μέσου πληρωμής πρέπει να αναγράφεται πάνω στο
σώμα του φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται και να
αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Επίσης
το ανωτέρω γεγονός θα γνωστοποιείται στην αρμόδια
φορολογική και τελωνειακή αρχή αποκλειστικά πριν από
την πραγματοποίηση της εξαγωγής προκειμένου να
αξιολογούνται τα πραγματικά περιστατικά κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του χρόνου που ο
τελευταίος θα διενεργηθεί.
Εφόσον η εξόφληση της συναλλαγής γίνεται με μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ο υποκείμενος

στον φόρο πωλητής υποχρεούται να καταθέσει εντός
δύο εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίηση της
εξαγωγής σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό το ποσό των μετρητών που εισέπραξε.
Άρθρο 2
Διαδικασία απαλλαγής από τον φόρο προστιθεμένης
αξίας κατά την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή
από πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός Ε.Ε.
Για την απαλλαγή από τον φόρο προστιθεμένης
αξίας στην παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός
της Κοινότητας από το μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή, υποκείμενο ή μη στον
φόρο πρόσωπο, ο οποίος δύναται σε περιστασιακή
βάση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις τελωνειακές
διατάξεις να υποβάλλει τελωνειακά παραστατικά
εξαγωγής, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α) Ο υποκείμενος στον φόρο πωλητής των αγαθών
παραδίδει τα προς εξαγωγή αγαθά στον αγοραστή
εκδίδοντας τιμολόγιο πώλησης με ΦΠΑ ή απόδειξη
λιανικής πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα».
β) Ο αγοραστής – εξαγωγέας, εφόσον οι τελωνειακές αρχές κάνουν αποδεκτό το αίτημα υποβολής
τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, αποστέλλει
στον πωλητή, εντός 90 ημερών από την ολοκλήρωση
της εξαγωγής, το ηλεκτρονικό μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής» – «Export Notification».
Κατ’ εξαίρεση το ανωτέρω αποδεικτικό δύναται να αποστέλλεται σε μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον δικαιολογείται από τα πραγματικά περιστατικά της συναλλαγής.
γ) Ο πωλητής εξαγωγέας εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο
στο όνομα του αγοραστή – εξαγωγέα και καταβάλλει το
ποσό του ΦΠΑ σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καταργείται η
ΠΟΛ.1024/ 21.1.1993 Α.Υ.Ο.
2. Ειδικά για λιανικές πωλήσεις αγαθών σε ταξιδιώτες,
τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη από την ΑΥΟ
ΠΟΛ.1338/30.12.1996 διαδικασία απαλλαγής.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Ποιες αποδείξεις
«χτίζουν» αφορολόγητο
Η οριστική απόφαση για τις δαπάνες με ηλεκτρονικό
μέσο πληρωμής και οι εξαιρέσεις

Μ

ε εξαίρεση τις δαπάνες για
ενοίκια, τέλη κυκλοφορίας,
αγορά οχημάτων, καθώς και τις
υπόλοιπες μη καταναλωτικές δαπάνες, όπως π.χ. δάνεια, φόροι,
αγορά κατοικίας κ.ά. όλα τα υπόλοιπα έξοδα από λογαριασμούς
ΔΕΚΟ, κινητή και σταθερή τηλεφωνία, internet, αγορές καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσίες
λαμβάνονται υπ’ όψιν για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου ορίου
με πλαστικό χρήμα, προκειμένου
μισθωτοί και συνταξιούχοι, αλλά
και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να τύχουν της έκπτωσης φόρου από 1.900 έως και 2.100 ευρώ, η οποία
αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο από
8.636 έως και 9.545 ευρώ.
Το σύνολο των δαπανών για τις οποίες απαιτείται η
χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή και συλλογής
αποδείξεων για φέτος καθορίστηκε με χθεσινή απόφαση
(ΠΟΛ. 1005/25.1.2017) της υφυπουργού Οικονομικών Κ.
Παπανάτσιου, με την οποία αποσαφηνίζονται και οι κατηγορίες των φορολογουμένων που εξαιρούνται από
την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής
για την πραγματοποίηση των δαπανών τους, αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την
προβλεπόμενη κλίμακα.
Προκειμένου να έχει κάποιος την έκπτωση φόρου
1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός του. Το
ποσοστό είναι 10% για κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000
ευρώ, 15% από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και 20% από
30.000,01 και άνω.
Αν οι φορολογούμενοι δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων με ηλεκτρονικά μέσα, θα
πληρώνουν επιπλέον φόρο ίσο με τη διαφορά των απαιτούμενων αποδείξεων και των αποδείξεων που δεν συγκεντρώθηκαν με συντελεστή 22%. Στα ζευγάρια πρέπει
και ο σύζυγος και η σύζυγος να κάνουν αγορές για να
καλύψουν το ποσό που απαιτείται, εάν όμως ο ένας σύζυγος δαπανήσει το ποσό που πρέπει θα μπορεί να μεταφέρει το υπόλοιπο στο έτερο μέλος της οικογένειας.
Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της ανωτέρω απόφασης
έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το
άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται
να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και
λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες
και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.
3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές) και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων
προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματός του, σύμφωνα με την κλίμακα του πίνακα.
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες
ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ:
Ομάδα 1 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.
Ομάδα 2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός.
Ομάδα 3 Ένδυση και υπόδηση.
Ομάδα 4 Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
Ομάδα 7 Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για
τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των
ποδηλάτων.
Ομάδα 8 Επικοινωνίες.
Ομάδα 9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 Εκπαίδευση.

Ομάδα 11 Ξενοδοχεία, καφέ,
εστιατόρια.
Ομάδα 12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την
περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16
του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή
δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα
από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες
φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που
υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή,
με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά
με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με
πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς
τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από
καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο
ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου
34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει
μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός
τους, σύμφωνα με την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34
του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους
θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που είναι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
3. Οι φορολογούμενοι των παρ. 1 και 2 του παρόντος
άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης
αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της
παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό
έλεγχο.
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών
μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την
πραγματοποίηση δαπανών οι υπάλληλοι του υπουργείου
Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στην
αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε
οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε
σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών
από οποιονδήποτε εκ των δύο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται
κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο
ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν
κάλυψη του ελάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών.
Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της
κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος
προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη
θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Σχέδιο καταβολής του
φόρου εισοδήματος
σε μηνιαίες δόσεις
Ο

ι σκληροί φόροι και οι υψηλές εισφορές που
πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι το 2017
αναγκάζουν την
κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, να επαναφέρει το σχέδιο καταβολής του φόρου εισοδήματος έως και 6 μηνιαίες
δόσεις αντί των τριών διμηνιαίων που ισχύουν σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμούν στελέχη του οικονομικού
επιτελείου ότι θα διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι
έτσι ώστε να καταφέρουν σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον
να πληρώσουν τους φόρους και τις εισφορές τους.
Φέτος στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι το ηλεκτρονικό σύστημα να ανοίξει νωρίτερα από κάθε άλλη
φορά και συγκεκριμένα στα μέσα Απριλίου (αντίστοιχη
προσπάθεια έγινε και το περυσινό έτος χωρίς όμως επιτυχία). Ανεξάρτητα από το πότε θα ανοίξει η εφαρμογή,
η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος θα καταβληθεί
μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ενώ εφόσον συμφωνήσουν οι πιστωτές της χώρας για μηνιαία πληρωμή των δόσεων, η
τελευταία θα πληρωθεί στα τέλη Δεκεμβρίου. Εφόσον η
εκκαθάριση των δηλώσεων ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη
Μαΐου, νωρίτερα θα έρθουν και τα ειδοποιητήρια του
ΕΝΦΙΑ με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη
Ιουλίου ή στα τέλη Αυγούστου σε πέντε δόσεις με την
τελευταία εντός του 2017.
Στο υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με το δημοσίευμα,
σχεδιάζουν αλλαγές στο βασικό έντυπο των φορολογικών
δηλώσεων (Ε1) προκειμένου να υπολογιστούν σωστά οι
εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες που
ασφαλίζονται σε περισσότερα του ενός ταμεία. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα εισοδήματα κάποιου φορολογούμενου, ο
οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΑ. Στο
Ε1 εμφανίζεται το σύνολο των εισοδημάτων από το
ελευθέριο επάγγελμα, με αποτέλεσμα να μην είναι
εφικτός ο υπολογισμός των εισφορών για κάθε ταμείο
ξεχωριστά (έχουν διαφορετικές εισφορές). Στο νέο έντυπο
εξετάζεται κάθε πηγή εισοδήματος να αναγράφεται σε
ξεχωριστό κωδικό.
Επίσης ανενεργός θα παραμείνει και στις φετινές δηλώσεις ο κωδικός 049 που αφορά στις αποδείξεις, καθώς
το προηγούμενο έτος μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες
δεν είχαν υποχρέωση να συγκεντρώνουν αποδείξεις.
Πάντως πολλοί φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν με
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ότι θα
πληρώσουν υψηλότερο φόρο εξαιτίας των αλλαγών
στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και της εισφοράς
αλληλεγγύης. Ειδικότερα:
1. Περισσότεροι από ένα εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι
θα πληρώσουν μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος. Η μείωση
του αφορολόγητου ορίου και το γεγονός ότι η μηνιαία
παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε κατά τους πρώτους
πέντε μήνες του 2016 (από τον Ιανουάριο μέχρι τον
Μάιο) με το έμμεσο αφορολόγητο όριο των 9.550 ευρώ
και τις πιο ευνοϊκές κλίμακες, ενώ κατά τους επόμενους
επτά μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο, η παρακράτηση φόρου υπολογίστηκε με βάση τα μειωμένα
αφορολόγητα όρια και τις νέες φορολογικές κλίμακες,
οδηγεί σε μεγάλες επιβαρύνσεις που θα φανούν στην
τελική εκκαθάριση.
2. Αρκετοί αγρότες θα επιβαρυνθούν από την αλλαγή
του τρόπου φορολόγησης των εισοδημάτων τους. Θα
φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών με αντίστοιχο
αφορολόγητο (8.636 έως 9.545 ευρώ αντί με συντελεστή
13% από το πρώτο ευρώ). Οι αλλαγές αυτές θα επιβαρύνουν τους αγρότες με εισοδήματα άνω των 21.500 ευρώ.
3. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με εισοδήματα από ενοίκια
εντάσσονται στους χαμένους του φορολογικού συστήματος, καθώς θα επιβαρυνθούν έως και 36% σε σχέση με
το προηγούμενο φορολογικό έτος. Τα εισοδήματα από
ενοίκια θα φορολογηθούν με συντελεστές 15% (από
11%) για ποσά έως 12.000 ευρώ, 35% (από 33%) για το
κλιμάκιο εισοδήματος από 12.001 έως και 35.000 ευρώ
και 45% (από 33%) για το κλιμάκιο εισοδήματος που
υπερβαίνει τις 35.001 ευρώ.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ερευνα: Η κρίση επιδείνωσε σημαντικά την υγεία
των εργαζομένων στην Ελλάδα
Α

ρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων, στην Ελλάδα, αλλά
και στην ΕΕ έχει η παρατεινόμενη οικονομική κρίση,
σύμφωνα με τους επιστήμονες, αλλά και μελέτες που
γίνονται για το ζήτημα αυτό.
Οι ειδικοί διαπιστώνουν κατακόρυφη επιδείνωση των
συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στη
χώρα μας, κατά την διάρκεια της επτάχρονης οικονομικής
κρίσης.
Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην εντατικοποίηση
της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια,
τις απολύσεις αλλά και την ανεργία που έχουν εξουθενώσει τους πρώην και νυν εργαζόμενους. Παράλληλα,
στο γεγονός ότι λόγω κόστους έχουν μειωθεί σημαντικά
τα κονδύλια για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και οι έλεγχοι από την Πολιτεία
στους χώρους εργασίας.
«Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην
Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα - όπου έχει χαθεί
το 30% του ΑΕΠ και με 1,5 εκατομμύριο ανέργους επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων» ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής
επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικός ιατρός εργασίας Γιώργος
Ραχιώτης μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας
Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα:
«Oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και
ασφάλεια της εργασίας».
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ Ραχιώτης, η παρατεταμένη ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων και η ανεργία έχουν άμεση επίπτωση
στην υγεία των εργαζομένων.
Η κατάσταση αυτή έχει συνδεθεί με: Κατακόρυφη

αύξηση του στρες, σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), αύξηση
περιστατικών υπέρτασης και στεφανιαίας
νόσου, κατάθλιψη, αύξηση μυοσκελετικών παθήσεων, αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας, αύξηση επισκέψεων στους
γενικούς γιατρούς και αύξηση αυτοκτονιών.
Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων, λόγω κατάρρευσης επιχειρήσεων,
αλλά και των απολύσεων φαίνεται από
την άλλη, να οδηγεί σε μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων.
«Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων
δεν πρέπει να μας εφησυχάζει γιατί οφείλεται στην ύφεση και τη μαζική καταστροφή της παραγωγικής βάσης » διευκρίνισε ο κ. Ραχιώτης. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης στην υγεία και ασφάλεια της
εργασίας, θα αυξηθούν όσο παρατείνεται η κατάσταση
αυτή και δεν υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης.
Όπως επισημαίνουν, το εργασιακό στρες είναι ιδιαίτερα
αυξημένο στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα
δημόσια νοσοκομεία. Στρες που επηρεάζει σημαντικά
την υγεία των εργαζομένων σε αυτά. Σύμφωνα με ελληνική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το 88% των εργαζομένων που συμμετείχαν σε έρευνα, ανέφεραν ελλείψεις σε βασικά υγειονομικά υλικά. Επίσης, το 84%
των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι οι ελλείψεις αυτές
είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην περίθαλψη των ασθενών.

Τι είναι η επαγγελματική νόσος ;
Σύμφωνα με το ιατρικό κριτήριο επαγγελματική νόσος
είναι κάθε νόσος ή παθολογική κατάσταση, η οποία
προκαλείται ή επιδεινώνεται στον εργαζόμενο στο εργασιακό του περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι από
το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπονήσει οποιαδήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τομέα «της υγείας και ασφάλειας
της εργασίας», τονίζουν οι ειδικοί και εξηγούν ότι οι
βλαπτικοί παράγοντες στο χώρο της εργασίας είναι:
φυσικοί (θόρυβοι, δονήσεις κ.α), χημικοί (ουσίες, κάπνισμα, κ.α), βιολογικοί (βιολογικά νοσήματα) και εγκάρσιοι κίνδυνοι (π.χ. νυχτερινή βάρδια). Τέλος, παρατηρούν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα είχαν ως συνέπεια την μείωση της τραπεζικής
πίστης, την αύξηση του δημόσιου χρέους, τη μείωση
ΑΕΠ κατά 30% και την ανεργία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ασφυκτικό κλοιό οι επιχειρήσεις και το 2017
Σ

τη δίνη της αβεβαιότητας και της έλλειψης ρευστότητας παραμένει εγκλωβισμένη η ελληνική οικονομία, η οποία αδυνατεί να ανακάμψει και να επιστρέψει σε βιώσιμη τροχιά. Παρά την αισιοδοξία που
εκφράζουν κυβερνητικοί παράγοντες για τους ρυθμούς
ανάπτυξης (βλ. την πρόσφατη δήλωση του Αλ. Φλαμπουράρης), ο επιχειρηματικός κόσμος εμφανίζεται
επιφυλακτικός και δηλώνει εξαιρετικά ανήσυχος για
τις εξελίξεις. Ήδη, οικονομικοί αναλυτές σπεύδουν
να χαμηλώνουν τον πήχυ των προβλέψεων τους (η
PwC εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί μεταξύ 1% και
1,5% έναντι 2,7% των επίσημων προβλέψεων) και μάλιστα εκφράζουν φόβους για άλλη μια «χαμένη
χρονιά», όπου θα κυριαρχήσουν η υποανάπτυξη και η
μείωση της κατανάλωσης.
Βασική πηγή προβληματισμού δεν είναι άλλη από
την πορεία της διαπραγμάτευσης, η οποία έχει τελματώσει. Ο κίνδυνος να χαθεί και το ορόσημο της
20ής Φεβρουαρίου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μετά από αυτό της 5ης Δεκεμβρίου είναι υπαρκτός, αφού σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο
Έλληνας υπουργός Οικονομικών στην επιστολή του
προς τους εταίρους ένα σημαντικό κομμάτι των προαπαιτούμενων δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί (μόλις το
1/3 έχει ολοκληρωθεί).
«Επενδυτική άπνοια»
Ενόσω η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει τους εταίρους
ότι δεν χρειάζονται νέα μέτρα και πως η χώρα βαδίζει
σταθερά προς ένα νέο ενάρετο κύκλο, η αγορά
βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί, με χιλιάδες επιχειρήσεις
να βρίσκονται ένα βήμα πριν από την απόλυτη καταστροφή. Αποκαλυπτική για το μέγεθος της ασφυξίας
που προκαλεί η κρίση στην ελληνική επιχειρηματικότητα είναι η πρόσφατη έρευνα της Endeavor Greece.
Σύμφωνα με αυτήν, οι διαγραφές (35.159) επιχειρήσεων πέρυσι ξεπέρασαν τις συστάσεις (28.615),
με αποτέλεσμα για πρώτη φορά να υπάρχει αρνητικό

ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών (!).
Μάλιστα, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων ήταν
κατά 50% λιγότερες σε σχέση με το 2008, λίγο πριν
δηλαδή περάσει το κατώφλι της ελληνικής οικονομίας
η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε με
την κατάρρευση της Lehman Brothers.
Την ίδια ώρα, αρνητικά είναι τα μηνύματα από το
μέτωπο των επενδύσεων, οι οποίες θεωρούνται
«κλειδί» για την ανάκαμψη. Για το 2016, οι επενδύσεις
μαζί με τις καταθέσεις/χρηματοδοτήσεις τους ιδιωτικού
τομέα διαμορφώθηκαν στα 20 δισ. ευρώ (όταν η Ελλάδα χρειάζεται τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για να
καλύψει το επενδυτικό έλλειμμα).
Στελέχη της PwC εκτιμούν ότι και φέτος οι επενδύσεις θα κινηθούν σε «ρηχά νερά», ενώ εξίσου απαισιόδοξοι εμφανίζονται και για τις επιχειρηματικές
συμφωνίες που θα γίνουν, ύστερα από τις κατώτερες
των προσδοκιών συμφωνίες του 2016. Όπως έδειξε
πρόσφατη έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας, οι
εξαγορές και οι συγχωνεύσεις που υλοποιήθηκαν
την περσινή χρονιά ήταν από τις μικρότερες των τελευταίων χρόνων, αντικατοπτρίζοντας τη χαμηλή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χώρα.
Το ύψος των καθαρών εξαγορών προσέγγισε τα
600 εκατ. ευρώ, επίδοση εξαιρετικά πενιχρή για τις
δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα, η «μερίδα του λέοντος» αφορούσε
στην πώληση περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών
τραπεζών, με στόχο την κεφαλαιακή τους ενίσχυση.
«Όσο δεν αποκαθίσταται η σταθερότητα, το ενδιαφέρον που υπάρχει από Έλληνες και ξένους επενδυτές
θα παραμένει στα χαρτιά. Οι επενδυτές θέλουν ασφάλεια και υψηλές αποδόσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά
ο εντεταλμένος σύμβουλος της PwC, Κώστας Μητρόπουλος. Πέραν της αβεβαιότητας, πάντως, μεγάλο
βαρίδι στην ενεργοποίηση νέων projects αποτελεί
και η υψηλή φορολογία, η οποία υπονομεύει την
προσπάθεια των επιχείρησεων να παράξουν νέο πλού-

το και να γίνουν πιο εξωστρεφείς, αφού στερεί πολύτιμους πόρους από τη διαθέσιμη ρευστότητά τους.
Επιπλέον, η υπερφορολόγηση αυξάνει το κίνητρο
για φοροδιαφυγή και για λαθρεμπόριο. Μάλιστα, το
τελευταίο έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στον
χώρο των καπνικών και των οινοπνευματωδών ποτών,
ενώ αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του σε κλάδους,
όπως η οινοποιία που μέχρι πρότινως δεν είχαν τέτοια
προβλήματα.
Λύσεις ζητά η αγορά
«Δώστε τέλος στα ζόμπι,
για να ανασάνει η οικονομία»
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η αγορά, για την
ανάγκη άμεσης τακτοποίησης των «κόκκινων δανείων».
Στελέχη επιχειρήσεων και οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν πως έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα η
ρύθμιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος για τη χώρα,
καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις εξαρτώνται άμεσα από
τη λύση που θα δοθεί. Μάλιστα, ο εντεταλμένος
σύμβουλος της PwC δήλωσε σε πρόσφατη εκδήλωση
πως χρειάζεται να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες
από τις τράπεζες, ώστε να ξεκαθαρίσει ποιες εταιρείες
θα σωθούν και ποιες θα αφεθούν να καταρρεύσουν.
«Πρέπει να τελειώσουμε με τις εταιρείες ζόμπι, και
να προχωρήσει γρήγορα η εξυγίανσή τους, καθώς
όσο συντηρούνται στη ζωή στερούν δυνατότητες
ανάπτυξης από τις υγιείς και υπονομεύουν την ανάκαμψη», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως
η απορρόφηση των περιουσιακών τους στοιχείων
από υγιείς εταιρείες θα οδηγήσει σε νέες θέσεις εργασίας. Ο ίδιος τόνισε ότι εάν θεσμοθετηθεί το ακαταδίωκτο θα επισπευσθεί η αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, ωστόσο έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρέπει το νομικό πλαίσιο να δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία.
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Υπολογισμοί για μείωση του αφορολογήτου

εδομένη θα πρέπει να θεωρείται η μείωση του
αφορολογήτου ορίου ή διαφορετικά της έκπτωσης
φόρου από το 2018, εξέλιξη που θα πλήξει το σύνολο
των φορολογουμένων, κυρίως όμως όσων βρίσκονται
στα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια, ενώ πολύ πιθανό
είναι το σενάριο και της αλλαγής της φορολογικής
κλίμακας και των συντελεστών.
Ανάλογα με το ύψος των μέτρων που θα απαιτήσουν
οι δανειστές προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι
που έχουν τεθεί για το 2018, θα μειωθεί και η έκπτωση
φόρου.
Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε το οικονομικό επιτελείο
ξεκίνησε τους υπολογισμούς για να γνωρίζει επακριβώς
την εξοικονόμηση που μπορεί να έχει το Δημόσιο από
τον περιορισμό της έκπτωσης.
Για παράδειγμα, σήμερα η έκπτωση φόρου για τον
άγαμο ανέρχεται στο ποσό των 1.900 ευρώ (αφορολόγητο 8.636 ευρώ) και στην περίπτωση που μειωθεί
στα 1.800 ευρώ (αφορολόγητο 8.181 ευρώ) το όφελος
για το ελληνικό Δημόσιο θα είναι της τάξεως των 330
εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η μείωση της έκπτωσης κατά 100
ευρώ προσφέρει περίπου 330 εκατ. ευρώ στα ταμεία
του Δημοσίου.
Παρά την πίεση του Ταμείου για μείωση του αφορολογήτου στις 5.000 ευρώ (κάτι που σημαίνει ότι η έκπτωση φόρου θα περιοριστεί στα 1.100 ευρώ), στελέχη
του οικονομικού επιτελείου εκτιμούν ότι αυτό θα διαμορφωθεί περίπου στις 7.272 ευρώ, με τα οφέλη για
το Δημόσιο να προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, στην περίπτωση που το ΔΝΤ «κερδίσει» (ζητώντας περισσότερα μέτρα) στη διαπραγμάτευση και
εφαρμοστεί από το 2018 μειωμένο αφορολόγητο όριο
5.000 ευρώ από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα, τότε
μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με
μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, περίπου κατά 800
ευρώ ανά φορολογούμενο.
Ειδικότερα, με βάση του υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου:
1. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.800 ευρώ

(αφορολόγητο
όριο
8.181 ευρώ), το όφελος
θα ανέλθει στα 330 εκατ.
ευρώ.
2. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.700
ευρώ (αφορολόγητο
όριο 7.726 ευρώ), το
όφελος θα ανέλθει στα
660 εκατ. ευρώ.
3. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.600
ευρώ (αφορολόγητο
όριο 7.272 ευρώ), το
όφελος θα ανέλθει στα
990 εκατ. ευρώ.
4. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.500
ευρώ (αφορολόγητο
όριο 6.817 ευρώ), το
όφελος θα ανέλθει σε
1,32 δισ. ευρώ.
5. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.400
ευρώ (αφορολόγητο όριο 6.363 ευρώ), το όφελος θα
ανέλθει σε 1,64 δισ. ευρώ.
6. Μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.100 ευρώ
(αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ), το όφελος θα ανέλθει
σε 2,6 δισ. ευρώ
Πάντως, στην περίπτωση που το αφορολόγητο όριο
αποτελέσει το βασικό συστατικό των νέων μέτρων για
να κλείσει η αξιολόγηση, πρέπει να θεωρείται σχεδόν
σίγουρο ότι θα αλλάξει και η ισχύουσα φορολογική
κλίμακα για τα εισοδήματα, με αναδιάταξη των κλιμακίων
και των συντελεστών. Κάτι το οποίο αναμένεται να
υποστηρίξει έντονα το ΔΝΤ, καθώς από το 2015, κατά
τις διαπραγματεύσεις για το τρίτο μνημόνιο είχε ζητήσει
τη μείωση του φορολογικού βάρους των υψηλών εισοδημάτων άνω των 35.000 ευρώ και τη μεταφορά

της επιβάρυνσης στα χαμηλότερα εισοδήματα που
δεν συνεισφέρουν στον προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
ενέχει πολλούς κινδύνους και ενδεχομένως να δημιουργηθούν νέα προβλήματα για την κυβέρνηση.
Υπενθυμίζεται ότι τη διετία 2011-2012 είχε μειωθεί
το αφορολόγητο όριο στις 5.000 ευρώ (από 12.000
ευρώ το 2010). Ωστόσο, οι φορολογούμενοι με παιδιά
απολάμβαναν υψηλότερο αφορολόγητο, καθώς προσαυξανόταν κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο μέχρι τα δύο και κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί
από το τρίτο και μετά. Ταυτόχρονα, την προαναφερθείσα
διετία ίσχυαν οι περισσότερες φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις φόρου (ενοίκια, δίδακτρα κ.λπ.) που περιόριζαν
σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση και οι οποίες
έχουν καταργηθεί σήμερα.
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Ελέγχους και τις Κυριακές
ξεκινούν 900 υπάλληλοι του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Ε

λέγχους και τις Κυριακές, σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θα ξεκινήσουν
900 υπάλληλοι που υπηρετούν στην
κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας, καθώς και στις υπηρεσίες του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Σύμφωνα με απόφαση της υπουργού
Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, οι έλεγχοι
θα διενεργούνται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορικά μέσα, κ.λπ., με στόχο
τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και την
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.
Στην εν λόγω απόφαση, τονίζεται η
ανάγκη ελέγχου - επιθεώρησης επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών,
οι οποίες, ως εκ της φύσεως του αντικειμένου της οικονομικής τους δραστηριότητας, λειτουργούν καθ’ όλο το 24ωρο
και όλες τις ημέρες της εβδομάδος.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω αριθμός
των υπαλλήλων μπορεί να αυξηθεί ή
να μειωθεί με αντίστοιχη μείωση ή αύξηση του αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο, χωρίς, όμως ο συνολικός αριθμός
των ωρών να υπερβεί τις 96 ώρες ανά
υπάλληλο το εξάμηνο.
Η εργασία θα παρέχεται κατά τις ώρες
από 6:00 μέχρι 22:00.
Παράλληλα, εγκρίθηκε η υπερωριακή
απασχόληση των 900 υπαλλήλων. Η
νυχτερινή εργασία θα παρέχεται κατά
τις ώρες από 22:00 μέχρι 06:00. Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, ορίζονται
οι προϊστάμενοι των περιφερειακών διευθύνσεων του ΣΕΠΕ και για την Κεντρική
Υπηρεσία ο ειδικός γραμματέας του
ΣΕΠΕ, οι οποίοι θα βεβαιώνουν την πραγματοποίηση των υπερωριών και την
εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.

Πρόστιμα 1.000 για τα POS
Με «καμπάνα» 1.000 ευρώ κινδυνεύουν οι καταστηματάρχες
που δεν τοποθέτησαν ενημερωτικές ταμπέλες για την αποδοχή
πληρωμών μέσω POS. Πώς το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά
το ήμισυ. Τι ορίζει ο νόμος για το πλαστικό χρήμα.

Η

απόφαση η οποία θα
καθορίζει το πρώτο
κύμα υπόχρεων σε τοποθέτηση μηχανημάτων POS
βρίσκεται στην τελική της
ευθεία, στη διαδρομή ανάμεσα στην Καραγιώργη
Σερβίας και τη Νίκης.
Άσχετα από το χρόνο
έκδοσης της απόφασης
αυτής, από σήμερα οι καταστηματάρχες θα πρέπει
να έχουν τοποθετήσει στις
βιτρίνες των καταστημάτων τους και
σε εμφανές σημείο κοντά στο ταμείο
ταμπέλες με τις οποίες θα ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με
την αποδοχή πληρωμών μέσω POS.
Στην αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν
με πρόστιμο 1.000 ευρώ.
Ο νόμος για το πλαστικό χρήμα ορίζει
ότι «οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι
αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά
με την αποδοχή καρτών και μέσων
πληρωμής του συστήματος καρτών
πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν
επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται
ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο».
Όπως διευκρίνιζαν χθες αρμόδιες
πηγές του υπουργείου Οικονομικών,
η υποχρέωση αυτή δεν σχετίζεται με
το περιεχόμενο της υπουργικής απόφασης η οποία αναμένεται εντός των
επομένων ημερών και στην οποία θα
περιγράφονται αναλυτικά οι πρώτοι
υπόχρεοι (καταστήματα εστίασης αλλά
και γιατροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι… ) σε εγκατάσταση μηχανημάτων

POS έως το τέλος Ιουνίου.
Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια του
ελέγχου και την επιβολή των προστίμων είναι η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή και τα Τμήματα Εμπορίου
των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.
Το πρόστιμο μπορεί να περιοριστεί
στο μισό, εφόσον πληρωθεί εντός
τριάντα ημερών από την επιβολή του.
Θεωρητικά, τα πρόστιμα είναι ενεργά
από σήμερα καθώς ορίζονται στο νόμο.
Θα πρέπει όμως να εκδοθεί και μια
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την οποία να ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά
με τη διενέργεια του ελέγχου, τον
τρόπο επιβολής των προστίμων κατά
τη διαπίστωση της παράβασης.
Καλού κακού πάντως η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχει
προτείνει στα μέλη της την ανάρτηση
των συγκεκριμένων πινακίδων, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς
«με αχρείαστα πρόστιμα».

Ερχεται το e-περιουσιολόγιο
και θα τα έχει όλα!

Κ

αταθέσεις, μετρητά, σπίτια,
αυτοκίνητα και κάθε
περιουσιακό στοιχείο φυσικών και νομικών προσώπων σε
ένα αρχείο, με το
«e-Periousiologio».
Άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων και
έλεγχοι-εξπρές. Θα
επικοινωνεί με όλα
τα πληροφοριακά
συστήματα.
Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από
την πρώτη φορά που οι φορολογούμενοι
άκουσαν ότι το υπουργείο Οικονομικών
δρομολογεί τις διαδικασίες δημιουργίας
ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και κατά
καιρούς, αρκετοί υπουργοί να έχουν αναφερθεί στο επικείμενο έργο, ως μέσο αποτύπωσης και ελέγχου της συνολικής περιουσιακής κατάστασης κάθε Έλληνα.
Τώρα, το έργο γίνεται πράξη και το ePeriousiologio θα είναι ελεγκτικό πολυεργαλείο. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,
τελικός δικαιούχος του έργου, εκτιμάται
ότι έως το τέλος του έτους θα το έχει στη
διάθεσή της. Με απόφαση του ειδικού
γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου, το έργο «υλοποίηση
πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου
– e-Periousiologio» εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ξεκινά
η δημιουργία του. Το συνολικό κόστος
ανέρχεται σε 482.668 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα κληθεί να δηλώσει σχεδόν τα πάντα. Από καταθέσεις και ομόλογα έως μετρητά, σπίτια,
αυτοκίνητα και δρόμωνες ίππους. Το ePeriousiologio θα «επικοινωνεί» με όλα τα
υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
αλλά και με άλλους φορείς του δημοσίου,
ακόμα και στην περίπτωση όπου τα αρχεία
δεν τηρούνται μηχανογραφικά, θα έχει
δυνατότητες άμεσων διασταυρώσεων, οι
φορολογούμενοι θα μπορούν να τυπώνουν
στοιχεία αναφορικά με την περιουσιακή
τους κατάσταση, ενώ οι ελεγκτές θα μπορούν να προσθέτουν στοιχεία μετά την
ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων.
Κι όλα αυτά με λίγα… κλικ.
Ολοι θα δηλώνουν τα πάντα
Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία
του κατάλληλου μηχανογραφικού περιβάλλοντος, που αποσκοπεί στη συγκέντρωση του συνόλου των πληροφοριών,
οι οποίες αφορούν την κάθε μορφής περιουσία των φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και των νομικών οντοτήτων.
Οι πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην
απόφαση, αφορούν ενδεικτικά: ακίνητα,
οχήματα, μετρητά, επενδυτικό χρυσό, εναέρια μέσα μεταφοράς, σκάφη, μετοχές,
εταιρικά μερίδια και μερίδες, συμμετοχές
σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής,
τραπεζικούς λογαριασμούς, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και
λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα και
υπηρεσίες, δρόμωνες ίππους, κινητά μεγάλης αξίας και άλλα.
«Με το έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί
πλήρης και ακριβής καταγραφή της περι-

ουσιακής κατάστασης κάθε προσώπου,
ώστε η φορολογική διοίκηση να είναι σε
θέση να παρακολουθεί διαχρονικά την
εξέλιξή της. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου
εμφανίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις,
ώστε να στοχεύονται πιο αποτελεσματικά
οι φορολογικοί έλεγχοι. Στον φορολογούμενο παρέχεται πρόσβαση και δυνατότητα
ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας
των καταγεγραμμένων στη φορολογική
διοίκηση περιουσιακών του στοιχείων.
Η αξιοποίηση των στοιχείων που περιέχονται στο μηχανογραφικό αυτό περιβάλλον θα συμβάλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη
φορολογικής συνείδησης και θα αποτελέσει
εργαλείο σχεδίασης και άσκησης φορολογικής πολιτικής. Θα συνεισφέρει στην
ταχύτερη διεκπεραίωση των φορολογικών
υποθέσεων και θα βοηθήσει στη δημιουργία
του κατάλληλου κλίματος για την υποδοχή
των επενδύσεων. Επιπλέον θα αποτελέσει
εργαλείο για τη δικαιότερη κατανομή των
φορολογικών βαρών».
Τι θα κάνει
Χρήστες του συστήματος είναι όλοι οι
φορολογούμενοι, καθώς και στελέχη της
φορολογικής διοίκησης. Το σύστημα θα
υποστηρίζει την υποδοχή και ενσωμάτωση
δεδομένων περιουσίας από άλλα συστήματα της ΑΑΔΕ ή και άλλων φορέων,
ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία
αυτά δεν τηρούνται μηχανογραφικά.
Παράλληλα:
1. Θα δίνεται η δυνατότητα στους εξωτερικούς χρήστες (τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης) εισαγωγής περιουσιακών
στοιχείων τα οποία μακροπρόθεσμα διασταυρώνονται με την αρμόδια αρχή.
2. Θα δίνεται η δυνατότητα προβολής
και εκτύπωσης του συνόλου ή μέρους
των περιουσιακών στοιχείων ενός φορολογούμενο από τον ίδιο ή από τους χρήστες
της φορολογικής διοίκησης.
3. Θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης λανθασμένων πληροφοριών από τον
φορολογούμενο.
4. Θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρισης
περιουσιακών στοιχείων τα οποία προκύπτουν μετά από έλεγχο, ο οποίος έχει καταστεί οριστικός.
5. Θα γίνεται αναλυτική ή και συγκεντρωτική επεξεργασία των δεδομένων του
συστήματος για την παραγωγή στατιστικών,
αναφορών και ενημερωτικών εκθέσεων.
6. Θα υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας-αξιολόγησης των δεδομένων των φορολογούμενων για τον εντοπισμό πιθανής
αποκρυβείσας ύλης και
7. Θα υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ φυσικών
και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και ταυτόχρονη παρακολούθηση
αυτών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης των δεδομένων.
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ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ JACK

Τ

ο ουίσκι Jack Daniel’s, από το Τενεσί
της Αμερικής, μετράει 142 χρόνια
παραγωγής και μπορεί πια να θεωρηθεί
κλασικό. Όχι όμως τόσο κλασικό που
να θεωρείται παλιακό και ελιτίστικο.
Ένα ουίσκι σαν το Old no.7, που ήταν
η επέκταση του χεριού
του Lemmy Kilmister (Motorhead) και που γι αυτό
έχουν γραφτεί τραγούδια
όπως το ομώνυμο από
την καλιφορνέζικη μπάντα The Devil Makes Three,
δεν μπορεί παρά να έχει
ροκ γευστική αισθητική.
Αυτή την αισθητική φαίνεται να έχει κρατήσει η
World of Coffee Inc., η
εταιρεία που παρασκευάζει το Jack Daniel’s Coffee, στο νέο

της εγχείρημα -να φτιάξει καφέ από
Old no.7. Η εταιρεία περιγράφει το
χαρμάνι της ως “γκουρμέ καφέ, 100%
Arabica, εμποτισμένο με αυθεντικό
Jack Daniel's® Tennessee ουίσκι και
πλούσια γεύση. Οι νότες καραμέλας
και βανίλιας του Jack
Daniel's® Old No. 7 Tennessee Whiskey είναι εμφανείς σε κάθε γουλιά”. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο
ότι περιέχει καφεΐνη και όχι
αλκοόλη. Θα έλεγε κανείς
πως είναι ο τέλειος τρόπος
για να κόψει κανείς το ποτό.
Όπως και να χει, μην ξεχνάτε
το μότο της εταιρείας “Your
Friends At Jack Daniel’s Remind You To Drink Responsibly”.

Αυτό το ξέρατε;

Το κορυφαίο σε πωλήσεις
αλκοολούχο στον κόσμο

Αύξηση-ρεκόρ 128% στις εξαγωγές
για το νερό ZARO’S το 2016
Επέκταση στις αγορές Κίνας, Βελγίου και Ν. Αφρικής, βελτίωση μεριδίων
εντός των συνόρων και άνοδο πωλήσεων 2,73% κυρίως λόγω της αύξησης-ρεκόρ των εξαγωγών της, πέτυχε το 2016 η εταιρία ΒΟΤΟΜΟΣ που διαθέτει το φυσικό μεταλλικό νερό ZARO’S.
Αύξηση-ρεκόρ 128%
σημείωσαν το 2016 οι
εξαγωγές της εταιρίας
ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε., που παράγει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ZARO’S, συνεχίζοντας την αυξητική
τάση του 2015, όπου το
ποσοστό της αύξησης
ήταν 62% συγκριτικά με το 2014.
Την ίδια στιγμή η εταιρία επέκτεινε την
εξαγωγική της δραστηριότητα σε νέες μεγάλες αγορές του εξωτερικού, όπως η
Κίνα, το Βέλγιο και η Νότια Αφρική, ενώ
παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,
το ZARO’S συνέχισε να καταγράφει υψηλές
επιδόσεις και αύξηση των πωλήσεων στην
ελληνική αγορά ενισχύοντας περαιτέρω
το μερίδιό του.
Πιο συγκεκριμένα, μόνο στο Ισραήλ, οι
εξαγωγές του ZARO’S αυξήθηκαν κατά
167% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Επιπλέον, το νερό του Ψηλορείτη συνέχισε
να διατίθεται με επιτυχία σε αγορές εντός
και εκτός Ευρώπης, όπως στον Καναδά,
στη Γαλλία και στη Γερμανία.

Επιπρόσθετα, οι συνολικές πωλήσεις της
εταιρίας το 2016 παρουσίασαν αύξηση κατά
2,73% σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά,
κάτι που οφείλεται κυρίως στα αυξανόμενα
μεγέθη των εξαγωγών
και στην τουριστική κίνηση. Είναι ενδεικτικό
ότι οι πωλήσεις του ZARO’S κινήθηκαν
ανοδικά, παρά τις εκτεταμένες ζημίες που
προκλήθηκαν σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα από την υπόθεση της «Μαρινόπουλος», με την εταιρία να μετριάζει,
όσο ήταν δυνατό, τις επιπτώσεις αυτές.
Τονίζεται ότι το Νερό ZARO’S, το μοναδικό
φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης, εμφιαλώνεται σε πηγές με τις πιο σύγχρονες
προδιαγραφές χωρίς να υποστεί καμία
επεξεργασία, διαδικασία που διασφαλίζει
ότι το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή
διατηρώντας την ίδια φυσικοχημική σύσταση και μικροβιακή καθαρότητα που
είχε στην πηγή.

Παρουσία στη Ν. Αφρική απέκτησε
το μεταλλικό νερό Θεόνη
Αρκετά από τα αλκοολούχα
ποτά που είναι πρώτα στον
κόσμο, όχι μόνο δεν εισάγονται
στη χώρα μας, αλλά δεν τα
γνωρίζουμε καθόλου.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε
το πρώτο σε πωλήσεις απόσταγμα παγκόσμια, που λέγεται Jinro και είναι αλκοολούχο
απόσταγμα σόγιας, παράγεται
μάλιστα στην Κορέα και πούλησε 73,8 εκατομμύρια 9λιτρα
το 2015.
Με κόπο αναγνωρίσαμε 7-8
ετικέτες στα 35 πρώτα.

Το ουίσκι με τις υψηλότερες
πωλήσεις στον κόσμο δεν είναι ουίσκι
Το Officer’s Choice (ινδικό ουίσκι) ονομάζεται
από τους Ινδούς ποτοποιούς ουίσκι, ενώ σύμφωνα με τα σκωτσέζικα
πρότυπα δεν είναι. Θα
το λέγαμε μάλλον ρούμι.
Αυτό το ποτό το 2009
πούλησε 100 εκατ. λίτρα,
το 2012 180 εκατ. λίτρα,
συνέχισε να ανεβαίνει,
ξεπέρασε το Johnnie
Walker και τη Smirnoff
(κορυφαία brand παγκοσμίως), και το 2015 πούλησε 320 εκατ. λίτρα.

Το ινδικό ουίσκι είναι συνήθως μίγματα, με βάση
ουδέτερη αλκοόλη που
αποστάζονται από την ζύμωση μελάσας σιτηρών και
ένα 10-12% του μίγματος
είναι παραδοσιακό malt
ουίσκι.
Φυσικά η παραγωγή του
είναι σημαντικά φθηνότερη
από ότι του παραδοσιακού
ουίσκι. Και βέβαια έχει τεράστια εσωτερική αγορά,
αφού η Ινδία έχει πληθυσμό 1.300 εκατομμυρίων
ανθρώπων.

Το μεταλλικό νερό της ΑΗΒ Γκρουπ
έχει παρουσία πλέον σε 18 χώρες.

Μ

ε εξαγωγές σε μία
ακόμη διεθνή αγορά ξεκινά τη νέα χρονιά
το φυσικό μεταλλικό
νερό Θεόνη, καθώς τα
καταστήματα της Νοτίου
Αφρικής υποδέχονται το
ελληνικό νερό από τα
όρη των Αγράφων.
Το νερό Θεόνη, που κυκλοφορεί μόλις
από το 2013, συνεχίζει την επιτυχημένη
του πορεία στις αγορές του εξωτερικού
με παρουσία πλέον σε 18 χώρες συμπε-

ριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ΗΠΑ,
Καναδά, Βρετανία,
Γερμανία, Σουηδία,
Σαουδική Αραβία,
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτο και Ισραήλ.
Σημειώνεται ότι το μεταλλικό νερό
Θεόνη εμφιαλώνεται από την ΑΗΒ Γκρουπ
ΑΕ, ελληνική εταιρεία με έδρα τη Βατσουνιά, στο νομό Καρδίτσας.

Time to stand up!
Re-think Greek Spirits!
OYZO ΛΕΜΟΝΙ
Το Εθνικό μας Ποτό. Είναι αλκοολούχο
αποκλειστικά Ελληνικό. To ούζο είναι μια
λέξη που δεν μεταφράζεται. Είναι ένα
όνομα διακριτικό, κατά παράδοση, ενός
αποστάγματος που η ιστορία του χάνεται
στα βάθη των αιώνων. Είναι ένα απόσταγμα,
που οφείλει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του, στις ουσίες που χρησιμοποιούνται για τον αρωματισμό του και πιο
συγκριμένα στον γλυκάνισο. To ούζο είναι,
ίσως, το πιο κοινωνικό ποτό που γεννήθηκε
ποτέ. Έχει παράδοση και φιλοσοφία. Είναι
το ποτό της συντροφιάς και της εξομολόγησης. Είναι το ποτό της Ελλάδας, που
κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. To
Oύζο συνδέεται με τον ήλιο, τη θάλασσα,
τη χαρά της ζωής. Η γεύση του έχει κατακτήσει ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο αλλά
και τους ξένους επισκέπτες με αποτέλεσμα
να είναι παγκοσμίως γνωστό. Ο συνδυασμός

του με χυμό λεμόνι δίνει τη δυνατότητα
στους καταναλωτές να απολαύσουν τη
φρεσκάδα και την ένταση της ιδιαίτερης
μυρωδιάς του ούζου. Μια απόλυτα ισορροπημένη συνταγή μέσα από την οποία
αναδεικνύεται η δροσιά και η γλυκύτητα
του ούζου.
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8 απορίες για το κρασί
Οι μεσογειακοί λαοί ζουν περισσότερο και έχουν ως κύρια πηγή πρόσληψης
αλκοόλ το κρασί. Το γεγονός αυτό ώθησε ερευνητές από όλο τον κόσμο
εδώ και χρόνια να μελετήσουν τα συστατικά του και τη συσχέτισή τους με
το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Πόσο, όμως, κρασί πρέπει να πίνουμε;
Να προτιμούμε κόκκινο ή λευκό; Πότε βλάπτει και πότε ωφελεί την καρδιά
μας; Ποιο ταιριάζει με το ψάρι και ποιο με το κρέας;
Τι κρασί να διαλέξω
για την καρδιά μου;
Κόκκινο ή λευκό;
Η επιλογή είναι σαφής και
δεδομένη. Επιλέγουμε κόκκινο κρασί λόγω της πολύ
υψηλότερης περιεκτικότητάς του σε αντιοξειδωτικά
συστατικά και πιο συγκεκριμένα σε φαινολικές ενώσεις.
Έχει αποδειχθεί και επιστημονικά ότι τα εν λόγω συστατικά διαδραματίζουν
έναν σημαντικότατο ρόλο στην καλή
υγεία της καρδιάς και των αγγείων μας.
Γιατί θεωρείται φάρμακο
για την καρδιά;
Η μέτρια κατανάλωση κόκκινου κρασιού προσφέρει ευεργετικά αποτελέσματα, μειώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Αυτό οφείλεται
στα 2 κυριότερα συστατικά του, δηλαδή
στο αλκοόλ και στις διάφορες αντιοξειδωτικές του ουσίες, όπως η τυροσόλη,
η ρεσβερατρόλη και άλλες φαινολικές
ενώσεις. Η προστατευτική τους δράση
πραγματοποιείται με διάφορους μηχανισμούς, όπως είναι η αύξηση της καλής
χοληστερίνης (HDL), ο περιορισμός της
δημιουργίας θρόμβων στο αίμα, η μείωση
της πηκτικότητας του αίματος, η βελτίωση της λειτουργικότητας των αγγείων
και η προστασία των κυττάρων από την
καταστροφή που προκαλεί το οξειδωτικό
στρες (κυρίως λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών του). Οι αντιοξειδωτικές
αυτές ουσίες βρίσκονται σε μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις στα κόκκινα κρασιά που
έχουν ζυμωθεί σε δρύινα βαρέλια, ενώ
αυξάνονται κατά τη συντήρησή τους σε
αυτά με το πέρασμα του χρόνου.
Ποια είναι τα κυριότερα
διατροφικά του συστατικά;
Τα κυριότερα συστατικά που περιέχει
το κρασί είναι το αλκοόλ, το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 10-12%, και οι
υδατάνθρακες, που φτάνουν το 2,6%,
ενώ τα απλά σάκχαρα είναι στο 0,6%.
Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, περιέχει
σημαντική ποσότητα αντιοξειδωτικών
ουσιών, με κυριότερες τις φαινολικές
ενώσεις.

όλη την εβδομάδα και το καταναλώνει
όλο μαζί στις 2 ημέρες του Σαββατοκύριακου δεν έχει κανένα από τα οφέλη
του κρασιού στον οργανισμό του. Τέλος,
πέρα από την καθημερινή κατανάλωση,
θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό
ότι το κόκκινο κρασί είναι ευεργετικό
μόνο σε μικρές ποσότητες (το πολύ 2
ποτηράκια για τους άνδρες και ένα για
τις γυναίκες ημερησίως). Αντίθετα, με
τη μεγαλύτερη κατανάλωση έχουμε αύξηση της αρτηριακής πίεσης και των
τριγλυκεριδίων, με αποτέλεσμα αύξηση
του καρδιαγγειακού κινδύνου. Επίσης,
οι παραπάνω συστάσεις διαφοροποιούνται όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
υγείας, οπότε και απαιτείται περιορισμός
της κατανάλωσης αλκοόλ. Άνθρωποι
με προβλήματα υγείας πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους.
Ποια είναι τα μυστικά
του σωστού σερβιρίσματος;
● Το κρασί σερβίρεται σε κολονάτα
ποτήρια με μικρότερη διάμετρο του
πάνω μέρους του ποτηριού, καθώς έτσι
διατηρεί περισσότερο τα αρώματά του.
● Μην ξεχειλίζετε ποτέ το ποτήρι του
κρασιού. Γεμίζετέ το λίγο παραπάνω
από τη μέση (να καλύπτονται τα 3/4
του ποτηριού).
● Κρατάτε το ποτήρι του κρασιού από
το «πόδι», ώστε και το άρωμά του να
απολαμβάνετε καλύτερα, αλλά και να
μην του μεταδίδετε τη θερμοκρασία
του χεριού σας, ζεσταίνοντάς το.

Με τι κρασί να συνοδεύσω
το φαγητό μου;
Το λευκό κρασί ταιριάζει με τα αυγά,
το ψάρι και τα λευκά κρέατα, ενώ το
κόκκινο με τα κόκκινα κρέατα και το
κυνήγι. Τα γλυκά κρασιά ταιριάζουν συνήθως με τα επιδόρπια.

Πόσες θερμίδες έχει
ένα ποτηράκι κρασί;
Οι θερμίδες που αποδίδει ένα ποτήρι
κρασί εξαρτώνται πάντα από τους βαθμούς αλκοόλ και τη γλυκύτητά του (δηλαδή τον χρόνο ωρίμασής του). Κατά
μέσο όρο, ένα κολονάτο ποτήρι κρασί
περιέχει από 100 μέχρι 120 θερμίδες.
Το χρώμα του δεν επηρεάζει το θερμιδικό
του περιεχόμενο, ενώ τα ελαφρώς πιο
γλυκά κρασιά μπορεί να έχουν 10-20
θερμίδες παραπάνω.

Μέχρι πόσα ποτηράκια
μπορώ να πίνω την ημέρα;
Όλες οι ευεργετικές δράσεις του κόκκινου κρασιού προκύπτουν μόνο μετά
από καθημερινή και όχι περιστασιακή
κατανάλωσή του. Έχει βρεθεί ότι κάποιος
ο οποίος καταναλώνει 2 ποτήρια κρασί
κάθε ημέρα έχει όλες τις προαναφερόμενες δράσεις στον οργανισμό του, ενώ
εάν κάποιος δεν πίνει καθόλου κρασί

Στο μαγείρεμα τι κρασί
να χρησιμοποιώ;
Στο μαγείρεμα είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε το ίδιο κρασί με αυτό που
σκοπεύετε να σερβίρετε στο τραπέζι.
Ωστόσο, αν θέλετε να διατηρήσετε το
ανοιχτό χρώμα ενός φαγητού (π.χ. μανιτάρια), χρησιμοποιήστε λευκό κρασί .
Για τις μαρινάδες προτιμάτε το κόκκινο
κρασί.

Τσίπουρο:
Τα απόσταγμα της χαράς
Η ρακή, το
τσίπουρο,
η τσικουδιά
Το πρώτο που πρέπει
να διευκρινίσουμε είναι
ότι η ρακή, το τσίπουρο
και η τσικουδιά είναι
το ίδιο ποτό: Απόσταγμα από τα ράκη των
σταφυλιών (τα πατημένα σταφύλια), του
οποίου η παραγωγή λέγεται ότι ξεκίνησε στο
Άγιο Όρος το 14ο αιώνα και σταδιακά εξαπλώθηκε στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Η απόσταξη γινόταν
πάντα «κατ’ οίκον» στα «καζανέματα»,
που ξεκινούσαν μετά τον τρύγο -στα
τέλη Οκτώβρη- και είχαν εορταστικό
χαρακτήρα.
Τι μπαίνει στο καζάνι;
Το τσίπουρο είναι εξ ολοκλήρου ένα
απόσταγμα από σταφύλια, σε αντίθεση
με το ούζο που προέρχεται από την
απόσταξη διάφορων γεωργικών προϊόντων και όχι απαραιτήτως σταφυλιών.
Η πρώτη ύλη: Η βάση του τσίπουρου
είναι οι φλούδες από τα πατημένα σταφύλια (στέμφυλα), οι οποίες αφήνονται
να ζυμωθούν για ένα μήνα, ούτως ώστε
τα σάκχαρά τους να γίνουν αλκοόλη.
Η απόσταξη: Στη συνέχεια, τα στέμφυλα αποστάζονται σε άμβυκες (ρακοκάζανα). Τα περισσότερα τσίπουρα αποστάζονται μία φορά, ωστόσο η γεύση
και το άρωμά τους είναι ανώτερα όταν
αποστάζονται δύο φορές. Για να καταναλωθεί το απόσταγμα, πρέπει πρώτα
να αραιωθεί με νερό, μέχρις ότου οι
αλκοολικοί του βαθμοί φτάσουν τους
40-45%.
Με ή χωρίς γλυκάνισο;
Το τσίπουρο με γλυκάνισο απαντάται
σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας (π.χ. Βόλος, Λάρισα, Καρδίτσα). Η
προσθήκη γλυκάνισου δίνει μια πιο γλυκιά και αρωματική γεύση στο τσίπουρο,
ενώ στην περίπτωση αυτή, όταν προστίθεται πάγος ή νερό, το τσίπουρο θολώνει, όπως και το ούζο. Επίσης, στο
εμπόριο κυκλοφορεί και τσίπουρο αρωματισμένο με κρόκο, που του χαρίζει
ένα κιτρινωπό χρώμα.
Τι να γράφει η ετικέτα;
Στην ετικέτα μιας φιάλης τσίπουρου
επιτρέπεται να αναγράφεται:
● Η ένδειξη «τσίπουρο» ή «τσικουδιά»,
όχι όμως και η ονομασία «ρακή», η
οποία, παρότι έχει επικρατήσει σε πολλές περιοχές της Κρήτης και της νησιωτικής Ελλάδας, σήμερα είναι κατοχυρωμένη τουρκική ονομασία.
● Οι ενδείξεις «Τσικουδιά Κρήτης», «Τσίπουρο Μακεδονίας», «Τσίπουρο Τυρνάβου» και «Τσίπουρο Θεσσαλίας», εφόσον
το τσίπουρο έχει παραχθεί σε αυτές τις
περιοχές.
●Η ένδειξη «με γλυκάνισο», εφόσον
περιέχει αυτό το αρωματικό.
Με πάγο ή χωρίς;
Σερβίρεται σκέτο και δροσερό -αλλά
όχι παγωμένο-, σε μικρά ποτήρια. Στην
ηπειρωτική Ελλάδα, σερβίρεται και σε

ψηλό ποτήρι με πάγο. Το τσίπουρο με
γλυκάνισο συνήθως σερβίρεται με πάγο
και νερό, όπως το ούζο.
Πριν ή μετά το φαγητό;
Το τσίπουρο πίνεται ως ορεκτικό πριν
από το φαγητό, με συνοδεία μεζέδων.
Σε αντίθεση με το ούζο, το τσίπουρο
(χωρίς γλυκάνισο) μπορεί να καταναλωθεί και μετά το γεύμα, ως χωνευτικό.
Με τι μεζέ;
Το τσίπουρο παράγεται κατά κύριο
λόγο σε ορεινά μέρη, γι’ αυτό και συνδυάζεται με «γήινα» και βαριά εδέσματα,
όπως τσιγαριστά, τηγανητό ψωμί, σύγκλινο (παστό χοιρινό), λουκάνικα, τυριά,
καυτερές πιπεριές κλπ. Στα τσιπουράδικα
του Βόλου, από την άλλη μεριά, κυριαρχούν οι θαλασσινοί μεζέδες. Είναι
προφανές ότι κάθε τόπος έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και κάθε πότης τα
γούστα του. Πάντως, δεδομένου ότι το
τσίπουρο δεν γλυκίζει, όπως το ούζο,
θεωρείται ότι του ταιριάζουν πιο «δυνατοί», καυτεροί και πικάντικοι μεζέδες.
Ποιο είναι πιο δυνατό;
Οι αλκοολικοί βαθμοί του τσίπουρου
συνήθως είναι υψηλότεροι από αυτούς
του ούζου, οπότε το τσίπουρο μπορεί
να θεωρηθεί πιο «δυνατό». Από την
άλλη μεριά, όμως, το ούζο έχει τη φήμη
ότι «χτυπάει στο κεφάλι». Η αλήθεια
είναι ότι και τα δύο ποτά είναι εξαιρετικά
αλκοολούχα και μπορούν εύκολα να
προκαλέσουν μέθη. Πάντως, η φήμη
που συνοδεύει το ούζο έχει αποδοθεί
σε διάφορους λόγους, όπως στη ζάχαρη
που μπορεί να περιέχεται στο «απλό»
ούζο - ο συνδυασμός ζάχαρης και αλκοόλης προκαλεί γρηγορότερα μέθη.
Ακόμη, εκτιμάται ότι ο πονοκέφαλος
μπορεί να οφείλεται στα συναπόστακτα
(ή ζυμέλαια, όπως η μεθανόλη) που
μπορεί να περιέχει η αλκοόλη που προμηθεύονται οι αποσταγματοποιοί. Τέλος,
ο πονοκέφαλος έχει αποδοθεί και στο
ότι τα «απλά» ούζα δεν είναι εξ ολοκλήρου προϊόν απόσταξης, αλλά ανάμειξης συστατικών.
Πώς επιδρούν;
Το τσίπουρο (χωρίς γλυκάνισο) θεωρείται εξαίρετο χωνευτικό. Επίσης, χάρη
στην αλκοόλη που περιέχει, προκαλεί
αγγειοδιαστολή και μείωση της πίεσης.
Ακόμη, έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες,
γι’ αυτό, άλλωστε, και χρησιμοποιείται
σε πολλά γιατροσόφια, όπως το ρακόμελο για το κρυολόγημα, αλλά και οι
εντριβές και οι κομπρέσες με ρακή για
τον πυρετό και τον πονοκέφαλο, αντίστοιχα.
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Έτοιμα cocktail φέρνουν οικονομίες
κλίμακας σε μπαρ και ξενοδοχεία
Μ

είωση χρόνου παρασκευής και κόστους λειτουργίας
φέρνει για τα μπαρ μια νέα ελληνική εισαγωγική
εταιρεία η PREMIUM BRANDS με τη σειρά προϊόντων της.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση «το 2015, μετά από 4
χρόνια διαρκούς ανάπτυξης, η εταιρεία Premium Brands
πιστή στο όραμα της για προσφορά καινοτόμων προϊόντων
που δίνουν λύσεις στους επαγγελματίες μπήκε δυναμικά
στο χώρο του αλκοόλ, συστήνοντας τα READY TO SERVE
COCKTAILS – CAIPI ONE.»
Τα Cocktail αυτά απευθύνονται και αποτελούν αποτελεσματικό και αποδοτικό προϊόν για Cafe●–Bar – Ξενοδοχει●α
– Κρουαζιερόπλοια - Εταιρείες Catering – Εκδηλω●σεις –
Συναυλι●ες – Club και όπου αλλού υπάρχει κοινό με
διάθεση για κατανάλωση ποιοτικού ποτού σε καλή τιμή.
Tα έτοιμα Cocktail Caipi Οne ήταν διαθέσιμα στο Συνέδριο
του ΣΕΤΕ 2016 και είχαν παρουσία με περίπτερο στις Τουριστικές εκθέσεις: Expo Hotel 2016 και 100% Hotel Show
2016. Στις εκθέσεις αυτές μάλιστα αποτέλεσαν σημαντικό
πόλο έλξης για τους επισκέπτες.
Όπως αναφέρει ο Γιάννης Πνευματικάκης, διευθυντής
Sensatori Atlantica Caldera, Χερσόνησος Κρήτη, που χρησιμοποίησε το 2016, για πρώτη φορά τα κοκτέιλ Caipi
Οne στο ξενοδοχείο του, υπάρχει σημαντική διαφορά
στο χρόνο προετοιμασίας από το προσωπικό των μπαρ,
ενώ το αποτέλεσμα ήταν βέβαια εγγυημένο και σταθερό.
Όσον αφορά στο κόστος διάθεσης των Cocktail Caipi
One, ο κ. Πνευματικάκης σημειώνει ότι αποδείχτηκε πολύ

γρήγορα στην πράξη, ότι ήταν πολύ μεγάλη η οικονομία
που γινόταν στο κόστος αγοράς των αλκοολούχων ποτών.
Το τελικό συμπέρασμα ήταν ότι η χρήση των Cocktail
Caipi One είναι πολύ συμφέρουσα για τα ξενοδοχεία,
ειδικά για τα all inclussive που παρέχουν ελεύθερη κατανάλωση σε ποτά. Προσφέρουν μια πολύ καλή ποιότητα
ενώ φαίνεται να κοστίζουν 50% λιγότερο.
Ο Νίκος Σταμούλος, Operation Manager, Lindos Imperial
Hotel, Ρόδος αναφερόμενος στην εμπειρία του από την
διάθεση των Cocktail Caipi Οne στο ξενοδοχείο Lindos,
είπε ότι έχουν εξαιρετική ποιότητα και βρήκε πολύ θετική
την απόφαση να χρησιμοποιηθούν στο μπαρ του ξενοδοχείου.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην σταθερή ποιότητα που
προσφέρουν, στο σταθερό κόστος παρασκευής του ποτού,
ακριβώς επειδή είναι ήδη έτοιμο και απδείχτηκε ότι είναι

είναι 50% χαμηλότερο. Ο κ. Σταμούλης αξιολόγησε τα
Cocktail Caipi One θετικά από όλες τις πλευρές.
Ο Νίκος Στεργιόπουλος, Διευθυντής Ixia Grand Hotel,
Ρόδος είπε ότι αρχικά χρησιμοποίησαν πιλοτικά τα Cocktail
Caipi One, και διαπίστωσαν ότι οι πελάτες στη συντριπτική
τους πλειοψηφία δεν κατάλαβαν διαφορά. Θεωρεί ότι η
χρήση τους προσφέρει σημαντικό θετικό πλεονέκτημα
ειδικά για τα καλά ξενοδοχεία που προσφέρουν και υπηρεσίες “All Inclussive” ακριβώς γιατί προσφέρουν σταθερή
ποιότητα, μεγάλη οικονομία στο χρόνο προετοιμασίας
των ποτών για το προσωπικό στα μπαρ και επομένως σημαντική οικονομία στα κόστη του ξενοδοχείου.
Από την πλευρά του ο Γιώργος Πελεκανάκης, Γενικός
Διευθυντής των Μ-Hotels, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων ΠΟΔΙΞ. Ανάφερε ότι
οι τιμές πώλησης των ποτών προσέφεραν εξαιρετική
σχέση τιμής προς απόδοση (value for money). Παραδέχτηκε
μάλιστα ότι ήταν τελικά πολύ καλύτερα από ότι περίμενε
και θεώρησε ότι η χρήση τους θα είναι πολύ αποδοτική
για τα ξενοδοχεία που θα τα χρησιμοποιήσουν. Σημείωσε
ότι είναι βέβαιο ότι θα προσφέρουν σημαντική οικονομία
χρόνου στο προσωπικό των μπαρ και των beach-bar στην
παρασκευή τους, γεγονός που θα ικανοποιεί τους πελάτες
ιδίως στις περιόδους αιχμής και πληρότητας των ξενοδοχείων και ακόμα περισσότερο στα ξενοδοχεία που προσφέρουν all inclusive τουριστικό προϊόν.

ΥΓΕΙΑ

Αγκαλιά με τον υπολογιστή μου
H ζωή μας γίνεται ολοένα και περισσότερο «ψηφιακή». Περνάμε
πολύ χρόνο μπροστά σε οθόνες κινητών, τάμπλετ και υπολογιστών. Γνωρίζουμε, όμως, τι επιπτώσεις έχει αυτό στην υγεία,
το βάρος, αλλά και τη διάθεσή μας;

εκείνη που αφιερώνουμε στους άλλους,
προειδοποιούν οι ειδικοί, εφιστώντας την
προσοχή στην απομόνωση που επιφέρει
στην προσωπική μας ζωή η ψηφιακή εποχή
που ζούμε.

Ένα τυπικό βραδάκι καθημερινής στον
καναπέ του σπιτιού μας: Τα δυο μου παιδιά
είναι χωμένα μέσα στα τάμπλετ τους - η
κόρη μου μιλώντας διαδικτυακά με τους
συμμαθητές της και ο γιος μου παίζοντας
και ανταλλάσσοντας απόψεις με τους δικούς του συμμαθητές για το αγαπημένο
τους online παιχνίδι. Ο πατέρας τους διαβάζει τα νέα της ημέρας στο κινητό του κι
εγώ μπαίνω στο Facebook. Όλη η οικογένεια μπροστά σε μια οθόνη δηλαδή και
μάλιστα όχι στην ίδια - ο καθένας τη δική
του! Παρότι στη χώρα μας δεν έχουμε και
τόσο ενημερωμένα στοιχεία για τον χρόνο
που ξοδεύουμε καθημερινά μπροστά σε
μια οθόνη, στις Η.Π.Α. οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι οι εννέα στους δέκα χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές για
δύο ή περισσότερες ώρες καθημερινά.
Ίσως ήρθε η ώρα, λοιπόν, να εστιάσουμε
στην ψηφιακή μας καθημερινότητα και
στις επιπτώσεις που έχει στην υγεία μας.

Aτυχήματα: Αποτελεί πλέον γεγονός
ότι ένας σημαντικός αριθμός τροχαίων
ατυχημάτων οφείλεται στην απασχόλησή
μας με το κινητό κατά την ώρα της οδήγησης. Παρά το γεγονός ότι η ομιλία στο
κινητό κατά την οδήγηση αποτελεί τροχαία
παράβαση που τιμωρείται αυστηρότατα,

Μάλιστα, υπολογίζεται ότι περισσότερες
γυναίκες ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις
στη σπονδυλική στήλη (41%) παρά άνδρες
(30%).
Ύπνος: Πολυάριθμες έρευνες κρούουν
τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός
ότι η ενασχόληση με το
κινητό και η έκθεση στο
μπλε φως της οθόνης
λίγο πριν κοιμηθούμε
επηρεάζει την ποιότητα
και την ποσότητα του
ύπνου μας.

εντούτοις περίπου το 30% των οδηγών
χρησιμοποιούν το κινητό κατά την οδήγηση.
Εθισμός: Η υπερβολική ενασχόληση με
το Διαδίκτυο αποτελεί μία από τις σοβαρότερες ψυχικές εξαρτήσεις, από την
οποία, για να απεξαρτηθεί κάποιος, όχι
σπάνια, απαιτείται η νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική. Δυστυχώς, υπάρχουν άτομα
που ξεκολλούν τα μάτια τους από την
οθόνη του κινητού τους ή του υπολογιστή
τους μόνο όταν κοιμούνται.

ΓΕΥΣΗ

7 ψηφιακά δεινά
Μάτια: Η ψηφιακή κούραση των οφθαλμών είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα
στους ενηλίκους κάτω των 30 ετών (το
73% αυτών παραπονιούνται). Η ξηροφθαλμία, η θολή όραση, ακόμη και ο πονοκέφαλος, είναι μερικά από τα συμπτώματα
που αναφέρονται. Μάλιστα, εκτιμάται ότι
η πλειονότητα όσων διαμαρτύρονται για
ενοχλήσεις στα μάτια χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συσκευές.

Καθιστική ζωή: Όσο
περισσότερο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία στη
ζωή μας, τόσο λιγοστεύουν οι πιθανότητες
να σηκωθούμε από την
καρέκλα και να κινηθούμε.
Η καθιστική ζωή αποτελεί παράγοντα παχυσαρκίας, ενώ δεν λείπουν οι έρευνες που
συνδέουν την πολύωρη
παρακολούθηση τηλεόρασης και χρήσης άλλων
μέσων τεχνολογίας με
την αδυναμία διατήρησης του φυσιολογικού
βάρους.

Αυχένας και μέση: Τόσο ο αυχένας όσο
και η μέση επιβαρύνονται από τη θέση
που παίρνει το σώμα όταν σκύβουμε πάνω
από την οθόνη του κινητού ή του τάμπλετ.

Σχέσεις με τους άλλους: Όσο αυξάνεται η
σχέση μας με την τεχνολογία, τόσο μειώνεται

Πέννες με
σάλτσα βότκας
Υλικά
•1 κρεμμύδι
•2 σκελίδες σκόρδο
•2 κουταλιές ελαιόλαδο
•2 κουταλιές βούτυρο
•1 φλυτζάνι βότκα
•1/2 κουταλιά ρίγανη
•5 κουταλιές σάλτσα
ντομάτας
•Αλάτι και πιπέρι
•Αφθονη παρμεζάνα,
για τρίψιμο

Εκτέλεση
Σε βαθύ τηγάνι βάλτε το βούτυρο και το ελαιόλαδο, ροδίστε
το κρεμμύδι εκεί μέσα, προσθέστε το σκόρδο, ανακατέψτε για 2
λεπτά
Ρίξτε τη βότκα -Αφήστε να βράσει για 3 λεπτά, να δώσει αρώματα
Ρίξτε την σάλτσα ντομάτας και
την ρίγανη και ανακατέψτε
Αφήστε σε χαμηλή φωτιά να σιγοβράσει για 8-10 λεπτά
Ρίξτε ένα κουτάκι κρέμα γάλακτος (καλύτερα να είναι παχιά η

κρέμα), ανακατέψτε σε χαμηλή
φωτιά
Προσθέστε μια πρέζα μπούκοβο, αλάτι και πιπέρι και αφήστε
να σιγοβράσει
Βράστε τα μακαρόνια όσο λέει
το πακέτο
Πριν τα σουρώσετε, ρίξτε ένα
ποτήρι από τα υγρά τους στην
σάλτσα
Σουρώστε τα μακαρόνια, βάλτε
τα μέσα στην σάλτσα, όχι όλα
μαζί για να δείτε αν σας φτάνει η
σάλτσα
Ρίξτε από πάνω παρμεζάνα
φρεσκοτριμμένη, μπόλικη
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Σουβλατζίδικα, φούρνοι και καφετέριες
οι 8 στις 10 νέες επιχειρήσεις!
Σ

ε νέα μελέτη της Endeavor Greece, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού στήριξης της επιχειρηματικότητας, με βάση στοιχεία του ΓΕΜΗ (Μητρώο Επιχειρήσεων),
καταγράφεται 50% μείωση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το 2008. Συγκεκριμένα,
ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις το 2016, 33% λιγότερες
σε σχέση με το 2012. Αυτή η δραματική μείωση είναι η
βασική αιτία του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων/διαγραφών, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν
τη λειτουργία τους εμφανίζεται να μειώνεται, σε σχέση
με το 2012 κατά 5.500 περίπου και διαμορφώνεται στις
35.159. Ωστόσο, το 2016 ξεπέρασαν κατά 6.500 τις νέες
συστάσεις, οδηγώντας για πρώτη φορά σε αρνητικό
ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα, παρά την πρωτοφανή
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, παραμένει εστιασμένη
σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως η
εστίαση, η λιανική τροφίμων και το λιανεμπόριο γενικότερα
χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του τουρισμού,
στον οποίο και ο αριθμός νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε
κατά 31% μεταξύ 2012-2016, και το ισοζύγιο
συστάσεων/διαγραφών ήταν καθαρά θετικό.
Συγκεκριμένα, το 84% των νέων επιχειρήσεων συνεχίζουν
να εστιάζονται σε κλάδους με κατά βάση εγχώριο προσανατολισμό (π.χ. εστίαση, μπαρ, καφετέριες, λιανεμπόριο,
λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες). Το ποσοστό είναι
μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο 88% του 2012,
ωστόσο η μείωση δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή
για να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Ενδεικτικά, ορισμένες «δημοφιλείς» κατηγορίες νέων
επιχειρήσεων για το 2016 είναι οι εξής:
•Εστιατόρια, μπαρ, catering, λιανική τροφίμων: 5.613

νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 41% σε σχέση
με το 2012
•Λοιπό λιανεμπόριο: 3.200 νέες επιχειρήσεις,
μειωμένες κατά 49% σε σχέση με το 2012
•Τουρισμός: 1.347 νέες επιχειρήσεις, αυξημένες
κατά 31% σε σχέση με το 2012
•Κατασκευές: 1.320 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες
κατά 25% σε σχέση με το 2012
•Μεταποίηση: 1.192 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες
κατά 29% σε σχέση με το 2012
•Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: 966
νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 16% σε σχέση
με το 2012
Με την εξαίρεση του Τουρισμού, η συντριπτική
πλειοψηφία των κλάδων υπέστη μειώσεις κατά
μέσο όρο μεγαλύτερες του 30%. Η μεγαλύτερη
μείωση παρατηρήθηκε στον κλάδο της ενέργειας,
ο οποίος ουσιαστικά εξαϋλώθηκε με μείωση που έφτασε
το 93%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και κλάδοι με διεθνή
προσανατολισμό, όπως η μεταποίηση τροφίμων ή η τεχνολογία σημείωσαν μείωση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων κατά 38% και 27% αντίστοιχα.
Πέρα από τη μείωση του αριθμού συστάσεων, είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών ανά κλάδο για το 2016. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο
είναι αρνητικό σε κλάδους όπως:
•Λιανεμπόριο (955 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
•Κατασκευές (640 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
•Μεταποίηση (424 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις)
Αντίθετα, το ισοζύγιο έχει θετικό πρόσημο κατά βάση
στον τουρισμό (622 περισσότερες συστάσεις από δια-

γραφές), τις ιατρικές υπηρεσίες, τον αγροτικό τομέα, τις
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και την εστίαση.
Παρά τη μείωση τους σε απόλυτα μεγέθη, οι νέες εταιρείες που ιδρύονται σε κλάδους με εξαγωγικό προσανατολισμό αυξήθηκαν οριακά ως ποσοστό του συνόλου
από 12% το 2012 σε 16% το 2016, αύξηση που οφείλεται
κατά 75% στον τουρισμό.
Συμπερασματικά, μετά από 8 χρόνια ύφεσης, η ελληνική
οικονομία συνεχίζει να αναζητεί νέο σημείο ισορροπίας.
Ωστόσο, με τη μοναδική φωτεινή εξαίρεση του κλάδου
του τουρισμού, δεν έχει καταφέρει ως σύνολο να ξεφύγει
από τη στασιμότητα, την εσωστρέφεια και την έμφαση
στην κατανάλωση. Η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται
σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, στην οποία ναι μεν τα
«λουκέτα» δεν αυξάνονται, αλλά εξασθενεί συνεχώς η
δημιουργία νέων υγιών επιχειρήσεων που είναι και η
μόνη λύση για την μεσοπρόθεσμη αποκλιμάκωση της
ανεργίας και την αντιστροφή του κύματος μετανάστευσης
των πιο ταλαντούχων Ελλήνων.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Χειμερινοί προορισμοί

Ναύπακτος

Η

Ναύπακτος είναι ένας ωραίος προορισμός, ειδικά για
ολιγοήμερη απόδραση, ανεξαρτήτως εποχής. Η παραθαλάσσια πόλη της Αιτωλοακαρνανίας που βλέπει
στον Κορινθιακό κόλπο, προσφέρει ανάμεσα σε άλλα,
ωραία θέα και σε ένα από τα σύγχρονα «θαύματα» της
αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου
(επίσημη ονομασία Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης). Το γραφικό ενετικό λιμάνι σώζεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση,
μαζί με τις τρεις σειρές από τείχη που εκτείνονται ως τον
λόφο του κάστρου. Αυτό που αξίζει, την περίοδο των
Απόκρεων, δεν είναι τόσο το καρναβάλι και η παρέλαση
της Κυριακής, αλλά οι εκδηλώσεις του Σαββάτου. Τη
μέρα εκείνη πραγματοποιείται το Στενοπάζαρο στο λιμάνι,
όπου αναβιώνουν παραδοσιακά επαγγέλματα, ενώ ο δρόμος μετονομάζεται σε «Οδός Μεζεδίων», προσφέροντας
στον επισκέπτη μεζέδες, γλυκά, κρασί και τσίπουρο.
Υπάρχουν δυο δρόμοι για να φτάσεις στην Ναύπακτο.
Από την Εθνική Οδό Αθήνας-Πατρών σε κάτι παραπάνω

από ένα δίωρο και με μπόνους ότι περνάς
πάνω από την γέφυρα-αριστούργημα (αν και
υπάρχει ακόμη και η πιο οικονομική λύση
του φερι μποτ).
Με το που φτάσετε για πρώτη φορά στην
πόλη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ενετικό
λιμάνι. Εκεί που θα νιώσετε σαν να έχετε
τηλε-μεταφερθεί πίσω στο Μεσαίωνα. Εξίσου
“καρτποσταλικά” είναι τα πράγματα και πάνω
στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο,
ένα περίπου χιλιόμετρο μακριά, στο οποίο
φτάνετε (με το αυτοκίνητο) από ένα στριφογυριστό δρομάκι μέσα στον καταπράσινο
λόφο. Αν πάρετε το δρομάκι ως το τέρμα,
φτάνετε ως την πύλη του κάστρου.
Και, κάπου εδώ, τελειώνει η Ναύπακτος
του 'ρούκι' τουρίστα. Μαζί φυσικά με την απογευματινοβραδινή βόλτα στο πλακόστρωτο καλντερίμι
που ξεκινά αριστερά από το λιμάνι (στενοπάζαρο) και πάνω στο οποίο έχει 2-3 bar,
μερικά μαγαζιά με τουριστικά είδη και ένα
καλό μεζεδοπωλείο με λίγο πιο 'ψαγμένους'
μεζέδες (Εύ-οίνος). Καθώς επίσης και την
βραδινή μπαρότσαρκα στο αριστερό μέρος
του λιμανιού.
Αξιοθέατα
Το Κάστρο
ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ, στη θέση της αρχαίας ακρόπολης. Οι οχυρώσεις παρουσιάζουν διαδοχικές κατασκευαστικές φάσεις από τους Αρχαίους Χρόνους ώς την Τουρκοκρατία. Δύο
βραχίονες, ακολουθώντας το φυσικό ανά-

γλυφο, κατεβαίνουν από την κορυφή του λόφου και
κλείνουν την είσοδο του λιμανιού. Τέσσερα εγκάρσια
τείχη ενώνουν τους βραχίονες και σχηματίζουν πέντε
διαζώματα. Την οχύρωση ενισχύουν κυκλικοί και τετράγωνοι
πύργοι.Στο χώρο του κάστρου θα δείτε, μεταξύ άλλων,
την εκκλησία του Προφήτη Hλία (παλαιότερα τζαμί και
βυζαντινός ναός), το ρολόι-κωδωνοστάσιο (1914), σε περίοπτη θέση, και τα ερείπια οθωμανικού λουτρού.
Το Λιμάνι της Ναυπάκτου
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. Θα δείτε, μεταξύ άλλων,
τον ανδριάντα του Ανεμογιάννη (πυρπολητή που φονεύθηκε από τους Τούρκους στη Ναύπακτο το 1821), τον
ανδριάντα του Μιγκελ ντε Θερβάντες (διάσημου ισπανού
πεζογράφου, που έλαβε μέρος στη ναυμαχία της Ναυπάκτου) και το Φετιχιέ τζαμί.

