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Πολλοί θέλουν,
λίγοι μπορούν
να ενταχθούν
στη ρύθμιση
των 120 δόσεων

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.
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ΜΕ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ - ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ
Με τη συμμετοχή της ΕΛΠΙΔΑΣ
και άλλων καλλιτεχνών
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Προωθήστε το νερό
το «δικό» μας...
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Τ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ
Ο

ο Σάββατο 10 Μαρτίου
2018, 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.

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 καρπώνκαθαριότητας - απεντόμωσης κ.λπ.
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2103468268 και 6945373001 - 6979452255
Νίκος Παπαδόπουλος - Μαρία Δαουτάκου

Νότης Σφακιανάκης και η
Πέγκυ Ζήνα κάνουν τη διαφορά φέτος. Οι δυο καλλιτέχνες
με την Ελπίδα, την Χριστίνα Σάλτη μονοπωλούν το ενδιαφέρον
των θαμώνων, καθώς το σχήμα
είναι σταθερά η πρώτη επιλογή.
Οι βραδιές είναι sold out, αφού
το κοινό δίνει δυναμικά το παρόν. Αρκετοί είναι εκείνοι που
θέλουν να γλεντήσουν με τους
αγαπημένους τραγουδιστές.
Η διασκέδαση χτυπά "κόκκινο" με τον Νότη Σφακιάνακη και την
Πέγκυ Ζήνα να κάνουν αυτό που ξέρουν ερμηνεύοντας όλες τις
επιτυχίες τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αν χρειάζεστε:
•Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εστιατόρια, καφετέριες, αναψυκτήρια, παντοπωλεία, οπωροπαλεία
κ.α.)
•Άδειες λειτουργίας εργαστηρίων τροφίμων και ποτών
•Άδειες λειτουργίας λοιπών χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος
(εργαστήρια δερματοστιξίας – τατουάζ, κομμωτήρια, γυμναστήρια
κ.α.)
•Εκπαίδευση προσωπικού (προγράμματα ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ)
•Διαγράμματα ροής
•Τεχνικές μελέτες
•Αρχεία επιχειρήσεων (“Φάκελοι”)
•Ετικέτες τροφίμων
•Υποστήριξη σε υγειονομικά και
αγορανομικά θέματα

•Μελέτες HACCP
•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επιθεωρήσεις που αφορούν τον έλεγχο των κριτηρίων ποιότητας που
έχει θέσει μια εταιρεία προς τους
προμηθευτές/υπόκαταστηματα/αντιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς)
•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη
Συστημάτων Ποιότητας ISO (ISO
9001:2008, ISO 22000:2005 κ.α.)
•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επιθεωρήσεις που αφορούν τον έλεγχο των κριτηρίων ποιότητας που
έχει θέσει μια εταιρεία προς τους
προμηθευτές /υπόκαταστηματα/αντιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς)
•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη
Συστημάτων Ποιότητας ISO (ISO
9001:2008, ISO 22000:2005 κ.α.)

Τσίπουρο
και
τσικουδιά:
Tι πρέπει
να ξέρετε...
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Αναβιώνει το Ελληνικό λικέρ
και γεννιούνται
premium τσίπουρα και ούζα

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

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

2

210-8031660
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

210-8031660
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

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

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Κώτης Γεώργιος
Λιάππης Νικόλαος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας

24210-49851
24210-44054
24210-81919

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

Π

ερισσότεροι από 1500 επισκέπτες
παρέστησαν την Κυριακή που πέρασε
στην εκδήλωση «Ελληνικό Απόσταγμα»,
που διοργανώθηκε και φέτος στην Αίγλη Ζαππείου,
με 25 ποτοποιίες, ανάμεσά
τους και αρκετές νέες παρουσίες. Η εντεινόμενη δυναμική των επώνυμων ελληνικών αποσταγμάτων και
ηδύποτων σε επίπεδο παραγωγών και προϊόντων
ήταν το κεντρικό σημείο
ενδιαφέροντος.
Όσον αφορά το τσίπουρο,
η τάση του παλαιωμένου
καλά κρατεί, με πειραματισμούς διαφόρων επιπέδων
και τρόπων ωρίμασης και
αποτελέσματα που ανταγωνίζονται τουλάχιστον ως προς τον
τρόπο κατανάλωσής τους ποτά όπως το
ουίσκι και το κονιάκ. Ανάλογη είναι η
εξέλιξη και στο ούζο, με όλο και περισσότεραpremium προϊόντα, σε εξαιρετικές
συσκευασίες. Αμείωτη συνεχίζεται και η
αναγέννηση του ελληνικού λικέρ, η
οποία παρατηρήθηκε και στην περσινή
διοργάνωση, με όλο και περισσότερα
ελληνικά ηδύποτα να δημιουργούνται
μέσω μίξης αναπάντεχων συστατικών.

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

Εξ άλλου premium αποστάγματα και
ηδύποτα της χώρας μας συμμετέχουν
πλέον δυναμικά σε πολλά κοκτέιλ επιτυχημένων μπαρ,
κάτι που εδώ και
χρόνια γινόταν μάλλον κεκαλυμμένα,
ενώ πλέον γίνεται
όλο και πιο υπερήφανα.
Φέτος επιβεβαιώθηκαν δε όσα διαφάνηκαν πέρυσι για
την τάση εγκατάλειψης «παραδοσιακών»
συσκευασιών για τα
σύγχρονα ελληνικά
αποστάγματα, έναντι
όλο και πιο ευφάνταστου «ντυσίματος»
φιαλών, αντίστοιχο δυτικοευρωπαϊκών
προϊόντων. Από την άλλη μεριά, ποτά
που στοχεύουν στο μπαρ και ποτά με
νέες γεύσεις έχουν κάνει αισθητή την
παρουσία τους, χάρη σε ασυνήθιστα συστατικά, π.χ. το φραγκόσυκο, διάφορα
βότανα, λουλούδια κ.ά., τόσο στα αποστάγματα όσο και στα λικέρ. Η δε «πικρή»
γεύση, που αποτελεί παγκόσμια τάση,
φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στην
Ελλάδα, ενώ εμβληματικά αποστάγματα,
π.χ. τζιν, με ελληνική βούλα και χαρακτήρα, εντυπωσίασαν ως προτάσεις.
Τις εντυπώσεις στο φετινό «Ελληνικό
Απόσταγμα» κέρδισαν περισσότερο από
κάθε άλλη φορά οι στοχευμένες και
απόλυτα επιτυχημένες παράλληλες εκδηλώσεις, τις οποίες τίμησαν πολλοί
επισκέπτες. Ο καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πέτρος Ταραντίλης, μίλησε για την ποιότητα του τσίπουρου και την ασφάλεια του καταναλωτή, η δε οινολόγος Χαρά Κατσού,
ανέλυσε τις προκλήσεις που αντμετωπίζουν οι έλληνες αποσταγματοποιοί
που επιθυμούν να παράξουν εμβληματικά αποστάγματα, οι ρίζες των οποίων
δεν είναι ελληνικές, όπως για παράδειγμα
το τζιν. Η παράλληλη εκδήλωση όμως
που εντυπωσίασε και στην κυριολεξία
ψυχαγώγησε τους επισκέπτες ήταν η
«Ελληνική μουσική παράδοση και αποστάγματα».
Η διοργάνωση είχε την αιγίδα των ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσμος Ελληνικών Παραγωγών
Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών)
και ΕΝΑΠΑΠΕ (Ένωση Αποσταγματοποιών
Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος),
επίσημο νερό της εκδήλωσης ήταν το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κρίνος και Χορηγοί Γευστικής Απόλαυσης με ευφάνταστες δημιουργίες τους οι χώροι εστίασης Κόλλιας, Che, Ψαράδες και Wine
Point.
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ΕΣΕΕ: Πολλοί θέλουν, λίγοι μπορούν
να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων
Tη δυνατότητα να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στις 120 δόσεις

Ο

πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε με
αφορμή ενημερωτική εγκύκλιο που έστειλε η συνομοσπονδία στα μέλη της: «Πολλοί θέλουν, αλλά
λίγοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές έως 50.000 ευρώ στο δημόσιο και
τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η
ρύθμιση ενδιαφέρει περισσότερους από 1 εκ. οφειλέτες,
αλλά δυστυχώς εκτιμάται ότι από τη πλατφόρμα θα
αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων. Η ΕΣΕΕ θα
συνεχίσει να διεκδικεί την άρση των περιορισμών και
να ζητά την ένταξη όλων όσων επιθυμούν να ρυθμίσουν
τις οφειλές τους, χωρίς υπερβολές και αποκλεισμούς».
Με την ευκαιρία του ανοίγματος της πλατφόρμας
του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις οφειλών
σε 120 δόσεις, η ΕΣΕΕ απέστειλε προς τους εμπορικούς
συλλόγους και τις ομοσπονδίες ενημερωτική εγκύκλιο,
με επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επιχειρηματικές
οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.
Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό
τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία είναι οι
εξής:
Στοιχεία τριμηνιαίας έρευνας Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) - Οκτώβριος/Δεκέμβριος
2017
- Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 834.282 υπόχρεους
(69,3% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000
ευρώ ο καθένας.
- Έως 50.000 ευρώ οφείλει το 89,2% του συνόλου
των οφειλετών (1.074.498), με τις αντίστοιχα οφειλόμενα
ποσά να αποτελούν το 33,2% επί του συνόλου των
ληξιπρόθεσμων οφειλών (10,39 δις ευρώ).
- Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά
89.546 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 -

ζητάει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

100.000 ευρώ (περίπου 19,5% του τρέχοντος υπολοίπου).
- Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών
αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με
οφειλές άνω του 1 εκ. ευρώ (1.698
οφειλέτες συγκεντρώνουν το 21,7%
του υπόλοιπου οφειλών).
- Οι οφειλέτες του π. ΟΑΕΕ αποτελούν
το 42,5% επί του συνόλου των οφειλετών (511.678 σε σύνολο 1.204.606),
ενώ τα οφειλόμενα ποσά ανέρχονται
στο 42,7% επί των συνολικών ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (13,37
δις ευρώ σε τρέχον υπόλοιπο 31,29
δισ ευρώ).
- Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 οι
ενεργές ρυθμίσεις ανέρχονταν συνολικά
στις 71.048 και το ρυθμισμένο ποσό στα 1,92 δις
ευρώ.
Στοιχεία για ληξιπρόθεσμες οφειλές
στην Εφορία - Στοιχεία ΑΑΔΕ Δεκέμβριος 2017
- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτινάχθηκαν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 στα 101,86
δις Euro, ενώ σε όλη τη διάρκεια του παρελθόντος
έτους τα «νέα» ληξιπρόθεσμα ανήλθαν στα 12,93 δισ.
ευρώ, με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο διάστημα
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, να εξακολουθούν να κυμαίνονται σε υψηλά
επίπεδα, καθώς κινούνται σε 1,13 δισ. ευρώ.Αξίζει να
σημειωθεί ότι εκτός από τον Δεκέμβριο, οπότε και τα
ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, το Νοέμβριο
2017 οι οφειλές κινήθηκαν σε παρεμφερή επίπεδα
(1,19 δισ. ευρώ).
- Οι «παλαιές» ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων, δηλαδή τα χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε

88,92 δις ευρώ μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017.
- Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων συνολικά έχουν ασκηθεί
αναγκαστικά μέτρα κατά 1.050.077 φορολογουμένων,
ενώ ήδη απειλούνται 1.744.115 με κατασχέσεις των
κινητών και ακίνητων περιουσιακών τους στοιχείων,
την ώρα που συνολικά με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 4.068.857 φορολογούμενοι.
-Σε κάθε περίπτωση, εισπράξιμες θεωρούνται μόνο
οι οφειλές ύψους περίπου 15 - 20 δις ευρώ (15% - 18%
επί του συνόλου των οφειλών), με το υπόλοιπο ποσό
να χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτο είσπραξης.
- Κατά 573 εκ. ευρώ μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα
τον Δεκέμβριο του 2017 και διαμορφώθηκαν στα 2,57
δις από 3,14 δις το Νοέμβριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Γενικής Κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα,
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στα 765 εκ. ευρώ έναντι 776 εκ. ευρώ το Νοέμβριο.

ΣΕΒΕ: Έλληνες παραγωγοί Τροφίμων
και Ποτών ενισχύουν την εξωστρέφειά τους

Σ

ε μία κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε
η ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Β. Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Διεθνούς
Ινστιτούτου Γεύσης & Ποιότητας (iTQi) την Τρίτη
6 Φεβρουαρίου στην Θεσσαλονίκη στο Μακεδονία Παλλάς. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί
μέρος μιας σειράς δράσεων του iTQi με αφορμή
την επιλογή της Ελλάδας ως Τιμώμενη Χώρα
για το 2018, προκειμένου να βοηθήσει στην
ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών προϊόντων.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Πρόεδρος
του ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, ο οποίος
εστίασε την ομιλία του στο σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον αναφέροντας
πως η πιστοποίηση των προϊόντων κρίνεται πλέον
απαραίτητη, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία ταυτότητας τόσο του προϊόντος, όσο και της επιχείρησης.
Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό η Αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης κα. Βούλα Πατουλίδου
και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ.
Φάνης Παπάς, ενώ την εκδήλωση παρακολούθησε
σημαντικός αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τομέα. Με μεγάλο ενδιαφέρον πα-

ρακολούθησαν τις ομιλίες από τους εκπροσώπους
του iTQi, κ.κ. Louis Frere και Γιώργου Παπαντωνόπουλου, σχετικά με το πώς η Πιστοποίηση και το
Βραβείο Ανώτερης Γεύσης που παρέχει, δίνουν ώθηση
στην ανάπτυξη των εξαγωγών και της διεθνούς παρουσίας μιας επιχείρησης.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν εκπρόσωποι από τις
εταιρίες ΖΑΝΑΕ ΑΕ, κ. Αντώνης Τζίκαςκαι AHB Group –
Νερά Θεόνη, κ. Κωνσταντίνος Μπεζιούλας, που παρουσίασαν την επιτυχημένη πορεία των εξαγωγών

τους τα τελευταία χρόνια και πώς η συνεργασία
τους με το iTQi συνέβαλε σε αυτή. Τη συζήτηση
συντόνισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του
ΣΕΒΕ, κ. Παναγιώτης Χασάπης.
Το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης & Ποιότητας,
με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ο παγκόσμια
πρωτοπόρος οργανισμός, με παρουσία σε 135
χώρες σε όλο τον κόσμο, ο οποίος πιστοποιεί
τη γεύση τροφίμων και ποτών. Η Κριτική Επιτροπή του, η οποία αποτελείται από 140 διακεκριμένους Ευρωπαίους Σεφ & Σομελιέ, δοκιμάζει σε τυφλά τεστ, αξιολογεί, πιστοποιεί
και βραβεύει τρόφιμα και ποτά με το Βραβείο
Ανώτερης Γεύσης.
Κάθε χρόνο ένας ολοένα αυξανόμενος αριθμός ελληνικών προϊόντων κατακτούν την συγκεκριμένη
πιστοποίηση και βράβευση, γεγονός που οδήγησε
στην στρατηγική συνεργασία του iTQi με τον ΣΕΒΕ,
ως έναν από τους πιο δραστήριους φορείς που προωθούν και υποστηρίζουν τις ελληνικές εξαγωγές. Ο
ΣΕΒΕ αποτελεί το μεγαλύτερο εξαγωγικό φορέα της
χώρας με μέλη σε όλη την Ελλάδα, παρέχει πρακτική
και τεκμηριωμένη υποστήριξη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και αποτελεί Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα εξωστρέφειας.
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«Κερκόπορτα» ΕΦΚ και πιθανών ποσοστώσεων για την
εθνική παραγωγή κρασιού
«Κ

ρυφούς» κινδύνους κρύβει για την Ελληνική αμπελοοινική παραγωγή η επιβολή ΕΦΚ στο κρασί,
που έχει επιφέρει συνακόλουθα έξαρση του λαθρεμπορίου. Όπως αναφέρει στο Reporter.gr o Σπύρος Λαφαζάνης, ιδιοκτήτης της ομώνυμης οινοποιίας στη Νεμέα, στο περιθώριο της παρουσίας της ιστορικής οινοποιητικής εταιρίας στην 8η HORECA, τυχόν επιβολή
ποσοστώσεων στο κρασί εντός ΕΕ θα έχει αποτέλεσμα
την οριοθέτηση ενός πολύ χαμηλού «ταβανιού» για
την εγχώρια παραγωγή. Κι εξηγεί: «Εάν και στο κρασί,
όπως σε άλλα προϊόντα όπως π.χ. το γάλα, αποφασίσουν
στην ΕΕ να επιβάλουν ποσοστώσεις, για να προστατέψουν τις τιμές, τότε θα ληφθούν υπόψη οι μέσοι όροι
παραγωγής της πιο πρόσφατης τριετίας. Όμως λόγω
ΕΦΚ κι έξαρσης λαθρεμπορίου δεν δηλώνονται οι
πραγματικοί όγκοι παραγωγής κι έτσι υπάρχει ορατός
κίνδυνος να δοθεί στην Ελλάδα ένα πολύ χαμηλό
όριο, μέχρι το οποίο θα μπορεί να παράγει κρασί.»
Όπως ανέφερε ο κ. Λαφαζάνης σήμερα δηλώνονται
περίπου 150.000 τόνοι την ώρα που στην αγορά εκτιμάται ότι πέφτουν πολλαπλάσιες ποσότητες, που
κανείς δεν ξέρει πόσες είναι. «Ο ΕΦΚ έχει καταστρέψει
την αγορά και έχει οδηγήσει τα 2/3 της κατανάλωσης
στο λαθρεμπόριο» τονίζει. Μάλιστα εκφράζει μια εκτίμηση ότι μπορεί και να παράγονται 700.000 τόνοι
κρασί συνολικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί παραγωγοί δεν κάνει
δηλώσεις συγκομιδής και διακινούν ποσότητες οινοστάφυλων χωρίς τιμολόγια, είτε για οινοποίηση είτε
για απόσταξη. Παράλληλα, με το όργιο λαθρεμπορίου
γίνεται οινοποίηση ή απόσταξη μη επιλέξιμων πρώτων
υλών, όπως είναι η σουλτανίνα, η κορινθιακή σταφίδα

και τα απόρωγα.
Ουσιαστικά το λαθρεμπόριο
βάζει βόμβα στα θεμέλια του
Ελληνικού αμπελώνα καθώς
έτσι η χώρα χάνει δικαιώματα
παραγωγής οίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ, λόγω απουσίας δηλώσεων παραγωγής στις
περιοχές ΠΓΕ και ΟΠΑΠ, τίθενται
και κίνδυνοι για τα προστατευμένα με γεωγραφικές ενδείξεις
και ονομασίες κρασιά.
Όπως αναφέρει ο κ. Λαφαζάνης η επιβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης οδήγησε σε
αυτά τα αποτελέσματα και οδήγησε στην ανάπτυξη τη μαύρης
οικονομίας. «Όταν η μεγάλη ποσότητα κρασιού πωλείται 1-1,5
ευρώ, το λίτρο και σε αυτή την τιμή ο ΦΠΑ και ο
Ειδικός φόρος Κατανάλωσης είναι 0,60 ευρώ, τότε καταλαβαίνει κανείς το πλήγμα που δέχεται ο κλάδος με
την υπερφορλόγηση. Μόνο το κέρδος του οινοποιού
είναι 0,5-0,10 ευρώ το λίτρο» αναφέρει και συμπληρώνει:
«Δε θα είχα κανένα πρόβλημα με την επιβολή και των
πιο σκληρών φόρων, αν υπήρχε καλή αστυνόμευση
και συνεχείς έλεγχοι. Θα μπορούσαν να γίνουν διασταυρώσεις με την αξιοποίηση των στοιχείων από το
αμπελουργικό μητρώο, τον ΕΛΓΑ, τις δηλώσεις παραγωγής κι από ελέγχους στα οινοποιεία στην αρχή και
στο τέλος του τρύγου».
Προσθέτει δε ότι η όλη εικόνα συμπληρώνεται κι

Ιδρύθηκε η Ελληνική Ένωση Καφέ

Τ

ην προώθηση και προβολή των θέσεων των
επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην
Ελλάδα, σε ό,τι αφορά θεσμικά και μη ζητήματα
που αγγίζουν μεταξύ άλλων θέματα φορολόγησης και δασμών, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και παραεμπορίου, υγιεινής και
ασφάλειας τροφίμων και συσκευασιών, των
απαραίτητων προδιαγραφών και επισημάνσεων
στα προϊόντα καφέ, καθώς και τα ζητήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης επιδιώκει η νεοϊδρυθείσα Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ). Παράλληλα, βασικό σκοπό της ένωσης αποτελεί
η συμμετοχή στη διατύπωση των θέσεων, τη
διαβούλευση αλλά και την υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο του καφέ
στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Εταιρείες-ιδρυτικά μέλη της Ελληνικής Ένωσης Καφέ τα οποία όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία
της εμπορικής δραστηριότητας, αλλά και το
ευρύτερο φάσμα των επαγγελματιών του κλάδου του καφέ στην Ελλάδα είναι οι: ABEK Βεκράκος ΑΕ, Attica Terra FOOD AND DRINKS
ΑΕΒΕ, Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου, Γρ. Παπαχατζής ΟΕ, Cafetex ΑΒΕΕ, Coca-Cola ΤΡΙΑ
ΕΨΙΛΟΝ (3E) ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ, Global Coffee
Company HELLAS-IKE, Ι. Παφίλης & ΣΙΑ ΟΕ, Ι.
Ταλούμης & ΣΙΑ, JACOBS DOUWE EGBERTS GR
ΕΠΕ, JACOBS DOUWE EGBERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ
GR ΕΠΕ, KAWACOM Hellas ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕ,
NESTLE Hellas ΑΕ, Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ,
Unistar ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΠΕ, ΣΥΝΚΑΦΕ ΑΒΕΕ.
Η πρώτη γενική συνέλευση της Ένωσης κατά
τη διάρκεια της οποίας εκλέχθηκε το Διοικητικό
Συμβούλιο, καθορίστηκαν με σαφήνεια ο σκοπός
και οι στόχοι της, ενώ τέλος αποφασίστηκαν οι
άμεσες δράσεις και οι προτεραιότητες που
αφορούν το πρώτο διάστημα λειτουργίας της
πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου.
Τα ιδρυτικά μέλη της ένωσης εξέλεξαν ως
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ.

Γιάννο Μπενόπουλο (Cafetex ΑΒΕΕ), Αντιπρόεδρο τον κ. Ηλία Παπαδόπουλο (NESTLE Hellas
ΑΕ), Γραμματέα τον κ. Αναστάσιο Γιάγκογλου
(Βιοτεχνία Καφέδων Γιάγκογλου), Ταμία τον κ.
Γιώργο Κούκο (Στάθης Γ. Κούκος & ΣΙΑ ΕΠΕ) και
μέλος τον κ. Γιώργο Σκούρτα (JACOBS DOUWE
EGBERTS GR ΕΠΕ).
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι πρώτες
δράσεις της Ε.Ε.Κ. στηρίζονται σε τρεις βασικούς
άξονες δραστηριοποίησης, τους οποίους η ένωση θεωρεί βασικές προτεραιότητες για το πρώτο
διάστημα λειτουργίας της. Αρχικά η Ε.Ε.Κ. αποσκοπεί στη μείωση ή και στην κατάργηση του
ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ. Επιπλέον, προσδοκά μέσα από τις δράσεις της,
στην απλοποίηση και εν γένει διευκόλυνση
του τεχνικού και διαχειριστικού πλαισίου που
αφορά τις εξαγωγές καφέ, ενώ τέλος, ως τρίτος
άξονας δραστηριοποίησης τέθηκε η εντατική
προσπάθεια για την αντιμετώπιση και μείωση
του λαθρεμπορίου καφέ, το οποίο αποτελεί το
πλέον αναπτυσσόμενο πρόβλημα στον κλάδο.
Σε ότι αφορά τις συνέργιες της, η Ε.Ε.Κ. επιθυμεί να συνάψει συνεργασίες με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και άλλους παρεμφερείς
φορείς σε τρίτες χώρες με σκοπό την προώθηση
των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων σε
ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συνεργασία και
η συμμετοχή σε διεπαγγελματικούς ή άλλους
εθνικούς φορείς για την προώθηση των θέσεων
των επαγγελματιών της αγοράς του καφέ σε
εθνικό επίπεδο, με την ιδιότητα του μέλους.
Τέλος, μέσω της εκπόνησης μελετών σε σχέση
με τον κλάδο του καφέ στην Ελλάδα, η Ε.Ε.Κ.
προσβλέπει στη συμμετοχή της σε αντίστοιχες
έρευνες που διενεργούνται από εθνικούς ή
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και περιφερειακούς
φορείς.

από το λαθρεμπόριο στο τσίπουρο απ’ όπου η χώρα
χάνει σημαντικούς πόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι
σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών
ο όγκος του παράνομα διακινούμενου χύμα τσίπουρου
κάθε χρόνο ξεπερνά τα 24 εκατ. λίτρα. Επίσης, δηλώνεται ότι παράγονται 5-7 εκατ. κιλά χύμα τσίπουρου
διημέρων, ενώ η παραγόμενη ποσότητα του εμφιαλωμένου τσίπουρου αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του δηλωμένου χύμα τσίπουρου (δεν ξεπερνάει τα 3 εκατ.
λίτρα). Πρόσφατη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ υπολογίζει
ότι η αντίστοιχη απώλεια φορολογικών εσόδων ανέρχεται στα 97,7 εκατ. ευρώ ή στα 250-300 εκατομμύρια
ευρώ αν υπολογιστεί ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα.

Η «Αόρατη Κλωστή» με
κρασί SEMELI

T

o Semeli Ορεινός Ήλιος Λευκό 2016 χορηγός
στην παγκόσμια
πρεμιέρα της ταινίας «Phantom
Thread» - «Αόρατη
Κλωστή» με πρωταγωνιστή τον
Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο οποίος θα
παραβρεθεί στην
πρεμιέρα, την
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2018, στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Το Κτήμα SEMELI θα χορηγήσει αυτό το event φιλανθρωπικού
και καλλιτεχνικού χαρακτήρα, με τη διάθεση του λευκού οίνου
«Semeli Ορεινός Ήλιος 2016».
H «Αόρατη Κλωστή» είναι η νέα πολυαναμενόμενη ταινία της
Universal, με πρωταγωνιστή το βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό
Daniel Day Lewis.
Την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, η
οποία στεγάζεται πλέον στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος, θα λάβει χώρα η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, στην
οποία θα παρευρεθεί και ο ίδιος ο Daniel Day Lewis.
Ο γνωστός ηθοποιός, για ακόμα μία φορά έρχεται στη χώρα μας
και παράλληλα με την πρεμιέρα της νέας του ταινίας θα έχει την
ευκαιρία να συναντήσει τους μικρούς του φίλους, τα παιδιά της
Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή.»
Από το 1989 έως σήμερα ο Daniel Day Lewis στηρίζει την
Οργάνωση αυτή, αναδεικνύοντας την αγάπη του και το φιλανθρωπικό
του αίσθημα. Έτσι, αποφάσισε, όλα τα έσοδα της παγκόσμιας
πρεμιέρας, να διατεθούν στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών,
διατηρώντας έτσι, τον τίτλο του «παντοτινού φίλου» τους.
Η πρεμιέρα αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για τo Kτήμα Semeli
να «σερβίρει» τα κρασιά του σε ένα φιλότεχνο και καλά στοχευμένο
κοινό.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τσίπουρο και τσικουδιά:
Tι πρέπει να ξέρετε...

Λ

ίγη καλή παρέα, μια ωραία (ή κρύα) βραδιά
και ένα καραφάκι για να πάνε κάτω τα… φαρμάκια. Τσίπουρο ή τσικουδιά, με γλυκάνισο ή
χωρίς, τα διάφανα αποστάγματα της ελληνικής
γης «ευφραίνουν καρδίαν» και όχι μόνο… Τι λέει
γι’ αυτά ο Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,
Γιώργος Μίλεσης, μια ανάσα πριν την Καθαρά
Δευτέρα που αναμένεται να τα τιμήσουμε;
Έχουν μακρά ιστορία
Το τσίπουρο και η τσικουδιά (ή ρακή, κατά τόπους) έχουν μακρά παράδοση παρασκευής, που
ξεκινά από την εποχή του Ησίοδου (7ος αιώνας
π.Χ.), του Ιπποκράτη και του Αριστοτέλη (5ος και
4ος αιώνας π.Χ., αντίστοιχα) και από τα Ελληνιστικά
χρόνια στην Αίγυπτο. Η διαδικασία παρασκευής
βελτιώθηκε περισσότερο στα Βυζαντινά χρόνια,
από Έλληνες μονάχους στο Άγιο Όρος, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.
Με ονομασία προέλευσης
Το τσίπουρο παράγεται στην ηπειρωτική Ελλάδα
από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών με (ή χωρίς) σπόρους από αρωματικά φυτά (Pimpinella anisum – γλυκάνισος, Foeniculum vulgare – μάραθος, etc), ενώ η
τσικουδιά παράγεται στην Κρήτη (R. 1576/89, κατά
την ευρωπαϊκή νομοθεσία) χωρίς τα αρωματικά φυτά.
Βέβαια, αντίστοιχα αποστάγματα παράγονται από ελληνικά μούρα (του δένδρου μουριά) και κούμαρα.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία,
αυτά τα ξεχωριστά αποστάγματα όταν παράγονται
από επαγγελματίες, χαρακτηρίζονται από τη γεωγραφία
προέλευσης. Έτσι έχουμε τσίπουρο από τη Μακεδονία,
τη Θεσσαλία και τον Τύρναβο, αλλά τσικουδιά από
την Κρήτη.
Η πρώτη ύλη
Και τα δυο αποστάγματα φτιάχνονται από πομάδα
(σ.σ. αλοιφή) λευκών και κόκκινων ποικιλιών σταφυλιών, που οινοποιείται χωρίς πρεσάρισμα και περιέχει
30-40% κρασί. Η ζύμωση μπορεί να διαρκέσει 2 έως 4
εβδομάδες, ανάλογα με τη διαδικασία οινοποίησης,
σε βαρέλια 500-1000 λίτρων (1).
Από την απόσταξη στα… γράδα
Η απόσταξη της ζυμωμένης πομάδας σταφυλιών
γίνεται συνήθως μεταξύ αρχών Οκτώβρη με τέλη Δεκέμβρη. Το τσίπουρο και η τσικουδιά παράγονται είτε
με απλή, είτε με διπλή απόσταξη. Ανάλογα με την
περιοχή, η απόσταξη μπορεί να γίνεται με χρήση (ή
μη) αρωματικών φυτών και σπόρων (Pimpinella anisum
– γλυκάνισος, Foeniculum vulgare – μάραθος, Pistacia
lentiscus Chia – μαστίχα Χίου κ.α.). Στη δεύτερη περίπτωση, το απόσταγμα αφήνεται να κρατήσει το πρωτογενές άρωμα της πομάδας των σταφυλιών (1).
Κατά την πρώτη απόσταξη, το προϊόν ζύμωσης, το
ίζημα του κρασιού, μια ποσότητα 25% με 30% κατ’
όγκο κρασί ή νερό και η «ουρά» (ή απόρακα) από
προηγούμενες αποστάξεις (σ.σ. βλ. παρακάτω) μεταφέρονται όλα μαζί σε χάλκινα βαρέλια. Αυτά γεμίζονται
μέχρι τα ¾ της χωρητικότητάς τους και σφραγίζονται
κατάλληλα με κάποιου τύπου ζύμη ώστε να αποφευχθεί διαφυγή ατμού και τοποθετούνται στη φωτιά.
Όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 80-90C, το υγρό
αρχίζει να κυλά σε γυάλινες φιάλες χωρητικότητας
30-100 λίτρων (σ.σ. νταμιτζάνες) (1,2). Το πρώτο
μισό με ένα λίτρο της απόσταξης (κεφαλή) απομακρύνεται. Για τις επόμενες 2.5 ώρες αποστάζεται το
κυρίως σώμα της διαδικασίας (καρδιά) με περιεκτικότητα 86% αλκοόλ. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, για να
παραχθεί τσίπουρο, η «καρδιά» λαμβάνεται μέχρι
45.5% αλκοόλ (18 γράδα*), ενώ η «ουρά» μέχρι 32%
αλκοόλ (15 γράδα). Στην Κρήτη, για να παραχθεί τσικουδιά τα δύο σημεία κοπής είναι 15 και 12 γράδα
αντίστοιχα (1,2). Να σημειωθεί ότι τα γράδα είναι

μέτρο της πυκνότητας της αλκοόλης, που μετράται
σε θερμοκρασία 10 βαθμών Reaumur. Η κλίμακα
εκτείνεται από 0 βαθμούς Cartier (καθαρό νερό) έως
44 βαθμούς Cartier (καθαρή αλκοόλη) (2).
Μόνο η καρδιά μετράει…
Η «καρδιά» της πρώτης απόσταξης μπαίνει ξανά
στον αποστακτήρα, για μια δεύτερη απόσταξη (ή μετάβρασμα) μαζί με 5-6% βάρος κατ’ όγκο σπόρους
γλυκάνισου ή μάραθου, ώστε να παραχθεί ένα πιο
απαλό και αρωματικό ποτό. Κατά τη δεύτερη απόσταξη,
η «κεφαλή» και «η ουρά» απομακρύνονται από την
καρδιά του αποστάγματος, που έχει 60-70% περιεκτικότητα σε αλκοόλ (1,2). Μετά από (πιθανή) ανάμιξη
με «καρδιές» άλλων δεύτερων αποστάξεων, τοποθετούνται σε δρύινα βαρέλια, αραιώνονται με νερό και
αφήνονται για ωρίμανση ενός έτους πριν την κατανάλωση. Στην περίπτωση μονής απόσταξης, το άρωμα
στο τσίπουρο δίνεται στην πρώτη δοκιμή (1,2).
Τι περιέχει όμως η τσικουδιά και το τσίπουρο;
Στην ανάλυση των Soufleros EH και συνεργατών το
2005 (1), προκύπτει ότι τόσο το τσίπουρο όσο και η
τσικουδιά περιέχουν μεταξύ άλλων αλκοόλες (αιθανόλη, μεθανόλη, 1-βουτανόλη, μεθυλοπροπανόλες,
εξανόλες κ.α.), εστέρες (οξικού, γαλακτικού, δεκανοϊκού, οκτανοϊκού και εξανοϊκού οξέος), οξέα (βουτανοϊκό, βαλερικό, δεκανοϊκό, οκτανοϊκό, δωδεκανοϊκό
και εξανοϊκό κ.α.), συστατικά γλυκάνισου (ανθηνόλη,
ευγενόλη, εστραγόλη, γλυκανισαλδεϋδη) και μέταλλα
(σίδηρος, ασβέστιο, χαλκός, μόλυβδος).
Σε τι διαφέρουν μεταξύ τους;
Αν και τα δυο αποστάγματα είναι σχεδόν παρόμοια,
το τσίπουρο έχει γενικά περισσότερους βαθμούς αλκοόλ από την τσικουδιά (1). Αντίθετα, η τελευταία
φαίνεται πως έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μεθανόλη και ακεταλδεΰδη, χωρίς να ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Reg. 1576/89)
(1). Τα προϊόντα γλυκάνισου απαντώνται ως επί το
πλείστων στο τσίπουρο, που έχει μικρότερη περιεκτικότητα σε σίδηρο και χαλκό, αλλά μεγαλύτερη σε
μόλυβδο από την τσικουδιά (1). Σε κάθε περίπτωση,
οι περιεκτικότητες σε χαλκό και μόλυβδο –που είναι
δυνητικά τοξικά για το σώμα– κυμαίνονται εντός των
επιτρεπτών ορίων που θεσπίζει η νομοθεσία.
Αν είσαι εγκρατής και τα δυο ωφελούν την υγεία
Η περιεχόμενη αιθανόλη σε μικρές ποσότητες είναι
αποδεδειγμένο ότι έχει ευεργετικές επιδράσεις για
το καρδιαγγειακό σύστημα. Συγκεκριμένα, προκαλεί
αγγειοδιαστολή, μειώνει την αρτηριακή πίεση (3),
βελτιώνει τα επίπεδα της καλής HDL χοληστερόλης
(4) και παραγόντων που επηρεάζουν το σχηματισμό
θρόμβων (π.χ. ινωδογόνο, von Willebrand factor, παράγοντας πήξης VII κ.α) (4), ενώ αυξάνει την ευαισθησία
στην ινσουλίνη (5). Ως συνέπεια, η μέτρια κατανάλωση

αιθανόλης συσχετίζεται με μείωση καρδιαγγειακών
εμφράκτων, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
και θανάτων από στεφανιαία νόσο (6). Παράλληλα,
φαίνεται πως περιορίζει τις πιθανότητες εμφάνισης
χολολιθίασης (7,8) και διαβήτη τύπου 2 (9,10).
Να σημειωθεί ότι συστήνεται 1 μερίδα αλκοόλ
ανά μέρα για τους άνδρες και ½ μερίδα ημερησίως
για τις γυναίκες (11). Στην περίπτωση του τσίπουρου και της τσικουδιάς, η μερίδα αλκοόλ ισοδυναμεί με ένα σφηνάκι. Αυτό που φαίνεται
πλέον πως έχει σημασία είναι η συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, σε σχέση με την ποσότητα –
δεδομένου του ότι μιλάμε για μέτρια πρόσληψη.
Το να έχεις 7 ποτά το Σάββατο το βράδυ δεν
είναι το ίδιο σε σχέση με το ένα ποτό την ημέρα.
Το εβδομαδιαίο σύνολο μπορεί να είναι το ίδιο,
δεν ισχύει όμως το ίδιο για την επίδραση στο
ήπαρ και την υγεία (12). Αποδεικνύεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ τουλάχιστον 3 με 4 μέρες την
εβδομάδα μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακού εμφράγματος (12,13). Ο γλυκάνισος αφετέρου
–όπου προστίθεται– δίνει κάποια επιπλέον οφέλη για
την υγεία. Φαίνεται λοιπόν ότι οι σπόροι γλυκάνισου
μπορούν να βελτιώσουν την πέψη και να μειώσουν
τις εξάψεις της εμμηνόπαυσης (14). Παράλληλα,
έχουν αντιφλεγμονώδεις (15), αντιμικροβιακές (14)
και αντιικές επιδράσεις (14). Γι’ αυτό φαίνεται πως
μπορεί να έχουν εφαρμογή στον περιορισμό του
πόνου, π.χ. σε αρθροπάθειες. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι αυξάνει την ερωτική επιθυμία (16). Η ανηθόλη του γλυκάνισου τέλος, φαίνεται πως περιορίζει
τις στομαχικές ενοχλήσεις που προκαλούνται από
την (υπέρ) κατανάλωση αλκοόλ (17). Τέλος, υπάρχουν
αναφορές ότι βελτιώνει την όρεξη.
Επειδή όμως δεν έχουμε μέτρο…
Αφετέρου, ξέρουμε πως το αλκοόλ εμποδίζει την
απορρόφηση του φυλλικού οξέος που συμμετέχει
στο σχηματισμό του DNA (18). Ίσως γι’ αυτό, η κατανάλωση αιθανόλης πέραν των συστάσεων αυξάνει
τον κίνδυνο εκδήλωσης καρκίνου του στήθους και
του παχέος εντέρου, μεταξύ άλλων (19). Ωστόσο, η
λήψη φυλλικού οξέος (ως συμπλήρωμα;) μπορεί να
αντισταθμίσει την αύξηση του ρίσκου (18,19). Στους…
κατά συρροή καταναλωτές σημαντικών ποσοτήτων
τσίπουρου και τσικουδιάς, η αιθανόλη μπορεί να προκαλέσει ηπατική φλεγμονή (αλκοολική ηπατίτιδα) και
να οδηγήσει σε κίρρωση, που μπορεί να αποβεί
μοιραία. Η υπερκατανάλωση αλκοόλ αποδεικνύεται
πως αυξάνει την αρτηριακή πίεση και προκαλεί βλάβη
στο μυοκάρδιο (μυοκαρδιοπάθεια), ενώ συνδέεται
με νεοπλασίες στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου, στήθους, παχέος εντέρου και ορθού (20). Ο
κίνδυνος είναι πιο αυξημένος για τους πότες, που
καπνίζουν παράλληλα.
Αλκοόλ… ξεροσφύρι;
Χωρίς μεζέ δεν πάει κάτω… Το θέμα είναι τα μεζεδάκια να μην τινάζουν «την μπάνκα στον αέρα»,
καθώς συνήθως είναι τηγανητά ή παστά, για να καταναλώσεις περισσότερο και να κάνεις «κεφάλι». Αν
πάλι δεν κρατιέσαι, διάβασε εδώ πως θα αποφύγεις
το hangover.
Μια μικρή επισήμανση για το τέλος. Καθώς η ανοχή
στο ποτό ελέγχεται γονιδιακά, άρα διαφοροποιείται
σημαντικά ανά άτομο, το πόσο μπορείς να πιεις δεν
θα πρέπει να σε ξεγελά. Όσο κι αν το αντέχεις, η επιβάρυνση που προκαλεί η υπερκατανάλωση αλκοόλ
στο συκώτι είναι ανεξάρτητη του πόσο νομίζεις πως
μπορείς να πιεις (και του πόσο συχνά). Δεν φταίει δηλαδή η μπύρα, που δεν πίνεις, για την κοιλιά σου…
Άλλωστε, όλοι μεγαλώνουμε και το «αυτοκίνητο»
θέλει μεγαλύτερη προσοχή, καθώς περνούν τα χρόνια…
Γιώργος Μίλεσης, MSc Κλινικός Διαιτολόγος
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Coca Cola HBC: Αναβαθμίζει
σε «accumulate» η IBG

Η

χρηματιστηριακή
αναβαθμίζει τη
σύσταση δεδομένης
της υποχώρησης της
μετοχής κατά 5,7%
μέχρι στιγμής στο έτος. Στα 28,8 ευρώ
η τιμή-στόχος. Τι εκτιμά για τα αποτελέσματα 2017.
Σε "accumulate" από "neutral" αναβαθμίζει η Επενδυτική Τράπεζα της
Ελλάδος τη σύσταση για τον τίτλο
της Coca Cola ΕΕΕ -0,27% HBC σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί τιμήστόχο στα 28,8 ευρώ.
Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τη
σύσταση δεδομένης της υποχώρησης
της μετοχής κατά 5,7% μέχρι στιγμής

Συμφωνία Πειραιώς με Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης για
Συμβολαιακή Γεωργία

Μ

στο έτος.
Η IBG εκτιμά ότι η εισηγμένη θα εμφανίσει πωλήσεις 6,5 δισ. ευρώ το
2017, με τα συγκρίσιμα EBIT να διαμορφώνονται στα 614 εκατ. ευρώ.
Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 441
εκατ. ευρώ.
Η εισηγμένη ανακοινώνει αποτελέσματα 2017 την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου πριν το άνοιγμα της αγοράς.

έσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας ο παραγωγός
έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη
ρευστότητα με ανταγωνιστικούς
όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται.
Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει δυναμικά μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας,
την προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος σε όλη την παραγωγική διαδικασία.
Ειδικότερα, η Τράπεζα προχώρησε σε
μία νέα συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας με την εταιρεία «Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης ΑΕ» με στόχο την ενίσχυση

Coca Cola HBC: Αυξάνει την
παραγωγή στην Ουγγαρία
«Θέλουμε να καταστήσουμε τη μονάδα
στο Dunaharaszti, τον μεγαλύτερο παραγωγικό κόμβο του ελληνικού ομίλου
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη»,
δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Coca
Cola HBC Ουγγαρίας, Μηνάς Αγγελίδης.
H Coca Cola ΗBC Ουγγαρίας ανακοίνωσε την αύξηση της παραγωγικής της
δυναμικής στη μονάδα του Dunaharaszti
κατά 50%.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρία, αγόρασε
πρόσφατα 13 εκτάρια γης δίπλα στην
τρέχουσα μονάδα της στην περιοχή και
προγραμματίζει περαιτέρω αύξηση των
παραγωγικών δυνατοτήτων ως το 2020,
στοχεύοντας στην κάλυψη των αυξανόμενων τοπικών πωλήσεων και της εξα-

γωγικής ζήτησης.
«Πιστεύουμε στη δύναμη των brands
μας και ως εκ τούτου μπορούμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας. Το 2017
επενδύσαμε κεφάλαια ρεκόρ ύψους 6
δισ. φιορινών (σ.σ. 19,5 εκατ. ευρώ περίπου) και εφέτος εκτιμούμε ότι θα σπάσουμε αυτό το ρεκόρ. Θέλουμε να καταστήσουμε τη μονάδα στο Dunaharaszti,
που προμηθεύει ήδη 25 ευρωπαϊκές
αγορές και 600 εκατ. καταναλωτές, τον
μεγαλύτερο παραγωγικό κόμβο του ελληνικού ομίλου στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Cοca Cοla HBC Ουγγαρίας,
Μηνάς Αγγελίδης.

Στην Carlsberg το υπόλοιπο
49% της Ολυμπιακής ζυθοποιίας

Σ

την Carlsberg Group καταλήγει το 49%
των μετοχών της Ολυμπιακής ζυθοποιίας, η οποία είχε αποκτήσει ήδη από
το 2014 μέσω συγχώνευσης το υπόλοιπο
51%.
Η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της
Ελλάδας, λειτουργεί δυο ζυθοποιία σε
περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Εύβοιας. Μεταξύ των brands της εταιρείας
είναι οι μπύρες Μύθος, FIX, Kaiser και
Henninger Ο Διευθύνων σύμβουλος της
Carlsberg, Cees’t Hart δήλωσε πως «η

Ολυμπιακή Ζυθοποιία είναι μια ιστορική
Ελληνική εταιρεία και ένας πολύ ισχυρός
παίκτης στην Ελληνική αγορά. Είναι ως
εκ τούτου ένα θετικό και λογικό επόμενο
βήμα αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα,
ενισχύοντας την παρουσία μας στη Νότια
Ευρώπη».
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία απασχολεί περίπου 450 εργαζόμενους στην Ελλάδα
και διαθέτει ευρύ δίκτυο πωλήσεων σε
90.000 διαφορετικά σημεία.

Ελληνικός Οίνος:
Αντέχει και τους φόρους!
Στο 63% το κόστος για τις οινοποιητικές
επιχειρήσεις της χώρας, μετά την αύξηση
του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, δηλώνουν οι Έλληνες οινοποιοί.
Αναγκάζονται μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν ειδικούς λογιστές και οικονομολόγους για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους με την
πολιτεία να δημιουργεί σειρά γραφειοκρατικών προβλημάτων από την φύτευση
των αμπελώνων έως και τις εξαγωγές.
240.000 οικογένειες ζουν απο το ελληνικό κρασί με 1000 και πλέον οινοποι-

ητικές επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό
διωγμό την ώρα που προσπαθούν να
φτιάξουν προϊόντα να ανταγωνιστούν μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, που
βλέπουν ότι ενώ οι όγκοι του παραγόμενου
κρασιού αυξάνονται, χάνουν από τους
απανωτούς φόρους σε αξία.
Ο κλάδος εκπαιδεύεται, βγαίνουν νέοι
οινολόγοι από τα ελληνικά Πανεπιστήμια
και απορροφούνται αμέσως σε επιχειρήσεις, δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου
με αφορμή την έκθεση Οινόραμα που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα 10-11-12 Μαρτίου.

της καλλιέργειας του κριθαριού ζυθοποίησης.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ΑΕ ιδρύθηκε το 1989 και από το
2003, λειτουργεί ως ελληνική εταιρεία.
Διαθέτοντας σημαντική τεχνογνωσία,
επενδύοντας αδιάκοπτα σε νέες τεχνολογίες και φροντίζοντας για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των
ανθρώπων της, η εταιρεία έχει κατακτήσει
σημαντική θέση στην ελληνική αγορά
μπίρας. Όραμά της είναι να συμβάλλει
στην ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν
και μέσω της καινοτόμου δράσης της,
να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στον
ελληνικό κλάδο τροφίμων και ποτών.
Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ΑΕ
διαθέτει μία σύγχρονη, πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στην
Αταλάντη, η οποία πληροί πρότυπα υψηλής ποιότητας, ασφάλειας και περιβαλλοντολογικής μέριμνας. Το 2015, η εταιρεία ολοκλήρωσε σημαντική επένδυση

εγκατάστασης νέας γραμμής παραγωγής
και συσκευασίας, από τις πλέον σύγχρονες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη γκάμα των προϊόντων της Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης ΑΕ περιλαμβάνονται
οι αυθεντικά ελληνικές μπίρες εζα (Premium Pilsener και Fine Lager), Pils Hellas,
Blue Island, Odyssey (Red και White),
αλλά και εισαγόμενες
μπύρες (Arcobräu, Gulden
Draak). Oι μπίρες εζα Premium Pilsener και εζα Fine
Lager βραβεύτηκαν για
την ανώτερη γεύση τους
το 2017, σε διεθνή διαγωνισμό στο Βέλγιο, με
το βραβείο Superior Taste
Award από το Ιnternational Taste & Quality Institute.
Την ίδια χρονιά, η εταιρεία διακρίθηκε
ως η καλύτερη Ελληνική Ζυθοποιία στα
Beer Bartender Awards, ενώ κατέκτησε
το Marketing Excellence Award της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, για το
λανσάρισμα της εζα Fine Lager.
Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς,
ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την
απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη
χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρωμή της παραγωγής που έχει
συμφωνήσει να παραδώσει στην επιχείρηση.
Η νέα αυτή συμφωνία Συμβολαιακής
Γεωργίας, αφορά σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη
σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς
για την υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς
και παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
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Λεπτομέρειες για ρύθμιση οφειλών
έως 50.000 ευρώ προς Ταμεία
Μ

ε την Β/7/οικ. 7713/466/2018 εγκύκλιο κοινοποιούνται
οι διατάξεις της υπ' αρ. οικ.62134/41100/29-12- 2017
(Β'4640) Υπουργικής Απόφασης, «Εξειδίκευση των κριτηρίων
για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την
παράγραφο 21 του ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας
για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των
δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις
ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για
την εφαρμογή αυτής», και δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1
του άρθρου 2 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, δύνανται
να υποβάλλουν άπαξ έως 31/12/2018 ηλεκτρονικά αίτηση
που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ρύθμιση των οφειλών τους προς τους
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), εφόσον αυτές
συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 50.000¾.
Πιο συγκεκριμένα, δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση
οφειλών βάσει της παρούσας έχουν:
Α.Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά
πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(άρθρα 21 και 47 του ν.4172/2013, Α'167) και έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και
1.Οι συνολικές οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών
δεν υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000)
ευρώ ή / και
2.Οι οφειλές προς του Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών οφειλών τους (διμερής)
Β.Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος (ν.4172/2013), αλλά δεν έχουν πτωχευτική
ικανότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως
50.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα πρόσωπα που έχουν οι ίδιοι την υποχρέωση καταβολής των
ασφαλιστικών εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εντάσσεται και το εισόδημα από επιχειρηματική
αγροτική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει:
1. Να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου
3 του ν. 4469/2017 κατά τα οποία, σε μια τουλάχιστον από
τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις, πριν την υποβολή της αιτήσεως:

• Οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα
έχουν θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων
• Οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
έχουν θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση [equity).
2. Να μη συντρέχουν οι εξαιρέσεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 2 του ν.4469/2017, δηλαδή δε δύνανται
να υποβάλλουν αίτημα βάσει των διατάξεων της παρούσας:
Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων ιδρυμάτων που λειτουργούν
στην Ελλάδα
Πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τέτοιων παροχών που λειτουργούν
στην Ελλάδα
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες,
Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων και οι διαχειριστές
αυτών
Ασφαλιστικές εταιρείες
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εφόσον έχουν υποβάλλει
αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4307/2014 ή του
Ν.3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), εκτός εάν υπάρχει έγκυρη παραίτηση τους από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την
υποβολή της αίτησης, ή για τα οποία έχει εκδοθεί οριστική
απόφαση υπαγωγής τους σε μία από τις προαναφερόμενες
διαδικασίες ή έχει συζητηθεί η αίτηση τους και εκκρεμεί η
έκδοση της δικαστικής απόφασης
Φυσικό πρόσωπο που έχει διακόψει την επιχειρηματική
δραστηριότητα ή, για τα νομικά πρόσωπα, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση
έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασιστεί η
αναβίωση του νομικού προσώπου πριν από την υποβολή

της αίτησης
φυσικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων,
οι πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή
οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από ιδιωτική
βούληση, είτε με δικαστική απόφαση είτε από το νόμο, που
έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για φοροδιαφυγή,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, χρεοκοπία, απάτη κ.λπ. .
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι, κατά την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης, βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με τις
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το
χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις
της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.
Στην έννοια των οφειλών προς Φ.Κ.Α. που υπάγονται στη
ρύθμιση, εντάσσονται και οι καταλογιστικές πράξεις. Όσες
από τις καταλογιστικές πράξεις αφορούν αυτοτελή πρόστιμα
(ΠΕΠ, ΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ, ΠΕΑΠ) υπάγονται στην έννοια της «βασικής
οφειλής» του αρ. 21 παρ. 15 του ν.4469/2017.
Εξαιρούνται από τη ρύθμιση βάσει των διατάξεων της εν
λόγω υπουργικής απόφασης, οφειλές που έχουν ρυθμιστεί
με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό
κατά τις διατάξεις του ν.3869/2010 (Α'130), ακόμα και εάν
ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο.
Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα ένταξης του οφειλέτη
δεν επηρεάζεται από τυχόν δικαστική αμφισβήτηση της
οφειλής προς Φ.Κ.Α.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Αρμόδιο όργανο για την πρόταση ρύθμισης, την παρακολούθηση των όρων αυτής και για κάθε άλλη αναγκαία
ενέργεια ή πράξη για την εφαρμογή της παρούσας υπουργικής
απόφασης είναι η υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο. στην κατά τόπο αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται οι οφειλές.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Κ.Ε.Α.Ο. ή
για την αποδοχή σχετικής πρότασης, τα αρμόδια όργανα
λαμβάνουν υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα και την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, των οφειλετών και των συνοφειλετών, που υποβάλλουν από κοινού αίτηση και ευθύνονται αλληλεγγύως
με αυτόν για το σύνολο ή μέρος των ρυθμιζόμενων οφειλών.

Ε.Ε.: Τελευταίοι στην πρόθεση αγορών οι Έλληνες
Αναιμικές παραμένουν οι προσδοκίες των Ελλήνων
καταναλωτών για αγορές, με την Ελλάδα να εμφανίζει,
το Δεκέμβριο του 2017, το χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη στην πρόθεση αγορών. Ο σχετικός δείκτης στη
χώρα μας, βρέθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στις 22,6 μονάδες, επίδοση που είναι μεν η χειρότερη στην
Ευρώπη, ωστόσο, είναι καλύτερη κατά 13,5 μονάδες σε
σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα (σ.σ. το Δεκέμβριο του
2016).
Το χαμηλότερο δείκτη στην Ευρώπη, όσον αφορά
στην πρόθεση αγορών, παρουσίασε η Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2017“Οι αρνητικές τιμές που κατέγραψε σε
όλους τους δείκτες η Ελλάδα στο τέλος του 2017, μία
χώρα που ταλανίζεται από την οικονομική κρίση, ήταν
σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο
έτος. Οι οικονομικές προσδοκίες στην Ελλάδα άγγιξαν
τις -12,3 μονάδες το Δεκέμβρη του 2017, μία καθαρή
αύξηση 21,5 μονάδων σε σχέση με το Δεκέμβρη του
2016. Οι Έλληνες, επομένως, έχουν θετικότερες προσδοκίες για τη χώρα τους απ’ ό,τι για παράδειγμα, οι
Ιταλοί, οι Βρετανοί ή οι Ρουμάνοι”, αναφέρει σχετική
μελέτη της GfK (Έρευνα για το Καταναλωτικό Κλίμα
στην Ευρώπη το 4ο τρίμηνο του 2017).
Σύμφωνα με όσα δείχνει η μελέτη, οι εισοδηματικές
προσδοκίες στην Ελλάδα ήταν, επίσης, σημαντικά υψηλότερες απ’ ό,τι το περασμένο έτος. Ο δείκτης βελτιώθηκε
κατά 18,4 μονάδες σε σχέση με το Δεκέμβρη του 2016,
αγγίζοντας τις -21,7 μονάδες το Δεκέμβρη του 2017.
Ωστόσο, όσον αφορά στις εισοδηματικές προσδοκίες, η

Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με
την Ευρώπη.
Συνολικά, η GfK διαπιστώνει ότι, στο τέλος
του 2017, η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνέχισε
να αυξάνεται στην Ευρώπη, φτάνοντας τις 21,1
μονάδες. Η τιμή αυτή είναι η υψηλότερη που
έχει παρατηρηθεί εδώ και 10 χρόνια, ενώ στο
τέλος του 3ου τριμήνου, η τιμή βρισκόταν στις
20,9 μονάδες. Η GfK προβλέπει αύξηση στις
ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 1,5 σε 2%.
Ανοδική τροχιά
Η εταιρεία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θεωρούν ότι η οικονομία βρίσκεται σε
ανοδική τροχιά. Ο δείκτης των οικονομικών προσδοκιών
για το Δεκέμβρη του 2017 αυξήθηκε στις 17 μονάδες
κατά μέσο όρο για όλες τις χώρες της Ε.Ε., 5 μονάδες
υψηλότερα σε σχέση με το Σεπτέμβρη. Στη Γαλλία, στη
Γερμανία και στην Αυστρία, ο εν λόγω δείκτης σημείωσε
σημαντική αύξηση. Στη Ρουμανία, από την άλλη πλευρά,
ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης παρουσίασε κατακόρυφη πτώση σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη,
εξαιτίας της τρέχουσας κυβερνητικής κρίσης που κυριαρχεί
στη χώρα.
Οι θετικές αυτές εκτιμήσεις αναφορικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών συμβαδίζουν με τα στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία αναμένεται αύξηση 2,3% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
των χωρών της Ε.Ε.

Οι εισοδηματικές προσδοκίες στην Ευρώπη είχαν μικρή
αύξηση κατά μέσο όρο, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη 2017, αγγίζοντας τις 15 μονάδες. Οι εισοδηματικές
προσδοκίες εμφάνισαν την υψηλότερη αύξηση στην
Αυστρία και τη Σλοβενία, ενώ η Ρουμανία παρουσίασε
τις μεγαλύτερες απώλειες σε αυτόν τον τομέα. Η
πρόθεση αγορών βελτιώθηκε κατά μία μονάδα σε σχέση
με το Σεπτέμβρη, κλείνοντας στις 21 μονάδες το Δεκέμβρη. H Πολωνία και η Αυστρία κατέγραψαν τις μεγαλύτερες
αυξήσεις στο δείκτη αυτό.
“Βάσει όλων των παραγόντων, η GfK προβλέπει για το
2018 αύξηση στις ιδιωτικές καταναλωτικές δαπάνες των
νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1,5% σε 2%. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση επομένως θα συνεχίσει να στηρίζεται
στην ιδιωτική κατανάλωση”, αναφέρει η έρευνα.
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Η νέα στρατηγική της Ε.Ε.
για τις πλαστικές συσκευασίες

Η ημικρανία αποτελεί
σοβαρό νευρολογικό νόσημα

Τ

Η

ο πλαστικό είναι παντού. Αρκεί κάποιος
να πάει μια βόλτα στην
παραλία, να περπατήσει
στον δρόμο, να κάνει
έναν περίπατο στην εξοχή. Τα οφέλη που αποφέρουν τα πλαστικά
στην κοινωνία και στην
οικονομία μας είναι
αναμφισβήτητα. Oμως,
πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται μόνο μία
φορά πριν πεταχτούν.
Αν πραγματικά επιθυμούμε καθαρές
παραλίες, καθαρές θάλασσες και
καθαρούς δρόμους, αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει.
Με την πρώτη πανευρωπαϊκή
στρατηγική για τα πλαστικά που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
θέτουμε τα θεμέλια για μια νέα και
βιώσιμη οικονομία πλαστικών. Σύμφωνα με τo νέo σχέδιo, όλες οι
πλαστικές συσκευασίες στην αγορά
της Ε.Ε. θα είναι ανακυκλώσιμες ή
επαναχρησιμοποιούμενες έως το
2030. Μετασχηματίζοντας τον τρόπο
που σχεδιάζουμε, παράγουμε, χρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τα
πλαστικά, βοηθάμε την Ευρώπη να
αποκτήσει παγκόσμιο προβάδισμα
στον συγκεκριμένο τομέα, δημιουργώντας νέες επενδυτικές ευκαιρίες
και θέσεις εργασίας.
Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές παράγουν 25 εκατ. τόνους πλαστικών
απορριμμάτων, αλλά μόνο το ένα
τρίτο ανακυκλώνεται. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, πετάμε λεφτά από το παράθυρο. Αυτά τα απορριπτόμενα πλαστικά θα μπορούσαν να αποφέρουν
στην οικονομία 105 δισ. ευρώ ετησίως. Η ζημιά στο περιβάλλον είναι
εξίσου ανησυχητική. Σε όλο τον κόσμο τα πλαστικά αποτελούν το 85%
των απορριμμάτων στις παραλίες.
Αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που
τα παράγουμε και τα χρησιμοποιούμε, έως το 2050 θα υπάρχουν
στις θάλασσες περισσότερα πλαστικά
παρά ψάρια.
Tην ίδια στιγμή, οι πολίτες μας
ανησυχούν για τις επιπτώσεις των
πλαστικών στην υγεία τους και στο
περιβάλλον. Δεν θέλουν πλαστικά
απορρίμματα στους ωκεανούς. Δεν
θέλουν πουλιά, χελώνες και άλλα
θαλάσσια πλάσματα να μπλέκονται
σε πλαστικές σακούλες και παλιά
δίχτυα. Δεν θέλουν μικροσφαιρίδια
πλαστικού στο ψάρι που τρώνε. Και
δυσανασχετούν ολοένα και περισσότερο με τον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα.
Η νέα στρατηγική αντιμετωπίζει
άμεσα αυτά τα ζητήματα. Υιοθετούμε
μια ολιστική προσέγγιση, που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής
του πλαστικού. Θεσπίζονται, μεταξύ
άλλων, νέοι κανόνες σχετικά με τη
συσκευασία για τη βελτίωση της
ανακυκλωσιμότητας, ενώ ταυτόχρονα εισάγονται νέα ποιοτικά πρότυπα
που θα διασφαλίζουν ότι τα ανακυκλωμένα πλαστικά υλικά είναι ασφαλή και αξιόπιστα. Η στρατηγική, φυ-

σικά, διαθέτει μια ισχυρή οικονομική
συνιστώσα και συνδυάζεται με αύξηση της στήριξης για καινοτόμους
λύσεις στα πλαστικά. Εως το 2020
θα έχουν επενδυθεί 350 εκατ. ευρώ
για να αναπτυχθούν «εξυπνότερα»
και περισσότερο ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, αλλά και για να γίνουν
αποδοτικότερες οι διαδικασίες ανακύκλωσης αυτές καθαυτές. Για τον
περιορισμό των απορριμμάτων εισάγουμε νέους κανόνες για τα πλαστικά μιας χρήσης και για τα αλιευτικά
εργαλεία. Επίσης θα υπάρξουν νέα
μέτρα για να περιορίσουμε τα μικροπλαστικά σε προϊόντα όπως τα
καλλυντικά, ενώ παράλληλα θα ορίσουμε συγκεκριμένα πρότυπα για
τα βιοδιασπώμενα και τα λιπασματοποιήσιμα πλαστικά. Για να σταματήσει η απόρριψη σκουπιδιών στη
θάλασσα, η Επιτροπή προτείνει την
υιοθέτηση νέου κανονιστικού πλαισίου στις εγκαταστάσεις υποδοχής
των λιμένων.
Καθώς το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και απαιτείται η ευρύτερη δυνατή δραστηριοποίηση, αξιοποιούμε
τις διεθνείς σχέσεις μας για να προωθήσουμε τις απαιτούμενες αλλαγές
σε όλον τον κόσμο. Προσδοκούμε
περισσότερες παγκόσμιες λύσεις και
υψηλότερα διεθνή πρότυπα – και
αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να προκύψει από τον συνδυασμό πίεσης
σε διεθνή fora και πρακτικής στήριξης
μεμονωμένων πρωτοβουλιών, όπως
κάναμε, για παράδειγμα, με τον καθαρισμό του Γάγγη στην Ινδία.
Ας μην ξεχνάμε ότι ένα παγκόσμιο
πρόβλημα δημιουργεί παγκόσμιες
ευκαιρίες. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η
βιομηχανία της Ε.Ε. μπορεί να αποκτήσει ηγετική θέση στις τεχνολογίες
που απαιτούνται για την παραγωγή
πιο εύκολα ανακυκλώσιμων πλαστικών και τη δημιουργία νέων προϊόντων, τα οποία θα χρησιμοποιούν
πλαστικά απορρίμματα ως πρώτη
ύλη.
Αυτή η μετάβαση είναι εφικτή
μόνο με τη συμμετοχή όλων των
παραγόντων σε παγκόσμιο, εθνικό
και τοπικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις
με τις στρατηγικές και επιχειρηματικές αποφάσεις τους αποτελούν
βασικό παράγοντα επιτυχίας, όπως
και οι πολίτες με τις επιλογές και
την εν γένει συμπεριφορά τους.
Ολοι μαζί μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το πλαστικό θα εξελιχθεί
σε ένα πραγματικά και εφ’ όλης της
ύλης εκπληκτικό υλικό.

ημικρανία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους καταστρέφοντας την καθημερινότητα τους και μειώνοντας την
ποιότητα ζωής τους. Τι είναι όμως η ημικρανία, ποια η σχέση της με τον πονοκέφαλο και πώς αντιμετωπίζεται;
Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών Διαταραχών και Εγκεφαλικών
Επεισοδίων των ΗΠΑ, η ημικρανία είναι
πιο περίπλοκη από έναν απλό πονοκέφαλο. Πρόκειται για μια εξουθενωτική
νευρολογική νόσο που σχετίζεται συνήθως με μέτρια έως σοβαρή κεφαλαλγία, η οποία περιορίζει σε μεγάλο βαθμό
την ικανότητα των ατόμων να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.),
κατέταξε την ημικρανία στις κορυφαίες δέκα
αιτίες μακροχρόνιας ανικανότητας για άνδρες
και γυναίκες, καθώς προσβάλλει πάνω από
το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Ωστόσο, παρά τον επιπολασμό της, παραμένει ανεπαρκώς αναγνωρισμένη και θεραπευόμενη, καθότι πάνω από το 40% των πασχόντων δεν έχουν λάβει διάγνωση.
Τι προκαλεί ημικρανία;
Η αιτία και οι παράγοντες πυροδότησης
της ημικρανίας δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως,
καθώς καμία ημικρανία δεν είναι ίδια με
κάποια άλλη. Η ημικρανία όπως λένε οι επιστήμονες, είναι μια διαταραχή του εγκεφάλου.
Ρόλο στην παθολογία της παίζει πιθανώς, το
σχετιζόμενο με το γονίδιο της καλσιτονίνης
πεπτίδιο (CGRP). To CGRP είναι ένα πεπτίδιο
το οποίο δεσμεύεται στον υποδοχέα του
CGRP και πιστεύεται ότι ευθύνεται για τη μετάδοση των σημάτων πόνου που οδηγούν
στην ημικρανία. Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα
του CGRP αυξάνονται σε ανθρώπους με ημικρανία κατά την εμφάνιση των συμπτωμάτων
και επιστρέφουν στο φυσιολογικό όταν υποχωρεί ο πόνος της ημικρανίας.
Ποια είναι τα συμπτώματα
της ημικρανίας;
Τα συμπτώματα της ημικρανίας συνήθως
περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενα επεισόδια
μέτριας έως σοβαρής κεφαλαλγίας που στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι σφύζουσα,
εστιάζει στη μία πλευρά του κεφαλιού και
συσχετίζεται με ναυτία, έμετο και ευαισθησία
στο φως, τους ήχους και τις οσμές.
Ορισμένοι άνθρωποι βιώνουν επίσης διαταραχές της όρασης, της αισθητικότητας και
της ομιλίας (ονομάζονται «αύρα»).
Η κύρια φάση κεφαλαλγίας της ημικρανίας
διαρκεί συνήθως 4-72 ώρες. Πριν από αυτή,
ορισμένα άτομα εμφανίζουν προειδοποιητικές
ενδείξεις της ημικρανίας, όπως κόπωση και
διαταραχές του ύπνου, ώρες ή ακόμη και
ημέρες πριν τα επεισόδια. Αυτό ονομάζεται
«πρόδρομη φάση».
Επίσης, πολλοί πάσχοντες μπορεί να έχουν
παρατεταμένα συμπτώματα της ημικρανίας
έπειτα από ένα επεισόδιο, κάτι που αναφέρεται
μερικές φορές ως «πονοκέφαλος μέθης». Τα
συμπτώματα περιλαμβάνουν μεταβολές της
διάθεσης, ναυτία και κόπωση. Αυτό ονομάζεται
«φάση ανάρρωσης».
Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι ημικρανίας που
μπορούν να διαγνωστούν:
Ημικρανία χωρίς αύρα έχουμε όταν η κεφαλαλγία συνοδεύεται από ναυτία, έμετο
και ευαισθησία στο φως και τους ήχους
Η ημικρανία με αύρα σχετίζεται με διαταραχές της όρασης, της αισθητικότητας και
της ομιλίας
Η ημικρανία μπορεί να χαρακτηριστεί πε-

ραιτέρω από τη συχνότητα των επεισοδίων:
• Η χρόνια ημικρανία είναι η μορφή της
διαταραχής που προκαλεί τη μεγαλύτερη
ανικανότητα. Χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον
15 επεισόδια κεφαλαλγίας τον μήνα, από τα
οποία οκτώ ή περισσότερα έχουν χαρακτηριστικά της ημικρανίας, για διάστημα μεγαλύτερο
των τριών μηνών.
• Η επεισοδιακή ημικρανία χαρακτηρίζεται
από έως 14 επεισόδια ημικρανίας κάθε μήνα.
Με ποιον τρόπο γίνεται η
διάγνωση της ημικρανίας;
Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση
για την οριστική διάγνωση της ημικρανίας. Η
διάγνωση βασίζεται στην αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού του ασθενούς και τον αποκλεισμό άλλων διαταραχών κεφαλαλγίας.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της ημικρανίας;
Το φορτίο της ημικρανίας είναι ένα από τα
μεγαλύτερα σε όλες τις νευρολογικές διαταραχές. Έχει ως αποτέλεσμα σημαντικό
προσωπικό πόνο, μειωμένη ποιότητα ζωής
και επιβάρυνση του ατόμου και της κοινωνίας
λόγω της απώλειας παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, κάθε χρόνο, περίπου 20%
των ανδρών και 30% των γυναικών αναφέρουν
ότι χάνουν 10% των εργάσιμων ημερών τους
λόγω της νόσου.
Όπως αναφέρει ο Π.Ο.Υ., όλες οι μελέτες
έχουν δείξει ότι η ημικρανία επηρεάζει αρνητικά τις οικογενειακές σχέσεις και δραστηριότητες, με αποτέλεσμα π.χ. ακύρωση διακοπών και μειωμένο χρόνο με τους συντρόφους και τα παιδιά. Μάλιστα, το 45% των
ατόμων σε μελέτες που έγιναν, ανέφεραν
ότι έχασαν κοινωνικές δραστηριότητες και
δραστηριότητες αναψυχής λόγω της ημικρανίας.
Με ποιον τρόπο
αντιμετωπίζεται η ημικρανία;
Περίπου τα μισά από τα άτομα που πάσχουν
από ημικρανία λαμβάνουν μόνα τους αγωγή
με μη συνταγογραφούμενα αναλγητικά. Στην
πλειονότητά τους, οι άμεσα διαθέσιμες θεραπείες για την ημικρανία, συνταγογραφούμενες ή μη, έχουν ως στόχο την καταπράυνση
των συμπτωμάτων όταν έχουν ήδη ξεκινήσει.
Οι προληπτικές ή προφυλακτικές θεραπείες
μειώνουν ενδεχομένως τον αριθμό επεισοδίων
ημικρανίας κάθε μήνα, ωστόσο μόνο 10% περίπου των ατόμων λαμβάνουν προφυλακτική
θεραπεία. Γενικά, οι τρέχουσες προφυλακτικές
θεραπείες αναπτύχθηκαν αρχικά για άλλες
νόσους, όπως η επιληψία και οι καρδιακές
παθήσεις, και σχετίζονται εν γένει με κακή
αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα, κάτι
που οδηγεί πολλούς ανθρώπους στο να διακόψουν τη θεραπεία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, παραμένει επιτακτική η ανάγκη
για νέες προληπτικές θεραπείες κατά της
ημικρανίας.
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Ενίσχυση της ίδρυσης
και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ
Α

πό τον Δεκέμβριο έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων στη Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών
της χώρας. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τη συγκεκριμένη Δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της όπως αυτά αναφέροντα στη
δημοσιευμένη πρόσκληση.
Επιλέξιμοι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον
τομέα του τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν
από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης
και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη
εκταμίευση της επιχορήγησης.
• Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που
έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία
έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης, έναν τουλάχιστον
από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01,
41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και
το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική
δραστηριότητα.
Ποσοστά ενίσχυσης
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου
κυμαίνεται από 25.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ.
Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην
περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον
0,2 ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) μισθωτής εργασίας,
το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%. Το υπόλοιπο
του προϋπολογισμού αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την
κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος
της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους

(ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι δικαιούχοι θα
πρέπει: Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της
αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου)
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Να πραγματοποιήσουν επένδυση σε μία μόνο περιφέρεια. Να
υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
Επιλέξιμες δαπάνες
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, επιλέξιμες
είναι δαπάνες οι οποίες αφορούν σε:
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
(έως 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος (έως
100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού). Μεταφορικά μέσα
(μέχρι 25.000 ευρώ). Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000,00
ευρώ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000
ευρώ). Προβολή/προώθηση - συμμετοχή σε εκθέσεις (μέχρι
15.000 ευρώ). Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες
φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου (μέχρι 40.000 ευρώ).
Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (μέχρι 10.000 ευρώ).
Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (μέχρι 4.000 ευρώ).
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή από 7/11/2017.
Δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων: Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: ξενοδοχεία
κατηγορίας 3 αστέρων και άνω με δυναμικότητα 10 έως και
50 κλινών, ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) 3 αστέρων και άνω, ξενώνες νεότητας.
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: αυτοεξυπηρετούμενα
καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο

αριθμό 3 κατοικιών, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια –
διαμερίσματα 3 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας
10 κλινών. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων.
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: αθλητικός τουρισμός,
θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, άλλες ειδικές
– εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ψυχαγωγικά και
θεματικά πάρκα κ.ά. Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες
στον τομέα του τουρισμού.
Κριτήρια αξιολόγησης
Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, εξετάζονται και
βαθμολογούνται (μάξιμουμ 100 βαθμοί) τα ακόλουθα: α) η
δυνατότητα εξασφάλισης από τους εταίρους/μετόχους της
εταιρείας της ιδιωτικής συμμετοχής (μάξιμουμ 52 βαθμοί),
β) η εμπειρία στον κλάδο των τριών μεγαλύτερων σε
ποσοστό συμμετοχής εταίρων/μετόχων της επιχείρησης
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (μάξιμουμ 13
βαθμοί) και γ) το επενδυτικό σχέδιο (περιγραφή, προβλέψεις
εσόδων - εξόδων) (μάξιμουμ 35 βαθμοί).
Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει με την υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων
και ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας. Προτάσεις υποβάλλονται έως 28/03/2018.
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