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Σ
ε μιά εποχή που καταγράφεται μείωση

των πωλήσεων στον κλαδο μας (ανα-

φερόμαστε στο πρώτο 45νθήμερο του

2020), φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι

ξαφνικά από 1ης Ιανουαρίου, συνεργαζόμε-

νες με τον κλάδο μας εταιρείες έσπευσαν σε

αυξήσεις των προϊόντων τους. 

Υπάρχει δικαιολογία για τις αυξήσεις;

Αυτός είναι ο προβληματισμός της αγοράς

με ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς τους

διάφορους ομίλους. Υπάρχει αιτιολογία ή δι-

καιολογία για τις αυξήσεις των προϊόντων

τους; Η αγορά, πάντως, δυσκολεύεται να την

ανακαλύψει.

Αντιθέτως, οι αυξήσεις γίνονται την ώρα που η

κυβέρνηση μειώνει στο 20% τον φόρο επί των κερ-

δών στις επιχειρήσεις. Άρα, ενισχύει με την από-

φαση αυτή τα κέρδη τους.

11σημαντικές αλλαγές σε συντάξεις, εισφορές

και εφάπαξ υιοθετεί το νέο ασφαλιστικό νο-

μοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Μεταξύ

άλλων, προβλέπει αυξήσεις στις κύριες συντάξεις

για όσους έχουν περισσότερα από 30 χρόνια ασφά-

λισης, επιστροφή των περικοπών του 2016 σε επι-

κουρικές, νέο ενιαίο πλαίσιο απονομής εφάπαξ σε

όλους τους ασφαλισμένους, κατάργηση της διπλής

εισφοράς για εργαζομένους με μπλοκάκι, καθώς

και μείωση της παρακράτησης ή της ποινής για

τους συνταξιούχους που εργάζονται, επισημαίνει

το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς.

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση περιλαμβάνει αλλαγές

με κοινωνικό πρόσωπο για τέσσερα εκατ. συνταξι-

ούχους και θετικό πρόσημο για περίπου 1,44 εκατ.

νέους και παλαιούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Όπως γράφει σήμερα η «Ν», δίνεται δεύτερη ευκαιρία

για 120 δόσεις.

Οινόραμα

2020: 

Η μεγαλύτερη

έκθεση 

ελληνικών

κρασιών στον

κόσμο

Οι εταιρικοί φόροι

μειώνονται

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΒΕΠ: 

Ο «ενδεκάλογος» 

του νέου 

ασφαλιστικού

Μικρά σούπερ

μάρκετ: 

Κρατούν ισχυρά

μερίδια

Σημαντικό μερίδιο συνεχίζουν να κρατούν

τα μικρά σημεία πώλησης στο λιανεμ-

πόριο σύμφωνα με τα στοιχεία

Τα «όπλα» που θα ρίξει στη «μάχη» για την αύξηση

της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

μελετά το υπουργείο Οικονομικών. «Μπόνους» για συ-

ναλλαγές με ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων,

επιστροφή μετρητών ή ακόμα και μείωση φόρου απο-

τελούν κάποια από τα σενάρια που εξετάζει.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές:

Κίνητρα για e-πληρωμές



Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσημη

εθνική συμμετοχή της Ελλάδας στη

Διεθνή Έκθεση FRUITLOGISTICA, η οποία

πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο της Γερ-

μανίας από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου

2020.

Η ελληνική συμμετοχή έδωσε δυναμικό

παρόν με 78 Έλληνες εκθέτες (τυποποι-

ητές, έμποροι και παραγωγοί φρέσκων

φρούτων και λαχανικών, εταιρείες μηχα-

νολογικού εξοπλισμού κ.α.), οι οποίοι επε-

δίωξαν σύναψη επιχειρηματικών συνερ-

γασιών και επέκταση της εξαγωγικής τους

δραστηριότητας, αξιοποιώντας το κορυφαίο

γεγονός του κλάδου τους. Στο Εθνικό Πε-

ρίπτερο που οργάνωσε ο Οργανισμός En-

terprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επεν-

δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.),

φιλοξενήθηκαν 22 εκθέτες, οι μεγαλύτερες

εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου, σύμ-

βουλοι της «WIN» με το Ευρωπαϊκό πρό-

γραμμα «European Fruits», καθώς και ο

Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας

Α.Ε. (ΟΚΑΑ).

Το Οινόραμα, η μεγαλύτερη έκθεση

ελληνικού κρασιού στον κόσμο και

ετήσιο ραντεβού του αμπελοοινικού

κλάδου της χώρας, θα διεξαχθεί 7 με 9

Μαρτίου 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο.

Οινοπαραγωγοί από κάθε γωνιά της

χώρας έχουν εξασφαλίσει θέση στο φε-

τινό Οινόραμα, καθιστώντας το «sold

out» από τον περασμένο Δεκέμβριο. Πά-

νω από 2.000 κρασιά από 300 και πλέον

οινοποιεία της Ελλάδας και του εξωτερι-

κού θα βρεθούν στο Ζάππειο Μέγαρο με

καθιερωμένα εμπορικά σήματα, με νέες

κυκλοφορίες και με την καταπληκτική

εσοδεία του 2019 ―αναμφίβολα μία από

τις καλύτερες των τελευταίων 50 ετών.

Η έκθεση πλαισιώνεται από παράλλη-

λες εκδηλώσεις και πολλές επιμέρους

γευστικές δοκιμές.

Οι οργανωτές αναμένουν περισσότε-

ρους από 10.000 επισκέπτες και ενδει-

κτικά αναφέρεται πως στο Οινόραμα

ανοίγονται κάθε χρόνο πάνω από

25.000 φιάλες κρασί. Ανάμεσα στις χι-

λιάδες ετικέτες της έκθεσης, οι επισκέ-

πτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμά-

σουν τις καλύτερες και πιο ακριβές του

ελληνικού αμπελώνα, κρασιά-εκπρο-

σώπους όλων των ονομασιών προέλευ-

σης της χώρας και τις πιο διαδεδομένες

γηγενείς ποικιλίες αμπέλου που είναι,

τη στιγμή αυτή, η αιχμή του δόρατος του

ελληνικού κρασιού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επαγ-

γελματίες επισκέπτες έχει η αίθουσα

των «Οινικών Αποκαλύψεων» του Οινο-

ράματος, με πολύ μικρά και πρωτοεμ-

φανιζόμενα οινοποιεία καθώς και το αν-

τίστοιχο «wine bar» που φιλοξενεί ιδιαί-

τερα και πιο σπάνια κρασιά από αφανείς

ποικιλίες αμπέλου και από μη-συμβατι-

κές μεθόδους οινοποίησης και παλαί-

ωσης (π.χ. κρασιά οινοποιημένα σε αμ-

φορείς ή παλαιωμένα μέσα στη θάλασ-

σα) και ελάχιστης οινολογικής παρέμβα-

σης.

Ανανεωμένη είναι φέτος και η «Πλα-

τεία Γευσιγνωσίας» του Οινοράματος,

μία «έκθεση μέσα στην έκθεση», που

πρώτο το Οινόραμα υλοποίησε ως ιδέα,

πριν από 15 χρόνια. Στην Πλατεία Γευσι-

γνωσίας παρουσιάζονται τα πιο αντιπρο-

σωπευτικά κρασιά του ελληνικού αμπε-

λώνα με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης

(«self-pour»), όπου δηλαδή ο επισκέ-

πτης δοκιμάζει «ασυνόδευτος» και με

τους ρυθμούς του, επιλεγμένους οίνους

(πάνω από 250 ετικέτες) πριν αρχίσει να

περιπλανιέται μέσα στην κυρίως έκθε-

ση. Η είσοδος στην Πλατεία Γευσιγνω-

σίας, που φέτος θα στεγαστεί σε μία με-

γάλη εξωτερική τέντα στην είσοδο του

Ζαππείου Μεγάρου, επιτρέπεται μόνο

σε επαγγελματίες επισκέπτες.

Η έκθεση θα λειτουργήσει τρεις ημέ-

ρες (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 7-9

Μαρτίου) με ώρες λειτουργίας 10:00-

19:00 και τη Δευτέρα αφιερωμένη

στους επαγγελματίες επισκέπτες. Είσο-

δος 15― (δωρεάν για τους επαγγελμα-

τίες) και 12― με προαγορά εισιτηρίου από

την ticketservices.gr & Public. Περιλαμ-

βάνει αναμνηστικό ποτήρι και κατάλογο

με όλα τα κρασιά της έκθεσης. Πληρο-

φορίες και εγγραφές στο www.oenora-

ma.com.
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4916592

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Βυτινιώτης Ιωάννης                              Μέλος                                  210-9716767

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Κώτης Γεώργιος                                   Πρόεδρος                                24210-49851

Λιάππης Νικόλαος                               Γεν. Γραμματέας                      24210-44054

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο

δημοσιογραφικό

όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 

EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης

EΔEOΠ AΘHNΩN

Oδός Z. Παπαντωνίου

54-58, 11145 Aθήνα

Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιμέλεια Έκδοσης - 

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Μεγάλη συμμετοχή 

Ελλήνων εξαγωγέων

στην Διεθνή Έκθεση 

FRUITLOGISTICA 

στην Γερμανία

Οινόραμα 2020: Η μεγαλύτερη έκθεση

ελληνικών κρασιών στον κόσμο

7 με 9 Μαρτίου 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι

σε καταστήματα μαζικής εστία-

σης, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν

7 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρό-

στιμα, συνολικού ύψους 6.500 ευρώ,

που αφορούσαν σε παραπλανητική

ένδειξη επί τιμοκαταλόγων για το

τσίπουρο.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επεν-

δύσεων και η Γενική Γραμματεία

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

ανακοινώνουν την εβδομαδιαία επι-

χειρησιακή δραστηριότητα των μη-

χανισμών ελέγχου για την αντιμε-

τώπιση του παρεμπορίου στο σύ-

νολο της επικράτειας:

1) Κατά το χρονικό διάστημα από 03.02.2020 έως

09.02.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 296 έλεγχοι

και βεβαιώθηκαν συνολικά 40 παραβάσεις.

2) Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη

Δημοτική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την συν-

δρομή των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών,

αρχών οι επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση

του παρεμπορίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη

και Κοζάνη.

3) Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν

δεκάδες είδη παρεμπορίου (περισσότερα από 1.120

τεμάχια), κυρίως απομιμητικά, τα οποία θα διακι-

νούνταν παράνομα στην αγορά.

4) Επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις για έλλειψη παραστατικών εμπορίας και

παράνομης διακίνησης, έλλειψη αδείας, κ.α. συνολικού

ύψους 18.000 ευρώ.

5) Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 85 έλεγχοι σε

καταστήματα μαζικής εστίασης, κατά τους οποίους

βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα,

συνολικού ύψους 6.500 ευρώ, που αφορούσαν σε

παραπλανητική ένδειξη επί τιμοκαταλόγων για το

προϊόν τσίπουρο και το προϊόν απόσταξης μικρών

αποσταγματοποιών (διημέρων). Ο μικρός αριθμός

παραβάσεων αποδεικνύει τη συμμόρφωση των κα-

ταστηματαρχών με τα οριζόμενα στην κείμενη νο-

μοθεσία περί διάθεσης τσίπουρου σε καταστήματα

μαζικής εστίασης.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και ανα-

βάθμισης των υπηρεσιών του για τον αποτελε-

σματικό έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας

των τροφίμων, ο ΕΦΕΤ σημείωσε ακόμη μια ση-

μαντική επιτυχία στον τομέα του εργαστηριακού

ελέγχου του ελαιολάδου.

Μετά από επιτυχή συμμετοχή των Εργαστηρίων

Δοκιμών & Ερευνών Τροφίμων Αθήνας του ΕΦΕΤ,

σε διεθνείς διεργαστηριακές ασκήσεις ελέγχου ικα-

νότητας εργαστηρίων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις

της απόφασης του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας

IOC Decision No DEC-III-2/109-VΙ/2019, 20/02/2019,

έλαβε, για την περίοδο 2019 – 2020 και για 8η συ-

νεχόμενη χρονιά, την Αναγνώριση του Διεθνούς

Συμβουλίου Ελαιοκομίας (International Olive Coun-

cil).

Οκτώ μέτρα για τον επαναπατρισμό 

των νέων που έφυγαν στην κρίση

Σχεδόν μισό εκατομμύριο Ελληνες εγκα-

τέλειψαν τη χώρα την περίοδο 2008-

2017, τελευταία χρονιά για την οποία υπάρ-

χουν διαθέσιμα στοιχεία, αναζητώντας κα-

λύτερη τύχη στο εξωτερικό, κυρίως στη

Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αν-

τίθεση, μάλιστα, με ό,τι συνέβαινε με τα

μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα των δε-

καετιών του ’50 και του ’60, η πλειονότητα

όσων έφυγαν αφορά αποφοίτους ανώτατης

εκπαίδευσης, οι οποίοι στην Ελλάδα αδυ-

νατούσαν να βρουν δουλειά και κυρίως

αδυνατούσαν να βρουν δουλειά με μισθό

ισάξιο των προσόντων τους. Σε ειδική έκθεση

που δημοσιοποίησε χθες ο Σύνδεσμος Επι-

χειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) προτείνει

σειρά μέτρων όχι μόνο για την ανάσχεση

της τάσης φυγής από τη χώρα, αλλά ακόμη

και για την αντιστροφή της, μέτρα που ξε-

κινούν από την ενίσχυση της μεταποίησης και τις συ-

νενώσεις επιχειρήσεων έως τη μείωση –πάντα– του μη

μισθολογικού κόστους.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα επίσημα στοιχεία, την περίοδο

2008-2017 έφυγαν από τη χώρα 467.765 Ελληνες πο-

λίτες, με την καθαρή εκροή (εάν αφαιρεθεί, δηλαδή,

ο αριθμός πολιτών που επέστρεψε στην Ελλάδα την

ίδια περίοδο) να ανέρχεται σε 192.493 άτομα, αριθμός

που αντιστοιχεί στο 1,9% του μέσου πληθυσμού της

προαναφερθείσας περιόδου.

Το 86,3% αυτών που μετανάστευσαν ήταν ηλικίας

15-64 ετών, ενώ το 51,4% ανήκει στην πλέον παραγω-

γική ηλικιακή ομάδα (25-44 ετών) και σε απόλυτους

αριθμούς πρόκειται για 125.397 άτομα. Αυτό πρακτικά

σημαίνει ότι από το μέσο σύνολο του ελληνικού πλη-

θυσμού που βρίσκεται στην ηλικιακή ομάδα 25-44

έτη, το 8,4% μετανάστευσε την περίοδο 2008-2017

και υπολογίζεται ότι το 4,6% παραμένει ακόμη στο

εξωτερικό.

Πτυχιούχοι

Δεδομένου του γεγονότος ότι ο αριθμός των πτυχι-

ούχων που μετανάστευσε την κρίσιμη δεκαετία υπο-

λογίζεται ότι κυμαίνεται από 91.250 έως 123.289 (ανά-

λογα με τις παραδοχές για το ποσοστό των πτυχιούχων

στις εκροές - εισροές), εκτιμάται ότι ένα ποσοστό της

τάξεως του 5,9% έως 8% των Ελλήνων πτυχιούχων

ηλικίας 25-64 ετών αποχώρησε από τη χώρα και παρα-

μένει στο εξωτερικό.

Μία από τις βασικότερες αιτίες είναι το χαμηλό

επίπεδο των μισθών. Το καθαρό μέσο ετήσιο εισόδημα

που δήλωσαν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

το 2018 ήταν κατά 36% χαμηλότερο σε σχέση με αυτό

που δήλωσαν το 2008 (12.320 ευρώ έναντι 19.278

ευρώ). Το αντίστοιχο μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ε.Ε.

είναι 26.704 ευρώ, ποσό υπερδι-

πλάσιο από αυτό στην Ελλάδα.

Στα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ για

την αντιμετώπιση του φαινομένου

συγκαταλέγονται τα εξής:

• Αύξηση του ποσοστού της βιο-

μηχανίας στο 12% του ΑΕΠ, από 9,6%

που είναι σήμερα, και μεσοπρόθεσμα

στο 15%. Ο ΣΕΒ εκτιμά ότι η σύγκλιση

της ελληνικής βιομηχανίας με τις

ευρωπαϊκές τάσεις θα δημιουργήσει

σταδιακά 550.000 νέες θέσεις ερ-

γασίας.

• Παραγωγική μεγέθυνση των επι-

χειρήσεων, ώστε να αυξηθεί η πα-

ραγωγικότητά τους. Η δημιουργία

8.000 περισσότερων μεσαίων και μι-

κρών επιχειρήσεων μέσα από ανα-

κατανομή του αριθμού των πολύ μι-

κρών επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι θα προσθέσει 7,7

δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 100.000 θέσεις εργασίας έως το

2025.

• Ειδικό καθεστώς μειωμένης φορολόγησης για φυ-

σικά πρόσωπα που εγκαθίστανται ως φορολογικοί κά-

τοικοι και συνάπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

στην Ελλάδα.

• Επιδότηση μισθού ή εργοδοτικών εισφορών για

την πρόσληψη Ελλήνων με αποδεδειγμένη εργασιακή

εμπειρία στο εξωτερικό.

• Χορήγηση επιδόματος μετεγκατάστασης.

• Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών

και των ασφαλιστικών εισφορών.

• Επιβράβευση της καλής απόδοσης των εργαζομέ-

νων.

• Παροχή της δυνατότητας τηλεργασίας ορισμένες

ημέρες την εβδομάδα.

Αναγνώριση του ΕΦΕΤ 

από το Διεθνές 

Συμβούλιο Ελαιοκομίας

«Καμπάνες» για το τσίπουρο σε εστιατόρια
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Ενημέρωση

Κατά 14% αυ-

ξήθηκαν τα κα-

θαρά κέρδη του

2019, όπως ανα-

κοίνωσε η Heineken την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το MarketWatch, η εται-

ρεία ζυθοποιίας με έδρα το Αμστερνταμ

κατέγραψε καθαρά κέρδη 2,17 δισ.

ευρώ για τη χρο-

νιά από 1,91 δισ.

έναν χρόνο πριν

και έναντι πρόβλε-

ψης για 2,16 δισ.

Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 23,97 δισ.

από 22,49 δισ. έναντι πρόβλεψης για

23,82 δισ.

Στα 2,17 δισ. ευρώ αυξήθηκαν 

τα κέρδη της Heineken το 2019

Τα έσοδα ενισχύθηκαν στα 23,97 δισ. από

22,49 δισ. έναντι πρόβλεψης για 23,82 δισ.

Επενδύοντας

διαρκώς στην

καινοτομία και

στον εμπλουτι-

σμό του χαρτο-

φυλακίου της, η

Ολυμπιακή Ζυθο-

ποιία παρουσία-

σε στη φετινή

HO.RE.CA νέα

προϊόντα, συ-

σκευασίες και

προτάσεις κατα-

νάλωσης στις κατηγορίες της μπύρας και

του μηλίτη.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γευ-

τούν πρώτοι τη νέα μπύρα Mythos 0.0%,

με μηδενικό αλκοόλ, μηδενική ζάχαρη και

μόλις 16 θερμίδες/100 ml. Μία μπύρα που

ακολουθεί τη διεθνή τάση για προϊόντα

με ελάχιστο ή καθόλου αλκοόλ και αντα-

ποκρίνεται στις νέες, διαφοροποιημένες

ανάγκες των καταναλωτών.

Την πρώτη του εμφάνιση έκανε και το

νέο brand Mythos Ice, μία ξεχωριστή lager

που φιλτράρεται και ψύχεται ταυτόχρονα

στον -1°C, γεγονός που τη διατηρεί απο-

λαυστικά παγωμένη. Με μόλις 4,4% αλκοόλ,

το χαμηλότερο στην κατηγορία της, απο-

τελεί την ιδανική επιλογή δροσιάς για

κάθε εποχή και περίσταση.

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του και-

νοτόμου συστήματος DraughtMaster™, η

Ολυμπιακή Ζυθοποιία παρουσίασε, επίσης,

για πρώτη φορά στην εγχώρια αγορά, τον

μηλίτη Somersby σε βαρέλι. Από φέτος,

το Somersby θα διατίθεται και σε βαρέλι

DraughtMaster™ 20 λίτρων, σε γεύση

μήλο, με έμφαση τόσο τις τουριστικές πε-

ριοχές όσο και επιλεγμένες περιοχές των

μεγάλων αστικών κέντρων. Στην τεχνολογία

DraughtMaster™ εντάσσεται πλέον και η

διάσημη γαλλική μπύρα Kronenbourg 1664

Blanc, της κατηγορίας wheat, η οποία κυ-

κλοφόρησε για πρώτη φορά στην ελληνική

αγορά το 2019 και κέρδισε το ελληνικό

κοινό με την ιδιαίτερη, υψηλής αισθητικής

μπλε φιάλη της και τη δροσιστική, υπέροχη

φρουτώδη γεύση της. Παράλληλα, το συγ-

κεκριμένο brand θα διατεθεί και σε συ-

σκευασία κουτιού 500 ml, εστιάζοντας

στα καταστήματα λιανικής.

Συμπληρωματικά, στο περίπτερο της

Ολυμπιακής Ζυθοποιίας παρουσιάστηκε

και η νέα συσκευασία 20λιτρου βαρελιού

της ιρλανδικής μαύρης μπύρας Guinness,

εμπλουτίζοντας περαιτέρω τις επιλογές

των σημείων εστίασης.

Νέα προϊόντα και συσκευασίες από την

Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Τη νέα μπύρα Mythos 0.0% αλλά και το νέο brand

Mythos Ice παρουσίασε στη φετινή HORECA η ζυθοποιία.

Ηεταιρεία ΒΙΚΟΣ με στόχο την ενί-

σχυση της παρουσίας της στον παγ-

κόσμιο επιχειρηματικό χάρτη, συμμετέχει

στην επετειακή 25η διοργάνωση της

Gulfood με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό

και τα Φυσικά Μεταλλικά Αναψυκτικά

Βίκος.

Από τις 16 έως και τις 20 Φεβρουαρίου

στον εκθεσιακό χώρο World Trade Cen-

ter, η εταιρεία ΒΙΚΟΣ αντιπροσωπεύοντας

την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την

καινοτομία του ελληνικού επιχειρείν

υποδέχεται στο περίπτερό της κατανα-

λωτές και ενδιαφερόμενους από όλο

τον κόσμο.

Το όραμα, η ψυχή αλλά και η κορυφαία

ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας

ταξιδεύουν μέχρι το Dubai των Ηνωμέ-

νων Αραβικών Εμιράτων για να δώσουν

δυναμικό «παρών» ανάμεσα στις μεγα-

λύτερες επιχειρήσεις του κόσμου. Με

γνώμονα την εξωστρέφεια και το άνοιγμα

σε νέες αγορές, ενισχύει την εξαγωγική

της ισχύ, συμμετέχοντας σταθερά στις

μεγαλύτερες εμπορικές εκθέσεις και

αποδεικνύοντας παράλληλα, πως η και-

νοτομία και η ποιότητα των προϊόντων

της ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα.

Με σταθερές κινήσεις και στρατηγικές

επενδύσεις, η εταιρεία ισχυροποιεί την

εξαγωγική δραστηριότητά της, προβάλ-

λοντας την ποιοτική υπεροχή των προ-

ϊόντων της σε διεθνείς καταναλωτές και

επαγγελματίες της παγκόσμιας αγοράς.

Η προϊοντική γκάμα της ΒΙΚΟΣ διακρίνεται

για την πλούσια σε μεταλλικά στοιχεία

σύσταση και την αξεπέραστη γεύση της,

την μοναδικότητά αλλά και την ανωτε-

ρότητά της. Άλλωστε, η υπεροχή είναι

στη φύση της!

Συμμετοχή της ΒΙΚΟΣ 

στη Διεθνή Έκθεση Gulfood

Διατηρούν τη δυναμική τους οι ελ-

ληνικές ετικέτες μπίρας. Θετική

πρόβλεψη για αύξηση της κατανάλω-

σης και το 2020. Οι επενδύσεις και η

ενίσχυση των εξαγωγών με νέα λαν-

σαρίσματα.

Ανάπτυξη πωλήσεων στην εσωτερική

αγορά και διατήρηση του επιπέδου

εξαγωγών της αναμένει το 2020 ο

όμιλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, σύμ-

φωνα με την εκτίμηση του επικεφαλής

Αλέξανδρου Δανηιλίδη.

Ειδικότερα, ο

διευθύνων σύμ-

βουλος της εται-

ρείας, στο πλαί-

σιο δημοσιογρα-

φικής εκδήλω-

σης, ανάφερε

πως την περα-

σμένη χρονιά

διατηρήθηκε η

θετική δυναμική των πωλήσεων στην

Ελλάδα και δεδομένων των βασικών

εκτιμήσεων για αύξηση του ΑΕΠ αλλά

και του τουριστικού ρεύματος, υπο-

στηρίζεται η πρόβλεψη για συνέχεια

των θετικών επιδόσεων και την τρέ-

χουσα χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο όμιλος

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας παρουσίασε

βελτίωση της επίδοσής του στην Ελ-

λάδα -τόσο σε όγκο όσο και σε αξία-

καθώς σύμφωνα με τη δημοσιευμένη

λογιστική κατάσταση, πέτυχε αύξηση

πωλήσεων σε όγκο κατά 1,8%. Σε αξία,

οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 324,7

εκατ. ευρώ από 314,513 εκατ. ευρώ

το 2018, με τις καθαρές πωλήσεις

(εξαιρουμένου δηλαδή του Ειδικού

Φόρου Κατανάλωσης) να διαμορφώ-

νονται σε 206,826 εκατ. ευρώ από

197,963 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας

αύξηση κατά 4,5%. Το εν λόγω ποσοστό

προήλθε, κατά τη διοίκηση της εται-

ρείας, τόσο από τη θετική πορεία της

μπίρας ΑΛΦΑ όσο και από τα νέα λαν-

σαρίσματα στις βασικές κατηγορίες

μπίρας αλλά και σε νέα σήματα, όπως

η Μάμμος αλλά και ο μηλίτης.

Ο όμιλος διατηρεί μερίδιο κοντά στο

50% στην εσωτερική αγορά μπίρας (με

βάση τα στοιχεία πωλήσεων στη «ζεστή

αγορά», δηλαδή το οργανωμένο λια-

νεμπόριο) και εξάγει το 10% περίπου

της παραγωγής του. Η δυναμική των

πωλήσεων στην

Ελλάδα υποστη-

ρίζεται από τα ελ-

ληνικά σήματα

μπίρας -όπως το

σήμα ΑΛΦΑ, αλλά

και Μάμμος και

εσχάτως Νύμφη-

ενώ η Αθηναϊκή

Ζυθοποιία σκο-

πεύει να επαναλανσάρει τα σήματα

μπίρας Αthenian και Μarathon, τα

οποία απευθύνονται αποκλειστικά για

εξαγωγές.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια

οι ελληνικές ετικέτες μπίρας έχουν

κερδίσει μερίδια έναντι διεθνών ση-

μάτων, φτάνοντας πλέον να έχουν

μερίδιο πάνω από 50% στη συνολική

κατανάλωση μπίρας στην Ελλάδα.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, ο κ.

Δανιηλίδης τόνισε ότι η Αθηναϊκή Ζυ-

θοποιία για την τριετία 2019-2021 έχει

σχεδιάσει επενδυτικό πρόγραμμα 46

εκατ. ευρώ, το οποίο όμως, όπως γνω-

στοποίησε, «ανάλογα με τις ανάγκες

και τις εξελίξεις στην ευρύτερη αγορά,

ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα

πάνω». Σημειώνεται ότι αθροιστικά την

τελευταία 10ετία, ο όμιλος έχει πραγ-

ματοποιήσει επενδύσεις που προσεγ-

γίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Θετική εκτίμηση για το 2020
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Μόνο «παρθένο» και «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο»

και εντός συσκευασίας μιας χρήσης -που, όπως

και τώρα προβλέπεται αλλά δεν τηρείται- θα επιτρέπεται

να «σερβίρουν» στο τραπέζι των καταναλωτών οι εστιά-

τορες.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα

στους κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), από το

υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε μια προ-

σπάθεια να ενισχυθούν και να διαφημισθούν τα εξαι-

ρετικής ποιότητας ελληνικά παρθένα και έξτρα παρθένα

ελαιόλαδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα, αν και είναι η

τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο

μετά την Ισπανία και την Ιταλία, εντούτοις, αποτελεί

τον κορυφαίο παραγωγό έξτρα παρθένου ελαιολά-

δου.

Η συγκεκριμένη διάταξη έρχεται να βελτιώσει σαφώς

το προηγούμενο πλαίσιο, που ναι μεν έχει τεθεί σε

ισχύ από την 1/1/2018 αλλά στην πράξη, η εφαρμογή

του είναι αμελητέα. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, προ-

βλέπεται ότι «το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται

στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν

του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην

κουζίνα των καταστημάτων, πρέπει να διατίθεται απο-

κλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγε-

μιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης,

που θα διατίθενται από το κατάστημα και

θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις,

σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και

ενωσιακή νομοθεσία».

Η κομβική διαφορά της αναμενόμενης

διάταξης είναι ότι αντί για «κάθε είδος

έλαιο» (σ.σ. με ό,τι αυτό σημαίνει καθώς

μπορεί να είναι και... σπορέλαιο) θα υπάρ-

χει ρητή αναφορά ότι το «έλαιο» θα είναι

υποχρεωτικά παρθένο ή έξτρα παρθένο

ελαιόλαδο.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Ανάπτυξης

προτίθεται να αυστηροποιήσει και τις κυ-

ρώσεις καθώς σε περίπτωση παράβασης,

το πρόστιμο θα μπορεί να φθάσει έως και

τα 1.000 ευρώ, έναντι 500 ευρώ που

ισχύει σήμερα. Μάλιστα η αυστηροποίηση

των προστίμων θα συνδυαστεί και με αύ-

ξηση των ελέγχων.

Το μέτρο θα αφορά όλα τα καταστήματα

μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατόρια, ξενοδοχεία,

καταστήματα γρήγορης εστίασης, ταβέρνες, καφετέριες,

κέντρα διασκέδασης και λοιπά παρόμοια καταστήμα-

τα).

Πώς θα χρεώνεται

Το αν η συσκευασία του ελαιολάδου θα χρεώνεται

στον πελάτη είναι θέμα που θα το κρίνει ο εστιάτορας.

Στην περίπτωση που υπάρχει χρέωση, αυτή θα ανα-

γράφεται ευκρινώς, όπως και τα ml της συσκευασίας

στον τιμοκατάλογο. Εξυπακούεται ότι ο καταναλωτής

με την αποχώρησή του από το κατάστημα εστίασης θα

μπορεί να πάρει μαζί του και τη συσκευασία με το

εναπομείναν ελαιόλαδο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αλλάζει το ισχύον πλαίσιο και αντί για «κάθε είδους έλαιο» θα προβλέπεται παρθένο και έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασία μιας χρήσης. Πιο αυστηρά τα πρόστιμα για τις παραβάσεις. 

Πώς θα χρεώνεται η συσκευασία.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Ελληνική Ένωση Ζυ-

θοποιών πραγματοποίησε την εκδήλωση Beer Day

στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης HORECA.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία συν-

τόνισε ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Πέτρος Πολυ-

χρονίδης, συζητήθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στο

χώρο της ζυθοποιίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν

μέρος σε μία μοναδική εμπειρία γευσιγνωσίας και

τυφλής δοκιμής καθιερωμένων αλλά και ασυνήθιστων

ειδών μπύρας.

Από τις τοποθετήσεις κάποιων από των σημαντι-

κότερων εκπροσώπων του κλάδου του ζύθου της

χώρας προκύπτει ότι άμεση προτεραιότητά τους

είναι η αντιμετώπιση της εποχικότητας που χαρα-

κτηρίζει την αγορά της μπύρας, καθώς και η δημιουργία

κουλτούρας και εκπαίδευσης του καταναλωτή με τη

βοήθεια της craft μπύρας, η οποία γνωρίζει όλο και

μεγαλύτερη άνθιση στη

χώρα μας και στο εξωτερικό.

Για τα αμέσως επόμενα χρό-

νια αρκετές ζυθοποιίες θα

επενδύσουν σε κατηγορίες,

όπως η μπύρα με μειωμένο

ή και καθόλου αλκοόλ, οι

οποίες θα κάνουν γνωστό

το προϊόν σε νέο κοινό που

παλαιότερα ήταν δύσκολο

να προσεγγίσουν.

Παράλληλα, στο πλαίσιο

της Beer Day εξειδικευμένοι

επαγγελματίες αναφέρθηκαν

στις τεχνικές προδιαγραφές

για το στήσιμο ενός μικρο-

ζυθοποιείου, στηριζόμενοι στα παραδείγματα επιτυ-

χημένων μικροζυθοποιείων, μελών τους Ελληνικής

Ένωσης Ζυθοποιών. Από την πλευρά των beer outlets,

ιδιοκτήτες γνωστών outlet μπύρας, μοιράστηκαν με

το κοινό τα σημαντικότερα tips για το στήσιμο και τη

λειτουργία ενός πετυχημένου outlet μπύρας, εστιά-

ζοντας στη σημασία του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης

του προσωπικού, των ειδών μπύρας που θα διατίθενται

καθώς και της beer list.

Για μία ακόμα χρονιά, το ενδιαφέρον του κοινού

κέρδισε και η πλέον καθιερωμένη εμπειρία γευσι-

γνωσίας και τυφλής δοκιμής διαφορετικών τύπων

ζύθου με την οποία έκλεισε η εκδήλωση. Το κοινό

είχε την ευκαιρία να μάθει τις βασικές κατηγορίες

του ζύθου και τα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια

κλήθηκε να τις αναγνωρίσει.

Μόνο «παρθένο» και «έξτρα παρθένο» 

ελαιόλαδο στα εστιατόρια

Beer Day: 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης 

και οι προκλήσεις της ζυθοποιίας
Στον έλεγχο της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκο-

μεία (σ.σ. Όλυμπος) της οικογένειας Σαράντη

περνά η ιστορική εταιρεία αναψυκτικών Κλιάφα.

Στον έλεγχο της εταιρείας Ελληνικά Γαλακτοκο-

μεία (σ.σ. Όλυμπος) της οικογένειας Σαράντη περ-

νά η ιστορική εταιρεία αναψυκτικών Κλιάφα. Τις

πληροφορίες που είδαν χθες το πρωί το φως της

δημοσιότητας επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της και

η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία η οποία έκανε

γνωστό ότι υπέβαλε πρόταση εξαγοράς του συνό-

λου των μετοχών της εταιρείας "ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΛΙΑΦΑ Α.Ε" η οποία έγινε αποδεκτή από τους μετό-

χους της τελευταίας. 

Μέσω της κίνησης αυτής η εταιρεία Ελληνικά Γα-

λακτοκομεία, η οποία δραστηριοποιείται κατά βάση

στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων, ει-

σέρχεται και στην αγορά των αναψυκτικών ενι-

σχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά των

ροφημάτων. Ήδη διαθέτει στην αγορά χυμούς αλ-

λά και φυτικά προϊόντα όπως ρόφημα αμυγδάλου,

επιδόρπια και ρόφημα φυστικιού.

Νέο deal στην αγορά: 
Η Όλυμπος παίρνει 

τα αναψυκτικά Κλιάφα
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OIKONOMIA

Μικρά σούπερ μάρκετ: 

Κρατούν ισχυρά μερίδια αλλά πιέζονται λόγω Κυριακών

Σημαντικό μερίδιο συνεχίζουν να κρατούν τα μικρά

σημεία πώλησης στο λιανεμπόριο σύμφωνα με τα

στοιχεία που παρουσίασε  στο 2ο συνέδριο της εταιρείας

Boussias Communications, ο επικεφαλής της IRI Hellas

κ. Παναγιώτης Μπορέτος.

Συγκεκριμένα, τα καταστήματα μέχρι 1000 τ.μ. αντι-

προσωπεύουν το 40% των πωλήσεων της αγοράς. Βέ-

βαια, όπως επισημάνθηκε από επιχειρηματίες που ως

franchisee «τρέχουν» σημεία μικρής λιανικής διάφορων

αλυσίδων, η διαφαινόμενη διεύρυνση των ωραρίων

των μεγάλων καταστημάτων και ειδικά τις Κυριακές

αναμένεται να συμπιέσει το τζίρο τους, ειδικά των κα-

ταστημάτων μέχρι 400 τ.μ. που μπορούν να λειτουργούν

και Κυριακές.

Όπως ανέφερε ο Στρατής Μπακογιάννης, συνεργάτης

της ΟΚ! Anytime Markets, «το νομικό πλαίσιο δεν είναι

τόσο ξεκάθαρο για το τι ακριβώς ισχύει για τις Κυριακές.

Εγώ δε βλέπω κανέναν έλεγχο και ο καθένας κάνει

ό,τι θέλει. Επομένως, θα μπορούσα να πω ότι ο αντα-

γωνισμός καθίσταται συχνά έως και αθέμιτος. Παρόλ’

αυτά ξέρω ότι εφόσον έχουμε καθιερωθεί στην συνεί-

δηση του κόσμου, προσφέροντας ανταγωνιστικές τιμές,

δε νομίζω ότι έχουμε να φοβηθούμε κανέναν άλλον.

Αυτό έχει αποδειχτεί και από τους τζίρους που κάνου-

με».

Από την πλευρά του ο Γιώργος Φτούλης, συνεργάτης

της ΑΒ με κατάστημα Shop & Go, πρόσθεσε ότι «Φυσικά

και μας επηρεάζουν τα μεγάλα μαγαζιά αυτές τις επτά

Κυριακές του χρόνου που ανοίγουν. Μπορεί να επηρε-

άζουν τον τζίρο μας, ωστόσο, δεν μας καταστρέφουν

κιόλας. Η πτώση του τζίρου που δεχόμαστε σε αυτές

τις περιπτώσεις ανέρχεται στο 20%».

Πάντως, τα περιθώρια ανάπτυξης είτε μικρών σημείων

είτε μεγάλων καταστημάτων είναι σημαντικά ειδικά σε

περιοχές εκτός Αττικής.  Όπως αναφέρθηκε, ο μέσο

όρος κατοίκων ανά κατάστημα στην Αθήνα 1/3.800

κατοίκους όταν στη Βόρεια Ελλάδα ένα αντίστοιχο κα-

τάστημα σούπερ μάρκετ απευθύνεται σε 4.900 κατοί-

κους.

Ο «χάρτης» του τζίρου

Τα σκήπτρα πάντως της αύξησης πωλήσεων το 2019

κρατούν τα καταστήματα έκτασης 400 έως 1.000 τ.μ..

Αναλυτικότερα, η μεταβολή της αξίας πωλήσεων

ανά κατάστημα διαμορφώθηκε την προηγούμενη χρονιά

ως εξής:

•0 – 400 τ.μ.: -0,3% - συνεισφορά: 12,9%

•400 – 1.000 τ.μ.: +3,2% - συνεισφορά: 36,3%

•1.000 – 2.500 τ.μ.: -0,2% - συνεισφορά: 38,7%

•άνω των 2.500 τ.μ.: +5,9% - συνεισφορά: 12,2%

Σε σχέση με τις πωλήσεις σε σούπερ μάρκετ και

hyper μάρκετ, με βάση την έρευνα καταγράφηκε

αύξηση των ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών

το 2019 κατά 1,7% φτάνοντας τα 5,43 δισ. ευρώ. Να

σημειωθεί ότι το 2018 οι πωλήσεις των ταχέως κινού-

μενων κωδικών, τα λεγόμενα FMCGs προϊόντα στα με-

γάλα σούπερ μάρκετ έφτασαν τα 5,34 δισ., από 5,1

δισ. ευρώ το 2017.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι τα τρόφιμα βρίσκονται

και πάλι στη δεύτερη θέση στην κατάταξη των πωλή-

σεων ανά είδος σε σούπερ μάρκετ και hyper μάρκετ.

Το 2019 η κατηγορία των τροφίμων αναπτύχθηκε κατά

1,6% (από +2,7% το 2018), τα είδη προσωπικής υγιεινής

και φροντίδας κινήθηκαν ανοδικά κατά 2,3% (από

+1,3% το 2018), ενώ τα είδη νοικοκυριού κατά 1%

(από +4% το 2018).

Συνολικά, η αύξηση πωλήσεων σε όλα τα καταστήματα

ήταν της τάξης του 2,4% στις κατηγορίες των ταχυκί-

νητων κωδικών (FMCGs) και προϊόντων επί ζυγίω στα

σούπερ μάρκετ το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της IRI.

Επίσης, κάποιες αυξήσεις σε τιμές (λαχανικά, φρούτα,

κρέατα) επηρέασαν τις επιδόσεις σε επίπεδο αξίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι πωλήσεις private label προ-

ϊόντων στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκαν στο 15,5%,

σε επίπεδο αξίας.

Τα «όπλα» που θα ρίξει στη «μάχη» για την αύξηση

της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

μελετά το υπουργείο Οικονομικών. «Μπόνους» για

συναλλαγές με ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων,

επιστροφή μετρητών ή ακόμα και μείωση φόρου απο-

τελούν κάποια από τα σενάρια που εξετάζει.

Κίνητρα για αποδείξεις

Ενώ ήδη βρίσκεται πλέον σε ισχύ το νέο πλαίσιο

σύμφωνα με το οποίο φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι

επαγγελματίες θα πρέπει φέτος να κάνουν πληρωμές

με κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ίσες με

το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος, το υπουρ-

γείο Οικονομικών εξετάζει διάφορα σενάρια ώστε οι

φορολογούμενοι να προτιμούν τις ηλεκτρονικές πλη-

ρωμές.

Στα κίνητρα που εξετάζονται είναι να δοθεί ένα

«πριμ» για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις από δραστη-

ριότητες συγκεκριμένων επαγγελματιών που κατα-

γράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. Στην πε-

ρίπτωση αυτή μελετάται οι δαπάνες αυτές να μετρούν

στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο για το «χτίσιμο» του

30% επί του εισοδήματος.

Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που οι φοροτεχνικοί

έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους για το τι θα

συμβεί αν, για παράδειγμα, ο φορολογούμενος καλύψει

εγκαίρως το ποσοστό αυτό (30%) κι αν θα έχει κάποια

κίνητρα για να συνεχίσει να πληρώνει «ηλεκτρονικά».

Ένα ακόμα κίνητρο που φαίνεται να μελετάται

είναι η επιστροφή σε μετρητά μέρους της αξίας των

συναλλαγών ή αντίστοιχη μείωση φόρου. Το σύστημα

αυτό θα μπορούσε να μοιάζει με τα προγράμματα

«bonus» που έχουν οι

τράπεζες. Έτσι η εφο-

ρία θα έχει εικόνα για

τις πληρωμές που

έχουν γίνει για αγορά

προϊόντων ή παροχή

υπηρεσιών που περι-

λαμβάνονται στις κατη-

γορίες επαγγελμάτων

με υψηλή φοροδιαφυ-

γή, αλλά και ο φορο-

λογούμενος θα ωφελη-

θεί, είτε λαμβάνοντας

πίσω μετρητά, είτε πλη-

ρώνοντας λιγότερο

φόρο.

Νέα φορολοταρία

Ακόμα και η φορολοταρία δεν λειτούργησε αποτε-

λεσματικά ως προς την αύξηση των ηλεκτρονικών

συναλλαγών. Γι' αυτόν τον λόγο εδώ και καιρό ο

υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, έχει δη-

λώσει ότι μελετώνται τροποποιήσεις ώστε να γίνει

πιο ελκυστική για τους πολίτες. Δηλαδή, να μην κερ-

δίζουν πολλοί λίγα, αλλά λίγοι από πολλά. Σύμφωνα

με πληροφορίες, μελετάται το ποσό που θα κερδίζει

κάθε φορολογούμενος να μην είναι 1.000 ευρώ,

αλλά μεγαλύτερο που μπορεί να φτάνει τις 3.000 -

5.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο οι φορολογούμενοι

θα έχουν ισχυρότερο κίνητρο να πραγματοποιούν

ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Διαφημιστική καμπάνια

Διαφημιστική καμπάνια με την οποία θα καταδει-

κνύονται τα οφέλη από τη χρήση του πλαστικού χρή-

ματος σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών το επόμενο

χρονικό διάστημα. Ήδη έχει προκηρυχθεί ο σχετικός

διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου ο οποίος

θα την αναλάβει.

Υπενθυμίζεται ότι για εφέτος ο στόχος είναι να εισ-

ρεύσουν στα κρατικά ταμεία, μέσω ηλεκτρονικών

συναλλαγών, γύρω στα 450-500 εκατ. ευρώ. Ένα

ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την επίτευξη του στόχου,

τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και ως προς το πρωτογενές

πλεόνασμα και κατά συνέπεια τον δημοσιονομικό

χώρο που θα δημιουργηθεί για φοροελαφρύνσεις.

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Κίνητρα για e-πληρωμές
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν και δημοσιεύονται στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως με υπογραφή

του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύ-

σεων, Γιάννη Τσακίρη, 12 υπουργικές απο-

φάσεις για την απλοποίηση των ισάριθμων

Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-

ρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του

ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντιστοιχούν σε 2,1 δισ.

ευρώ συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας

δαπάνης προς τις μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις της χώρας.

«Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιείται

μια πρώτη, σημαντική δέσμη μέτρων για

όλες τις προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί

έως σήμερα (κλειστές και ανοιχτές) με

στόχο να επισπευσθούν οι εκταμιεύσεις προς τις επι-

χειρήσεις και να αυξηθεί η απορρόφηση του προ-

γράμματος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. 

Μειώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εκτα-

μίευσης σε μόλις τέσσερα  για τις ενδιάμεσες εκταμι-

εύσεις (από οκτώ στην περίπτωση ατομικών επιχει-

ρήσεων και 10 για ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και λοιπές νομικές

μορφές) και σε πέντε για την τελική εκταμίευση επι-

χορήγησης. Πιο συγκεκριμένα, θα απαιτούνται μόνο:

Για τις ενδιάμεσες εκταμιεύσεις: φορολογική/ασφα-

λιστική ενημερότητα, πρόσφατη εκτύπωση ΚΑΔ της

επιχείρησης από το TAXISnet, φωτοτυπία τραπεζικού

λογαριασμού και μία Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκ-

προσώπου, η οποία αντικαθιστά όλα τα υπόλοιπα δι-

καιολογητικά που ζητούνταν έως σήμερα.

Για την τελική εκταμίευση: όπως για τις ενδιάμεσες,

με μόνο επιπρόσθετο το πιστοποιητικό καλής λει-

τουργίας από το ΓΕΜΗ.

Αξιοποιούνται τα δεδομένα του Πληροφοριακού

Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σχετικά με τα θέματα του προ-

σωπικού που απασχολείται στις δικαιούχους επιχει-

ρήσεις. Εφεξής, αντί να ζητείται από τους δικαιούχους

για την πληρωμή τους η προσκόμιση -σε έντυπη

μορφή- εκατοντάδων ατομικών δικαιολογητικών ερ-

γασιακής απασχόλησης, τα στοιχεία θα παρέχονται

πλέον μηχανογραφικά σε συνεργασία με τις αρμόδιες

υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Υποθέσεων, καθώς αυτά καταχωρούνται ήδη υπο-

χρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

(διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα

Κρατικών Ενισχύσεων, ΠΣΚΕ). Με την εφαρμογή της

συγκεκριμένης δυνατότητας αφενός εξοικονομούνται

ώρες εργασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και

αφετέρου ενισχύεται το αξιόπιστο και αδιάβλητο των

χρησιμοποιούμενων στοιχείων.

Απλουστεύεται ο τρόπος και ο χρόνος επίλυσης

των περισσότερων θεμάτων που προκύπτουν κατά

την υλοποίηση των έργων, καθώς θα μπορούν να

επιλύονται με απλή συνεργασία της αρμόδιας Διαχει-

ριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και του Ενδιάμεσου

Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ), χωρίς να συγκροτούνται και να

γνωμοδοτούν πολλαπλά συλλογικά όργανα. Οι δύο

φορείς διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό

και θα μπορούν με απλή ανταλλαγή εγγράφων να

επιλύουν τυχόν διαχειριστικά αιτήματα των δικαιούχων

επιχειρήσεων. Η συγκρότηση Επιτροπών Παρακολού-

θησης δράσεων παραμένει ως δυνατότητα, εφόσον

αυτή απαιτηθεί, για ειδικά ή βαρύνοντα θέματα.

Η απλούστευση των διαδικασιών αποτελεί συνέχεια

των ενεργειών που δρομολογήθηκαν το τελευταίο

επτάμηνο, με τη στενή συνεργασία της Γενικής Γραμ-

ματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και του Γε-

νικού Γραμματέα, κ. Δημήτρη Σκάλκου, με την αρμόδια

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμ-

μάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ και την Ειδική

Γραμματέα, κ. Νίκη Δανδόλου, για την

επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ

και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των

κοινοτικών πόρων. Υπογραμμίζεται ότι

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διο-

χετεύτηκαν στην πραγματική οικονομία

πόροι ύψους άνω των 650 εκατομμυρίων

ευρώ.

Ο κ. Τσακίρης σημείωσε πως με τις πα-

ρεμβάσεις εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό

η χρονοκαθυστέρηση που έχει παρατη-

ρηθεί από την αρχή του ΕΣΠΑ 2014-2020

ειδικά στην επιχειρηματικότητα, αλλά

και γενικότερα στο σύνολο του κρίσιμου

για την οικονομία αυτού Προγράμματος, η απορρόφηση

του οποίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (ΟΠΣ

ΕΣΠΑ), από 17,94% τον Ιούλιο του 2019 ανέρχεται

σήμερα στο 32,48%, με τη σημαντική συνδρομή βε-

βαίως και των υπηρεσιών μας.

«Η προσπάθειά μας είναι συνεχής και ο κύκλος των

ενεργειών δεν σταματάει εδώ, αλλά θα ολοκληρωθεί

με παρόμοια παρέμβαση και επίσπευση στις διαδικασίες

που εφαρμόζονται και στα άλλα στάδια, δηλαδή του

ελέγχου τυπικής πληρότητας, της αξιολόγησης και

της ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑνΕΚ» υπο-

γράμμισε. 

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων

ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, Νίκη Δανδόλου, από την πλευρά της

είπε ότι «γίνεται ένα ουσιαστικό βήμα για την επίσπευση

και διοικητική απλούστευση διαδικασιών του ΕΣΠΑ

που θα μας επιτρέψουν να αποδώσουμε συντομότερα

τις πολύτιμες επιδοτήσεις προς τις δικαιούχους επι-

χειρήσεις, ειδικά σε αυτήν τη μετά κρίση εποχή. Ξεκι-

νώντας από την υλοποίηση (πληρωμές, τελική εκτα-

μίευση) και στη συνέχεια περνώντας, μέσα στο πρώτο

αυτό εξάμηνο του 2020, στον τερματισμό των μεγάλων

αναμονών για την ένταξη των επιχειρήσεων. Είναι

προφανές ότι οι ισχύουσες ελεγκτικές απαιτήσεις και

τα πρότυπα διαφάνειας δεν ακυρώνονται σε κανένα

σημείο με τις νέες τροποποιήσεις».

Δύο συγκεκριμένες διατάξεις για τη μείωση των

υποθέσεων που εκκρεμούν στα φορολογικά δικα-

στήρια αλλά και για τη διευκόλυνση των φόρων που

καλούνται να πληρώσουν περίπου 71.000 φορολο-

γούμενοι που «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα το

2013 θα περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Οικονομικών για την πάταξη του λαθρεμπορίου

το οποίο θα κατατεθεί στο τέλος του μήνα.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονο-

μικών, σκοπός των διατάξεων που θα περιλαμβάνονται

σε νομοσχέδιο είναι να θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο μεί-

ωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν στα φορολογικά

δικαστήρια. Θα προβλέπει τη δημιουργία ενός ειδικού

μηχανισμού –μόνιμων επιτροπών – ώστε να μειωθεί ο

αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά και

οι οποίες εκτιμάται ότι ξεπερνούν τις 10.000. Από τη

συγκεκριμένη διαδικασία το υπουργείο Οικονομικών

εκτιμάται ότι θα εισπράξει περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Ρύθμιση για αναδρομικά που δεν δηλώθηκαν

Στο ίδιο φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται να πε-

ριλαμβάνεται ευνοϊκή ρύθμιση για την καταβολή των

πρόσθετων φόρων ύψους περίπου 93 εκατ. ευρώ που

καταλογίστηκαν τον Ιανουάριο σε περίπου 71.000 φο-

ρολογούμενους οι οποίοι δεν είχαν δηλώσει αναδρομικά

που είχαν εισπράξει το 2013. Στη συγκεκρι-

μένη ρύθμιση θα προβλέπεται  διαγραφή

προσαυξήσεων.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος

είναι το θέμα να αντιμετωπισθεί με δίκαιο

και λογικό τρόπο για τις δεκάδες χιλιάδες

των συνταξιούχων, δεδομένου ότι και το

κράτος φέρει ευθύνη για τη μεγάλη καθυ-

στέρηση στην απονομή της σύνταξής τους

ή για άλλες παραλείψεις που αφορούν στην

υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι αυτοί πρό-

σφατα έλαβαν εκκαθαριστικά σημειώματα

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

με τα οποία τους ζητά να καταβάλλουν τον

φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά

από συντάξεις που δεν δηλώθηκαν στην

εφορία όταν εισπράχθηκαν. Πρόκειται κυρίως

για ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι από το 2013

και μετά, τα οποία αφορούν συντάξεις που δεν είχαν

απονεμηθεί προγενέστερα χρόνια από το έτος αυτό.

Ηλεκτρονικές πληρωμές

Μάλιστα το υπουργείο Οικονομικών προχωράει σε

διαγωνισμό για την προβολή των ηλεκτρονικών πλη-

ρωμών. Ο διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη και ο ανά-

δοχος ο οποίος θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια

αναμένεται να επιλεγεί τις επόμενες εβδομάδες.

Βασικός στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η

ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού αλλά και η δη-

μιουργία επιπλέον δημοσιονομικού χώρου για φοροε-

λαφρύνσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης

του προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο, καταγράφεται

απόκλιση 771 εκατ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα

αν και στο σκέλος των φορολογικών εσόδων παρου-

σιάστηκε μικρή υπέρβαση 7 εκατ. ευρώ.

Φορολογικές διαφορές: 

Εξωδικαστική λύση για χιλιάδες υποθέσεις

Πιο απλές διαδικασίες σε 12 Προσκλήσεις του προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»
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ΕΒΕΠ: Ο «ενδεκάλογος» 

του νέου ασφαλιστικού
11σημαντικές αλλαγές σε συντάξεις, εισφο-

ρές και εφάπαξ υιοθετεί το νέο ασφαλι-

στικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει αυξήσεις στις κύριες

συντάξεις για όσους έχουν περισσότερα από 30

χρόνια ασφάλισης, επιστροφή των περικοπών

του 2016 σε επικουρικές, νέο ενιαίο πλαίσιο

απονομής εφάπαξ σε όλους τους ασφαλισμένους,

κατάργηση της διπλής εισφοράς για εργαζομένους

με μπλοκάκι, καθώς και μείωση της παρακράτησης

ή της ποινής για τους συνταξιούχους που εργά-

ζονται, επισημαίνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό

Επιμελητήριο Πειραιώς. Η ασφαλιστική μεταρ-

ρύθμιση περιλαμβάνει αλλαγές με κοινωνικό

πρόσωπο για τέσσερα εκατ. συνταξιούχους και

θετικό πρόσημο για περίπου 1,44 εκατ. νέους

και παλαιούς μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Όπως γράφει σήμερα η «Ν», δίνεται δεύτερη ευ-

καιρία για 120 δόσεις.

Αναλυτικότερα, το ΕΒΕΠ ξεχωρίζει 11 βασικές αλλαγές

που φέρνει το νομοσχέδιο και είναι οι ακόλουθες:  

1. Αύξηση κύριων συντάξεων

Με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού και αναδρομικώς

από τον Οκτώβριο του 2019, θα αυξηθούν οι κύριες

συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συντα-

ξιοδοτούνται με περισσότερα από 30 χρόνια ασφάλισης.

Όσοι έχουν αποχωρήσει με 35ετία ή περισσότερα έτη

θα έχουν πιο αισθητή αύξηση, ενώ θα υπάρξουν 2 κατη-

γορίες ωφελούμενων από τις αυξήσεις στις κύριες συν-

τάξεις. Η πρώτη κατηγορία είναι περίπου 1 εκατ. συντα-

ξιούχοι, που θα δουν άμεσα αυξήσεις στην τσέπη τους,

οι οποίες θα φτάσουν μέχρι τα 252 ευρώ. Η δεύτερη κα-

τηγορία συνταξιούχων θα δει αυξήσεις που θα συμψη-

φιστούν με την προσωπική διαφορά της σύνταξής τους,

ενώ από 1/1/23 θα υπάρξουν και νέοι ωφελούμενοι.

2. Αύξηση επικουρικών συντάξεων

Προβλέπονται αυξήσεις για όσους είχαν περικοπές το

καλοκαίρι του 2016, επειδή τότε είχαν άθροισμα κύριας

και επικουρικής σύνταξης άνω των 1.300 ευρώ. Πρόκειται

για περίπου 320.000 συνταξιούχους οι οποίοι στο σύνολό

τους είναι παλαιοί συνταξιούχοι, που είχαν δηλαδή συν-

ταξιοδοτηθεί πριν από τις 12 Μαΐου του 2016 και προέρ-

χονται, κατά κύριο λόγο, από 21 Ταμεία. Μεσοσταθμικά,

αυξήσεις 99,57 ευρώ θα δουν μισθωτοί του πρώην ΙΚΑ,

δημόσιοι υπάλληλοι, εμποροϋπάλληλοι, ναυτιλιακοί και

τουριστικοί πράκτορες, δημοτικοί υπάλληλοι, δικηγόροι,

συμβολαιογράφοι, ναυτικοί, τραπεζοϋπάλληλοι και μη-

χανικοί.

3. Αλλαγή συστήματος εισφορών 

ελεύθερων επαγγελματιών

Το νέο σύστημα διαρθρώνεται εντελώς διαφορετικά,

με τα ποσά των εισφορών να αποσυνδέονται πλήρως

από τα χρόνια εργασίας, από τα δηλωθέντα στην Εφορία

εισοδήματα, αλλά και από το ύψος του κατώτατου

μισθού. Οι 6 ασφαλιστικές κατηγορίες είναι ελεύθερης

επιλογής από τον καθένα και μπορεί να την αλλάξει

στην αρχή κάθε έτους. Επίσης, διευρύνεται σε όλους η

ειδική μέριμνα με μειωμένες εισφορές για τα πέντε

πρώτα έτη στους νέους επιστήμονες, ελεύθερους επαγ-

γελματίες και αυτοαπασχολουμένους. Ο νέος νόμος δεν

θα υποχρεώνει κανέναν, μετά την πενταετία, να δίνει

πίσω τη διαφορά των μειωμένων εισφορών της πρώτης

κατηγορίας. Οι εισφορές Ιανουαρίου θα υπολογιστούν

και θα καταβληθούν με το νέο σύστημα εισφορών μέχρι

τις 12 Μαρτίου, με σχετικά ειδοποιητήρια από τον e-

ΕΦΚΑ.

4. «Επιλέγω Ελεύθερα, Συμφέρει Υψηλότερα»

Στη νέα πλατφόρμα θα υπάρχουν δύο τίτλοι καθώς

όλη η δομή της ασφαλιστικής αλλαγής για τους επαγ-

γελματίες, τους αυτοαπασχολουμένους και τους αγρότες

έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να συμφέρει όλους να επι-

λέγουν υψηλότερη κατηγορία για πολύ υψηλότερη σύν-

ταξη. Για όσους συνταξιοδοτηθούν, το ποσοστό ανα-

πλήρωσης για 30 έτη παραμένει 26,37% και για κάθε

επιπλέον ημέρα ασφάλισης αυξάνεται, καθώς ο συντε-

λεστής διαμορφώνεται στο 1,98%. Στα 36 έτη ασφάλισης,

το ποσοστό αναπλήρωσης θα φτάσει 39,81%, στα 40

έτη ασφάλισης, θα διαμορφωθεί σε 50,01% και στα 42

έτη σε 51,01%, ενώ για κάθε επιπλέον έτος πέρα των 40

ετών θα υπάρχει προσαύξηση αναπλήρωσης 0,50%.

5. Μείωση προϋποθέσεων ασφαλιστικής κάλυψης

Μειώνονται οι προϋποθέσεις για τον απαιτούμενο

χρόνο των μισθωτών και των μη μισθωτών για την από-

κτηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής

περίθαλψης με δικαίωμα πρόσβασης στην ιατροφαρμα-

κευτική περίθαλψη από παρόχους υγείας, φαρμακεία

και γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, με το νέο νομοσχέδιο

μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος εργασίας από 75

ημέρες για τον μισθωτό σε 50 ημέρες και για τον μη μι-

σθωτό από 3 μήνες σε 2 μήνες, για την ασφαλιστική

ικανότητα και παροχές υγειονομικής περίθαλψης.

6. Ένταξη στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Παρέχεται η δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες

ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να

υπαχθούν στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και

νοητής κεφαλαιοποίησης NDC. Το δικαίωμα της προαι-

ρετικής υπαγωγής θα συνδυάζεται με την πλήρη εναρ-

μόνιση όσων είχαν υποχρέωση να υπαχθούν.

7. Ευελιξία για εργαζόμενους συνταξιούχους

Όσοι συνταξιούχοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα

θέλουν να εργαστούν, θα

μπορούν να το κάνουν και

να λαμβάνουν το 70% της

σύνταξής τους, αλλά θα κα-

ταβάλουν ασφαλιστικές ει-

σφορές και φόρους. Όσον

αφορά στους συνταξιούχους

που θα εργαστούν στον στε-

νό δημόσιο τομέα, πρέπει να

έχουν συμπληρώσει το 62ο

έτος της ηλικίας τους, αλλιώς

η παρακράτηση θα είναι στο

100%. Με το νέο ασφαλιστι-

κό, ο αγρότης συνταξιούχος,

στα συναφή επαγγέλματα

του πρωτογενούς τομέα, θα

μπορεί να εργάζεται και να

λαμβάνει το 100% της σύν-

ταξής του.

8. Επιτάχυνση απονομής

συντάξεων

Ανοίγει ο δρόμος επιτά-

χυνσης απονομής συντάξεων

στις περιπτώσεις διαδοχικής

ασφάλισης, ενώ για τη θε-

μελίωση του συνταξιοδοτικού

δικαιώματος, μειώνονται οι

απαιτούμενες ημέρες ασφά-

λισης από 1.500 σε 1.000

ημέρες.

9. Επίλυση παράλληλης ασφάλισης

Στα θέματα της παράλληλης ασφάλισης,

οποιοσδήποτε μισθωτός, που παράλληλα

έχει επιχειρηματική δραστηριότητα, με μεικτό

μισθό 934 ευρώ, καταβάλλοντας τα 252

ευρώ, που αντιστοιχούν στη 2η ασφαλιστική

κατηγορία των αυτοαπασχολουμένων, εκ-

πληρώνει πλήρως τις ασφαλιστικές του υπο-

χρεώσεις.

10. Απλοποίηση απονομής εφάπαξ

Δημιουργείται, για πρώτη φορά, ενιαίος

κανόνας απονομής εφάπαξ, για όλους. Κα-

ταργείται ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για

θεμελίωση αυτοτελούς δικαιώματος εφάπαξ

παροχής και προκρίνεται η ενιαία αντιμετώ-

πιση όλων των ασφαλισμένων, ενώ απλοποιείται και η

διαδικασία απονομής της εν λόγω παροχής.

11. Απαλλαγή διπλών εισφορών στα «Μπλοκάκια»

Καταργείται η υποχρέωση ασφάλισης για το «μπλοκάκι»,

στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ταυτόχρονα

και μισθωτός. Η πλήρης απαλλαγή για τους παράλληλα

απασχολουμένους θα ισχύει για όσους καλύπτουν από

τον μισθό τους την ελάχιστη εισφορά, για σύνταξη και

υγεία, των 252 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει

σε δήλωσή του πως, σύμφωνα με την έκθεση του

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αλλά και τη γνωμο-

δότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το κόστος για το

πρώτο έτος εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού ανέρχεται

στα 79 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος αυξάνεται στα 222

εκατ. ευρώ το 2023. Οι αλλαγές στις εισφορές, από τον

Ιούνιο του 2020, κατά 0,90%, με πρόβλεψη για μείωση

του μη μισθολογικού κόστους κατά 123 εκατ. ευρώ το

β' εξάμηνο του έτους, εκτιμώνται δημοσιονομικά ουδέ-

τερες. Σύμφωνα, τέλος, με την έκθεση επάρκειας και

την αναλογιστική μελέτη, εκτιμάται πως, σε βάθος

χρόνου, η συνταξιοδοτική δαπάνη, θα προσεγγίζει το

12% του ΑΕΠ και θα κινείται στο ύψος του ευρωπαϊκού

μέσου όρου. Βεβαίως, η πλήρης δημοσιονομική εικόνα

και η βιωσιμότητα του νέου ασφαλιστικού θα φανεί με

την επιτυχή εφαρμογή του.

Στην πλήρη αυτοματοποίηση της δια-

δικασίας επιστροφών φόρου σε επι-

χειρήσεις και νοικοκυριά φιλοδοξεί να

προχωρήσει εντός του έτους η Ανεξάρ-

τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σχε-

διασμό της ΑΑΔΕ για το 2020 προβλέπεται

η επίλυση των προβλημάτων με τις επι-

στροφές φόρου για τις επιχειρήσεις και

τα νοικοκυριά.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως έως τις

30 Σεπτεμβρίου θα έχει δημιουργηθεί η

ηλεκτρονική υποδομή για την αυτόματη

επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυ-

σικών προσώπων και των επιστροφών

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η πίστωση των σχετικών ποσών στους

τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιού-

χων θα γίνεται χωρίς καμία αίτηση ωστόσο

θα υπάρχει η προϋπόθεση τόσο οι επι-

χειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά να είναι

φορολογικά ενήμερα και φυσικά να μην

έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι καθυστερήσεις στις επιστροφές φό-

ρων για τις ενήμερες επιχειρήσεις και

νοικοκυριά δημιουργούν μεγάλα προ-

βλήματα στην αγορά καθώς στερούν

ρευστότητα από την αγορά.

Συμψηφισμοί

Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση για

την επιτάχυνση των επιστροφών φόρων

είναι και η δημιουργία ηλεκτρονικής υπο-

δομής για την ολοκλήρωση του αυτό-

ματου συμψηφισμού οφειλών και επι-

στροφών φόρου.

Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετοί φο-

ρολογούμενοι εκ παραδρομής προχωρούν

στην πληρωμή υψηλότερων ποσών φό-

ρων από αυτούς που τους αναλογούν.

Συνήθως είναι πολύ μικρά ποσά τα οποία

για να επιστραφούν απαιτούνταν κάποια

διοικητική διαδικασία, όπως η υποβολή

αίτησης από τον φορολογούμενο και η

έγγραφη εντολή από προϊστάμενο φο-

ρολογικής υπηρεσίας. Μάλιστα δεν είναι

και λίγες οι περιπτώσεις που οι οι δι-

καιούχοι διαπραγματεύονται τις επιστρο-

φές τους με την Εφορία.

Φορολογία 2020: Έρχονται αυτόματες 

επιστροφές φόρου
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Ακίνητα: Άνοιξε η πλατφόρμα για να δηλώσετε 

τα «ξεχασμένα» τετραγωνικά χωρίς πρόστιμο

Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακι-

νήτων να δηλώσουν λανθασμένα τετραγωνικά

μέτρα του ακινήτου τους εύκολα και χωρίς καμία τα-

λαιπωρία με ένα κλικ στον υπολογιστή τους στη νέα

πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών

(https://eservices.cityofathens.gr/login) του δήμου

Αθηναίων.

άλιστα όσοι τα δηλώσουν θα γλιτώσουν πρόστιμα,

αναδρομικά τέλη και δημοτικούς φόρους. «Ανεβά-

ζοντας» σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά, οι πολίτες μπορούν έτσι να

διορθώσουν τα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δη-

λώσει.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου Αθη-

ναίων, η ρύθμιση αφορά όσους ιδιοκτήτες ακινήτων

έχουν δηλώσει λανθασμένα τα τετραγωνικά μέτρα

των ιδιοκτησιών τους στον δήμο, όσους τακτοποίησαν

ημιυπαίθριους χώρους και αυθαίρετα κτίσματα, καθώς

και όσους δεν έχουν δηλώσει καθόλου ολόκληρα ακί-

νητα και ισχύει έως τις 31 Μαρτίου 2020.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα και η ταυτοποίηση

για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται

μέσω των κωδικώνTAXISnet του κάθε πολίτη, πα-

ρέχοντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στις συ-

ναλλαγές του με τον Δήμο.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας

Μπακογιάννης, με αφορμή την έναρξη της λει-

τουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας, τόνισε ότι

«αλλάζει ολόκληρη η φιλοσοφία λειτουργίας του

δήμου» με την αξιοποίηση «κάθε δυνατότητας που

μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες για να έρθουν

όλες οι υπηρεσίες μας πιο κοντά στους Αθηναίους,

δίπλα τους. Όχι απέναντί τους». Πρόκειται, υπο-

γράμμισε, για «ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση

της γραφειοκρατίας, για έναν δήμο φιλικό, συνεργάσι-

μο».

Με λίγα «κλικ» στη νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών θα μπορούν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων 

να δηλώσουν «ξεχασμένα» τετραγωνικά του σπιτιού τους. 

Κατά 7,2% αυξήθηκαν το 2019 οι τιμές των διαμερι-

σμάτων στην ελληνική αγορά ακινήτων, έναντι

αντίστοιχης αύξησης μόλις 1,8% το 2018. Σύμφωνα με

την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα

στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά

ιδρύματα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι τιμές των

διαμερισμάτων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά μέσο

όρο κατά 7,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο

του 2018. Μεγαλύτερη η αύξηση στις τιμές των νέων

διαμερισμάτων, ενώ ανά γεωγραφική περιοχή η Αθή-

να κρατάει τα σκήπτρα, με 10,4% αύξηση των τιμών

για το 2019.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και

γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο

του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018

ήταν 8,9% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως

5 ετών, και 6,6% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των

5 ετών. Για το 2019, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης

των τιμών για τα «νέα» διαμερίσματα ήταν 7,7%, έναντι

αύξησης 2,0% το 2018, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός

αύξησης για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 6,9% το

2019, έναντι αύξησης 1,7% το 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική

περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το

δ’ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμη-

νο του 2018 ήταν αυξημένες κατά 11,0% στην Αθήνα,

5,5% στη Θεσσαλονίκη, 4,2% στις άλλες μεγάλες πό-

λεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το

2019, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων

στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,4%,

6,8%, 4,1% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο

των αστικών περιοχών της χώρας, το δ’ τρίμηνο του

2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά

7,9% σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2018, ενώ για

το 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε

7,5%.

ΤτΕ: Σε ποιες περιοχές πήραν «φωτιά» οι τιμές διαμερισμάτων

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να πέφτουν

στις επαφές υψηλού επιπέδου που θα γίνουν σή-

μερα στο Hilton, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν

ότι οι Άραβες είναι ήδη εδώ και “χτυπάνε” γερά στην

εγχώρια κτηματαγορά.

Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυ-

πουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Άραβες

ανταποδίδουν και πέρα από το τετ-α-τετ του Κ. Μη-

τσοτάκη με τον Υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ, Sultan

Al Jaber, θα γίνουν συναντήσεις Υπουργών και στελε-

χών της κυβέρνησης με τα 30 μέλη της αντιπροσωπεί-

ας των ΗΑΕ, για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκτεί-

νεται από την οικονομία και τις επενδύσεις, ως την

άμυνα, την ενέργεια, το περιβάλλον, τον πολιτισμό

και τον τουρισμό. Με δεδομένο, δε, ότι οι συναντήσεις

είναι «κλειστές», δηλαδή μακριά από τα αδιάκριτα

βλέμματα και αυτιά του Τύπου, φαίνεται ότι θα αναζη-

τηθούν πεδία ει δυνατόν και για διμερείς συμφωνίες.

Οι υπουργοί που συμμετέχουν σε αυτό το forum

φανερώνουν και τη θεματολογία των συναντήσεων: ο

Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουρ-

γός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εθνι-

κής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, ο

Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός για την

Oικονομική Διπλωματία και την Eξωστρέφεια Κώστας

Φραγκογιάννης.

H Αραβική «επέλαση» στην αγορά ακινήτων

Κι ενώ οι… big business είναι προφανώς ευπρόσδε-

κτες, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Αραβική «επέλαση»

έχει ξεκινήσει προ πολλού.

Τα νέα από το μέτωπο της αγοράς ακινήτων λένε ότι

μετά από μια πρωτοφανή κρίση και «βουτιά» πάνω από

40% στις τιμές, καταγράφονται αυξήσεις 8-11%, με την

τάση να παγιώνεται. Ωστόσο, αυτή η ... Άνοιξη της

κτηματαγοράς δεν οφείλεται σε εγγενείς παράγον-

τες. Συγκεκριμένα, δεν έγιναν ξαφνικά... πλούσια τα

ελληνικά νοικοκυριά ούτε βγήκαν από τα... σεντούκια

κρυμμένοι θησαυροί. Πλην ελαχίστων τέτοιων περι-

πτώσεων, η εικόνα από τα μεγάλα συμβολαιογραφικά

και μεσιτικά γραφεία είναι ότι οι ξένοι αγοραστές είναι

αυτοί που δίνουν τον τόνο στην κτηματαγορά και

σπρώχνουν τις τιμές στα ύψη, προκαλώντας και τις

ανάλογες στρεβλώσεις.

“Στα 10 νέα συμβόλαια, τα 6-7 αφορούν σε αλλοδα-

πούς αγοραστές” αποκαλύπτει γνωστός συμβολαι-

ογράφος, δίνοντας, όμως, μια ακόμα πιο ενδιαφέρου-

σα πτυχή αυτής της νέας πραγματικότητας. Πέρα από

τους Κινέζους, που διατηρούν τα πρωτεία αλλά με πιο

“χαλαρή” παρουσία τους τελευταίους μήνες, έχουν

κάνει δυναμική εμφάνιση αγοραστές από την ευρύτε-

ρη περιοχή της Μέσης Ανατολής καθώς και Κύπριοι.

Το προφίλ των αγοραστών

Ποιοι έχουν κάνει την... έκπληξη; Οι Αιγύπτιοι, που

ρίχνουν χρήμα κυρίως στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με

πληροφορίες παρατηρείται “εισβολή” Λιβανέζων και

Ισραηλινών στις παραδοσιακές συνοικίες του κέντρου

της πρωτεύουσας. Ειδικότερα καταγράφεται έντονο

αγοραστικό ενδιαφέρον για την Κυψέλη και την Πατη-

σίων, ενώ ό,τι μικρό διαμέρισμα διατίθεται στην περιο-

χή των Αμπελοκήπων εξαφανίζεται εν ριπί οφθαλμού.

Ποιο είναι το προφίλ αυτών των αγοραστών; Σίγου-

ρα το ενδιαφέρον τους συνδέεται με το θεσμό της

Golden Visa, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρόκειται για

μεσοαστούς των χωρών τους, με υψηλότερο βιοτικό

επίπεδο από το αντίστοιχο ελληνικό, οι οποίοι επεν-

δύουν σε φτηνά- επί του παρόντος- ακίνητα στην

Αθήνα και μάλιστα όχι για μισθώσεις τύπου Airbnb, αλ-

λά για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Ακίνητα: Πάνω από το 60% των νέων συμβολαίων αφορά 

αλλοδαπούς αγοραστές - Από ποιες χώρες προέρχονται



Έτος με νέα ρεκόρ και πολλές

πρωτιές ήταν το 2019 για την

ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την έκθεση της Ελ-

ληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αι-

ολικής Ενέργειας(ΕΛΕΤΑΕΝ), στη

διάρκεια του συνδέθηκαν στο δί-

κτυο 727,5 ΜW νέων αιολικών

πάρκων. Πρόκειται για μια εντυ-

πωσιακή επίδοση αφού είναι σχε-

δόν τετραπλάσια από τον ετήσιο

μέσο όρο της προηγούμενης δε-

καετίας (185MW).  

Στο τέλος του 2019, το σύνολο των αιολικών πάρκων που βρισκόταν σε

εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία ήταν 3.576,4 MW. Η ισχύς αυτή είναι

αυξημένη κατά 25,4% σε σχέση με το τέλος του 2018, σύμφωνα πάντα με

τα στοιχεία της ΕΛΕΤΑΕΝ.

H επιτυχία αυτή οφείλεται στις μακροχρόνιες προσπάθειες των επαγγελ-

ματιών, του επιστημονικού κόσμου και των αιολικών επιχειρήσεων που με-

λέτησαν, ανέπτυξαν, χρηματοδότησαν και κατασκεύασαν τα νέα έργα. Στις

περισσότερες περιπτώσεις, οι προσπάθειες αυτές ξεπέρασαν τα 10 έτη!

Δεν θα πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ότι η επανάληψη αυτής της επιτυχίας

είναι δεδομένη για τα επόμενα έτη. Το 2019 υπήρξε συσσώρευση ώριμων

έργων που κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τη στενωπό της γραφειοκρατίας

και των παράλογων καθυστερήσεων.

Επομένως, το αποτέλεσμα είναι μεν εξαιρετικά θετικό, αλλά δεν πρέπει

να οδηγήσει σε θριαμβολογίες και υπερβολικό ενθουσιασμό. Αντίθετα, θα

πρέπει να αποτελέσει πηγή προβληματισμού για το τι μπορεί να επιτύχει η

Ελλάδα αν απελευθερώσει με συντονισμένο σχέδιο τις δημιουργικές και

παραγωγικές της δυνάμεις.

Από τα νέα αιολικά πάρκα που συνδέθηκαν το 2019:

Το 29% αυτών, ισχύος 214MW, είναι τα τελευταία αιολικά πάρκα που θα

πωλούν την ενέργεια τους με σταθερή τιμή (feed-in tariff)

Το 71% αυτών, ισχύος 513,5MW, είναι έργα που θα πωλούν απευθείας

την ενέργειά τους στην ηλεκτρική αγορά μέσω συμβάσεων διαφοράς (feed-

in premium). Ανάμεσα σε αυτά τα έργα συγκαταλέγονται και τα δύο πρώτα

αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 32,8MW, που επιλέχθηκαν μέσω των δια-

γωνισμών της ΡΑΕ

Όμως οι πρωτιές για την Αιολική Ενέργεια το 2019 δεν σταματούν εδώ.

Κατά τη χρονιά που πέρασε:

συνδέθηκε το μεγαλύτερο ενιαίο συγκρότημα αιολικών πάρκων ισχύος

154,1MW στη νότια Εύβοια στην περιοχή του Καφηρέα,

ολοκληρώθηκε από τη ΔΕΗ η ριζική ανακαίνιση (repowering) των επτά

πρώτων αιολικών πάρκων με σημαντική μείωση του πλήθους των ανεμο-

γεννητριών. Στη θέση 62 παλαιών ανεμογεννητριών, τοποθετήθηκαν 15

νέες,

τοποθετήθηκαν οι ανεμογεννήτριες με τη μεγαλύτερη διάμετρο ρότορα

στην Ελλάδα (136 μέτρα) στη περιοχή του νομού Κοζάνης,

τέθηκε σε εμπορική λειτουργία ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με αιολική ενέργεια και αποθήκευση σε

ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) στη νήσο Τήλο και ήδη βρίσκεται σε

δοκιμαστική λειτουργία ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός με αντλησιοταμίευση

στην Ικαρία.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των

αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί  1.311 MW (36,7%) και ακολουθεί

η Πελοπόννησος με 587 ΜW (16,4%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη

όπου βρίσκονται 466 MW (13%).
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Σε φονιά των σύγχρονων

δυτικών κοινωνιών έχει

εξελιχθεί τα τελευταία 15

χρόνια το οξύ έμφραγμα του

μυοκαρδίου, καθώς τα καρ-

διοαγγειακά νοσήματα σκο-

τώνουν κάθε χρόνο περισ-

σότερα άτομα από όλες τις

μορφές καρκίνου και τα τρο-

χαία μαζί.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος

της Ελληνικής Καρδιολογικής

Εταιρείας καρδιολόγος κ. Στέ-

φανος Φούσας κατά την ομι-

λία του στη δεύτερη διάλεξη του 1ου Κύκλου

Ομιλιών του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του

Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας.

Η βασική αιτία της δυσμενούς αυτής εξέλι-

ξης, σύμφωνα με τον κ. Φούσα, είναι ο σύγ-

χρονος τρόπος ζωής στις δυτικές κοινωνίες

που μαστίζονται από Κάπνισμα, Παχυσαρκία,

Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σύμφωνα με τους καρδιολόγους το μόνο

αντίδοτο, στον ακήρυκτο αυτό καθημερινό

πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς κάθε χρόνο,

είναι η αφύπνιση και η ενημέρωση του σύγ-

χρονου ανθρώπου για τον κίνδυνο που τον

απειλεί ανά πάσα στιγμή.

«Η αλλαγή του τρόπου ζωής με σωστή με-

σογειακή διατροφή και καθημερινή άσκηση

είναι η μόνη μας ασπίδα στον κίνδυνο από

τα καρδιοαγγειακή νοσήματα», τόνισε με έμ-

φαση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολο-

γικής Εταιρείας και συμπλήρωσε: «Τα άτομα

που τρέφονται σωστά και ασκούνται συστη-

ματικά έχουν ελαττωμένο ιξώδες αίματος και

κινδυνεύουν λιγότερο από θρομβοεμβολικά

επεισόδια».

Φονιάς το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποκα-

λείται από τους καρδιολόγους «φονιάς», καθώς

αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα σκοτώνει χωρίς

διακρίσεις άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με

στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα σκοτώνει

περίπου 4.000 με 5.000 άτομα το χρόνο.

Τα βασικά συμπτώματα που προκαλεί η

εμφάνιση του είναι:

- Έντονος οπίσθιος πόνος στο στέρνο, με

αντανάκλαση στην κάτω σιαγόνα και το αρι-

στερό χέρι, διάρκειας 30 λεπτών

- Σφίξιμο και έντονη πίεση στο στήθος

- Τάση προς έμετο

- Εφίδρωση

- Έντονη δύσπνοια, η αδυναμία.

«Η εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών

πρέπει άμεσα να μας κινητοποιήσει γιατί

κάθε λεπτό που περνά είναι πολύτιμο για

την ζωή μας», αναφέρει ο κ. Φούσας και

εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε:

- Καλούμε τις Πρώτες Βοήθειες μέσα στα

πρώτα τρία με πέντε λεπτά και βάζουμε

κάτω από την γλώσσα ασπιρίνη μέχρι να

έρθει η ιατρική βοήθεια

- Μεταφερόμαστε άμεσα σε νοσοκομείο

που έχει Αιμοδυναμικό Εργαστήριο για να

γίνει εντός 60 με 90 λεπτών Πρωτογενής

Αγγειοπλαστική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής

Καρδιολογικής Εταιρείας το 95% απ’ αυτούς

που μεταφέρονται έγκαιρα με οξύ έμφραγμα

του μυοκαρδίου σε νοσοκομείο με Αιμοδυ-

ναμικό Εργαστήριο επιβιώνουν, ενώ αντίθετα

πεθαίνει το 32% απ’ αυτούς που δεν θα πά-

ρουν καμία αγωγή κι αν είναι διαβητικοί.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η έγκαιρη μετα-

φορά στο νοσοκομείο είναι καθοριστική για

τη ζωή του ασθενούς», προσθέτει ο κ Φού-

σας.

Μέτρα πρόληψης και προστασίας

Η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων,

όπως περιέγραψε ο κ. Φούσας, μπορεί να

γίνει μέσα από την αλλαγή του τρόπου ζωής,

τη διατροφή και την άσκηση.

Η μεσογειακή διατροφή με ψάρι και κοτό-

πουλο και την προσθήκη ενός ποτηριού κρα-

σιού καθημερινά είναι η καλύτερη ασπίδα

για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Το κρασί, στην ποσότητα του ενός ποτηριού,

βοηθάει στην διάλυση του λίπους στο αίμα

και δημιουργεί ευεξία, σύμφωνα με τους

καρδιολόγους.

«Η διακοπή του καπνίσματος, ο έλεγχος

της υπέρταση και του σακχαρώδη διαβήτη

σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους (μέση

κάτω από 94 εκ. για τους άνδρες και για τις

γυναίκες κάτω από 80 εκ.) και την άσκηση

είναι ισχυρά όπλα στην φαρέτρα κάθε αν-

θρώπου απέναντι στα καρδιοαγγειακά νοσή-

ματα», κατέληξε ο κ. Φούσας.

Στο κομμάτι της άσκησης οι καρδιολόγοι

προτείνουν 12 χλμ την εβδομάδα ή 3 χλμ

την ημέρα γρήγορου συνεχούς βαδίσματος

(διάρκεια 30-45 λεπτά) είναι αρκετά, καθώς

προσδίδουν στον άνθρωπο αίσθημα ευφορίας,

αυτοπεποίθησης και τον απαλλάσσουν από

το στρες.

ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Σαρδέλες μαριναρισμένες 

με μουστάρδα και ούζο
Υλικά

•1/2 κιλό φρέσκες σαρδέλες

Για την μαρινάδα

•1/2 κούπα ελαιόλαδο

•1 σφηνάκι ούζο

•2 κ.σ. μουστάρδα (καυτερή)

•2 κ.γ. πολτός σκόρδου (βρασμένο πολτο-

ποιημένο σκόρδο σε ελαιόλαδο) ή 2 σκελίδες

πολύ ψιλοκομμένες

•1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

•ανθό αλατιού ή τριμμένο αλάτι χοντρό

•λίγο μπούκοβο

•θυμάρι

•δεντρολίβανο

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε πολύ καλά τις σαρ-

δελίτσες μας απο τα εντόσθια και

τις ξεπλένουμε πάρα πολύ καλά. Αν

θέλουμε βγάζουμε το κεφάλι....εγώ

το αφήνω γιατί έχει περισσότερη νο-

στιμιά και επειδή ξεροψήνονται είναι

πολύ νόστιμα.  

Τις στραγγίζουμε πολύ καλά και τις βά-

ζουμε σε ένα μπόλ!

Προσθέτουμε σε ένα μπολάκι όλα τα

υλικά της μαρινάδας μας και τα ανακα-

τεύουμε πολύ καλά να ενωθούν όλα τα

υλικά.

Σκεπάζουμε με την μαρινάδα τις σαρδε-

λίτσες μας και τις σκεπάζουμε με μεμβράνη!  

Τοποθετούμε στο ψυγείο για 2 ώρες να

μαριναριστούν με τα υπέροχα μυρωδικά

μας!  

Προθερμαίνουμε τον φούρνο σε κάτω

αντίσταση και αέρα στους 180.  

Μεταφέρουμε τις σαρδελίτσες μας στην

λαδόκολα

Και τις ψήνουμε για 30 λεπτά όπου θα γί-

νουν τραγανές εξωτερικά και πολύ μαλακές

και ζουμερές εσωτερικά.

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: 

Ποια είναι τα συμπτώματα 

& πώς θα προστατευθείτε

Έτος-ρεκόρ το 2019 για την 

ελληνική αγορά αιολικής ενέργειας
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βουνό χαμηλό και σχετικά ήμερο, το Πήλιο αποτελεί

συνώνυμο σχεδόν της Μαγνησίας και της πρωτεύουσάς

της, του Βόλου. Με την ψηλότερη κορυφή του, τον

Σταυρό, να υψώνεται στα 1.624 μέτρα και μήκος 50

περίπου χιλιόμετρα, το Πήλιο αποτελεί το φυσικό σύνορο

της Μαγνησίας με το Αιγαίο Πέλαγος.

Οι ήπιες πλαγιές, αλλά και οι ήμερες κορυφές τους κά-

νουν το Πήλιο ιδιαίτερα αγαπητό στους πεζοπόρους και

τους αρχάριους ορειβάτες, που θα βρουν εδώ δύο ορει-

βατικά καταφύγια, στην τοποθεσία Αγριόλευκες και στον

Άγιο Γεώργιο Ζαγοράς. Για τους λάτρεις της λευκής

πίστας στις Αγριόλευκες, κοντά στα Χάνια υπάρχει και

χιονοδρομικό κέντρο, ενώ προσφέρονται κι ένα πλήθος

υπέροχων διαδρομών για τους φανατικούς της ποδηλασίας

βουνού και της ιππασίας.

Είτε επισκέπτεσθε το Πήλιο χειμώνα ντυμένο στα

λευκά, είτε την άνοιξη ή το καλοκαίρι, όταν οι πλαγιές

βάφονται πολύχρωμες από τα δεκάδες αγριολούλουδα

ανάμεσα στα έλατα, τις καστανιές και τις οξιές, η περιήγηση

στα παραδοσιακά χωριά του είναι μία εμπειρία μαγευτι-

κή….

Ζαγορά του πνεύματος

Στις ανατολικές πλαγιές του Πηλίου με θέα το Αιγαίο

Πέλαγος βρίσκεται η αρχοντική Ζαγορά. Το πολυπληθέ-

στερο χωριό του Πηλίου οργανώνεται γύρω από τέσσερις

συνοικίες με κεντρική πλατεία αυτή του Αγίου Γεωργίου

με την ομώνυμη εκκλησία, γνωστή για το υπέροχο τέμπλο

της. Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται και η Δημόσια Βι-

βλιοθήκη, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αι. και

σήμερα λειτουργεί ως δανειστική με πλούσιο και σπάνιο

υλικό, ενώ διαθέτει και αναγνωστήριο! Λίγο πιο κάτω συ-

ναντάμε το αρχοντικό Δρακοπούλου στο ισόγειο του

οποίου λειτουργεί το παρασκευαστήριο του Γυναικείου

Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς. Εδώ η φύση

συναντά την παράδοση… Το χωριό δίνει άφθονη πρώτη

ύλη σε οπωροφόρα, τα οποία με μοναδικές παραδοσιακές

συνταγές και αγνά προϊόντα γίνονται λαχταριστά γλυκά

του κουταλιού, μαρμελάδες και σπιτικά λικέρ… ιδανικά

για να πάρετε δυνάμεις μετά από πεζοπορία ή να τα χα-

ρίσετε στους αγαπημένους σας…

Πορταριά η κοσμοπολίτισσα

Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα χωριά του Πηλίου που

σφύζει από κόσμο όλες τις εποχές του χρόνου. Είναι το

πρώτο χωριό που συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε από

τον Βόλο το βουνό του Πηλίου, και είναι ιδιαίτερα δημο-

φιλές λόγω της εγγύτητάς του στο χιονοδρομικό κέντρο,

αλλά και στη θάλασσα. Πολυτελή ξενοδοχεία, παραδο-

σιακοί ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και

ταβέρνες, καφέ, μπαρ και καταστήματα με σουβενίρ και

είδη λαϊκής τέχνης καλύπτουν όλα τα γούστα και τις

ανάγκες.

Η αρχοντική Τσαγκαράδα

Στα 500 μέτρα υψόμετρο στην ανατολική πλευρά του

Πηλίου, σε ένα περιβάλλον κατάφυτο με υπέροχη θέα

προς τη θάλασσα του Αιγαίου, απλώνεται η Τσαγκαράδα.

Η φύση εδώ δεσπόζει καθώς οι καστανιές και τα πλατάνια

αγκαλιάζουν σχεδόν κάθε παλιό και νέο κτήριο της αραι-

οκατοικημένης Τσαγκαράδας. Πιείτε καφέ στην κεντρική

πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όπου ο Μέγας Πλάτανος

μετράει μία χιλιετία ζωής και μη χάσετε το τοξωτό γεφύρι

φτιαγμένο από ηπειρώτες μάστορες στην έξοδο του χω-

ριού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ιστορικά

αξιοθέατα της περιοχής, η Αχιλλοπούλειος Εμπορική

Σχολή και η Νανοπούλειος Σχολή. Μαζέψτε κάστανα – το

Νοέμβρη διοργανώνεται και η γιορτή του κάστανου - και

μανιτάρια και ξεκινήστε από εδώ υπέροχες διαδρομές

στη φύση….

Βυζίτσα για ατελείωτες βόλτες

Από τα πιο ξακουστά και ανεπτυγμένα τουριστικά χωριά

του Πηλίου ήδη από τη δεκαετία του ‘80, αποτελεί αντι-

προσωπευτικό δείγμα πηλιορείτικου τοπίου με τα λιθό-

στρωτα καλντερίμια και τα παραδοσιακά αναπαλαιωμένα

αρχοντικά, την πλούσια βλάστηση και τις πέτρινες κρήνες.

Ανεβείτε από το μεγάλο καλντερίμι προς την κεντρική

πλατεία, κάντε μια βόλτα στη γραφική γειτονιά Αργυραίικα

και αν το επιτρέπει ο καιρός οργανώστε πεζοπορία προς

τις Μηλιές ή το παραθαλάσσιο χωριό Καλά Νερά. Τα

τοπία θα σας συνεπάρουν… Εκλεκτά παραδοσιακά προ-

ϊόντα από μαρμελάδες μέχρι χειροποίητα ζυμαρικά έκαναν

τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισμό της Βυζίτσας

«Εσπερίδες», ιδιαίτερα δημοφιλή και εκτός των ορίων

του χωριού. Αξιοποιώντας μοναδικές παραδοσιακές συν-

ταγές προσφέρει υπηρεσίες catering στην ευρύτερη πε-

ριοχή.

Χειμερινοί προορισμοί

Πήλιο

Ομέσος ταξιδιώτης δαπανά το 13% του χρόνου του

στο διαδίκτυο διεξάγοντας δραστηριότητες που

σχετίζονται με τα ταξίδια

Mεγάλο κομμάτι των ταξιδιωτών οδηγούνται σε κρά-

τηση διακοπών για λόγους που δεν σχετίζονται με το

κόστος, αποκαλύπτει νέα παγκόσμια έρευνα της

Google σε σχέση με το ταξίδι των καταναλωτών προς

την κράτηση.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πάνω από

7.000 ταξιδιώτες από 6 χώρες, διερευνώντας πώς προ-

γραμματίζουν ένα ταξίδια από την αρχή ως το τέλος,

έχει στόχο να βοηθήσει όσους ασχολούνται με το μάρ-

κετινγκ επιχειρήσεων στη χρήση της μηχανικής μάθη-

σης ώστε να διαμορφώσουν άποψη για τα χιλιάδες ση-

μεία επαφής με τους ταξιδιώτες και να συνδεθούν με

τους σωστούς πελάτες.

Οι ταξιδιώτες οι οποίοι διερευνώνται είναι όσοι προ-

βαίνουν σε κράτηση με τα ακόλουθα κριτήρια: το 17%

δήλωσε ότι συχνά σκέφτεται για ταξίδια που επιθυμεί

να κάνει, το 16% ότι ένιωσε ότι έπρεπε να κάνει διακο-

πές, το 16% ότι ήθελε να ταξιδέψει σε έναν προορισμό

για πολύ καιρό, το 8% ότι επιθυμούσε επίσκεψη σε φί-

λους ή μέλη της οικογένειας και το 7% ότι έκανε κράτη-

ση για να ταξιδέψει για να γιορτάσει ένα ιδιαίτερο γεγο-

νός/ επέτειο κτλ.

Ο μέσος ταξιδιώτης δαπανά το 13% του χρόνου του

στο διαδίκτυο διεξάγοντας δραστηριότητες που σχετί-

ζονται με τα ταξίδια, είτε οργανώνοντας τις διακοπές

του σε έναν προορισμό, είτε αναζητώντας ξενοδοχεία

αφού παρακολούθησε ένα ντοκιμαντέρ για τα πολιτι-

στικά δρώμενα του προορισμού.

Η έμπνευση για ταξίδια μπορεί να προέλθει από

οπουδήποτε, και ως εκ τούτου, το

ταξίδι προς την κράτηση είναι γε-

μάτο από αλλαγές πορείας και

μπορεί να διαρκέσει από μερικές

ημέρες μέχρι μερικούς μήνες,

έχοντας περάσει από χιλιάδες ση-

μεία επαφής με τις επιχειρήσεις και

έχοντας δημιουργήσει έναν μεγά-

λο όγκο δεδομένων κατά τη διαδι-

κασία αυτή.

Τι είναι σημαντικό καθόλη τη

διαδικασία σχεδιασμού ενός ταξι-

διού, από την αρχή ως το τέλος και

ποια στοιχεία αποτέλεσαν έμπνευ-

ση για την πραγματοποίησή του;

Ακόμα και μετά την κράτηση,

πολλοί ταξιδιώτες συνεχίζουν να πραγματοποιούν

αναζητήσεις για να εμπνευσθούν στα ταξίδια, όμως δεν

αξιοποιούν κάθε έμπνευση, αλλά όσες ανταποκρίνον-

ται στις ανάγκες καθενός που ποικίλουν ανά

ταξίδι.Όταν ένα brand δείχνει ότι μπορεί να ικανοποι-

ήσει αυτές τις ανάγκες, οι ταξιδιώτες συνήθως ανταπο-

κρίνονται λαμβάνοντας δράση. Ενώ οι ανάγκες μπορεί

να είναι συναισθηματικές ή λειτουργικές, αυτές αποτε-

λούν τα σημαντικότερα κριτήρια για κάθε ταξιδιώτη,

συχνά περισσότερο από τη τιμή.

Η έρευνα δείχνει ότι εάν οι ανάγκες αυτές δεν ικανο-

ποιούνται, αποθαρρύνουν μια κράτηση περισσότερο

από τον παράγοντα τιμής. Επιπλέον, οι κρατήσεις που

βασίζονται σε ανάγκες είναι πιο πολυτιμες από εκείνες

που βασίζονται στην τιμή, καθώς ανεβάζουν τα έσο-

δα.Πριν την κράτηση, οι ταξιδιώτες έδειξαν ενδιαφέ-

ρον για άνετα κρεβάτια ξενοδοχείων, διαθεσιμότητας

και οθόνες προβολής ταινιών στα αεροσκάφη, αναδει-

κνύοντας τις μοναδικές τους ανάγκες για ποιότητα

ύπνου, δραστηριότητες που ταιριάζουν με το πρό-

γραμμά τους και διασκέδαση στις πτήσεις. Επομένως,

τα brand που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες μπορούν

να ανεβάσουν το ποσοστό των πιο επικερδών και ποι-

οτικών κρατήσεων.

Τα στελέχη μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσε-

ων, επομένως, χρειάζεται να μελετήσουν ανώνυμα

στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από σημεία επα-

φής με τους τουρίστες σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε

μέσω της μηχανικής μάθησης να μπορούν να κατανο-

ούν τι έχει πραγματικά αξία για αυτούς.Αυτό, δίνει τη

δυνατότητα στα brand να προτάσσουν το σχετικό πε-

ριεχόμενο έναντι των διαφημίσεων ενώ τα ίδια τα δε-

δομένα παραμένουν ιδιωτικά και ασφαλή.

Έρευνα Google: Η ικανοποίηση του ταξιδιώτη 

και όχι η καλύτερη τιμή φέρνει ποιοτικές κρατήσεις


