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ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 
και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή μέθοδος 
αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 

2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Το 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, μπο-

ρούν να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ

BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λε-

πτομέρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους πρατη-

ριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή

του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα άλλα.
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Σ
ε δηλώ́σεις προς την εφημε-

ρίδα μας  ο πρό́εδρος της Έ́νω-

σης Διακινητώ́ν Εμπό́ρων Οί́νων

και Ποτώ́ν Αθηνώ́ν κ. Ευάγγελος

Μήτσιος ανέ́λυσε την τραγική́

κατά́σταση στην οποί́α βρί́σκεται ο

κλά́δος τονί́ζοντας ότι ή́δη στις μι-

κρέ́ς επιχειρή́σεις του κλά́δου επι-

βά́λλεται υψηλή́ φορολογί́α με

φό́ρο πάνω στο φό́ρο, οι πωλή́σεις

πέ́φτουν συνεχώ́ς και το μέ́λλον

εί́ναι ζοφερό́. 

Οι φό́ροι έ́χουν τετραπλασιαστεί,́ οι εισφορές είναι παράλογες,

οι καταναλώ́σεις μειώ́νονται σε ρυθμού́ς ανεξέ́λεγκτους.

Σή́μερα εκτιμά́με ότι οι πωλή́σεις την τελευταία δεκαετία

έ́πεσαν τουλάχιστον 60%. Ο κλά́δος δεν μπορεί́ να αντέ́ξει.

Πολλά́ καταστή́ματα κλεί́νουν. Η μεί́ωση των φό́ρων εί́ναι η

μό́νη διέ́ξοδος συνέχισε με έμφαση ο κ. Μήτσιος.

Χωρίς κέ́ρδη τα πρατή́ρια εξαιτίας των εταιρειών.

Το χειρό́τερο ί́σως όμως ό́λων για τους πρατηριού́χους,

εξαιτί́ας της ακολουθού́μενης εμπορική́ς πολιτική́ς πολλώ́ν

εταιρειώ́ν, οι οποί́ες με διαφημιστικό́ βομβαρδισμό́ των

προϊό́ντων τους, προκαλού́ν τους καταναλωτέ́ς να κά́νουν

τις αγορέ́ς τους στις αλυσίδες σε βά́ρος φυσικά́ του τζί́ρου

των πρατηρί́ων. 

Μά́λιστα, την ί́δια τακτική́ συνεχί́ζουν και τώ́ρα οι εταιρεί́ες,

αδιαφορώ́ντας προκλητικά́ για τα συμ-

φέ́ροντα των συνεργατών τους όπως

αποκαλούν τους πρατηριούχους, οι

οποί́οι βλέ́πουν συνεχώ́ς ενέ́ργειες

που συρρικνώ́νουν την πελατεία τους.

Ο σκληρός ανταγωνισμός που επέ-

βαλαν οι εταιρείες στο χονδρεμπόριο

είχε σαν αποτέλεσμα την αδυναμία

συναδέλφων να ανταποκριθούν στις

υποχρεώσεις τους προς τις Εταιρείες.

Οι εταιρείες αντισταθμίζουν τη χασούρα

από τις πωλήσεις στις αλυσίδες με τα

κέρδη που έχουν από τις πωλήσεις στα πρατήρια.

Λόγω της καταστροφής του Χονδρεμπορίου υπάρχουν ήδη

πολλές περιοχές που δεν έχουν συνεργάτες χονδρέμπορους

να διακινούν τα εμπορεύματά τους, όπως επίσης διαπίστωναν

την αδυναμία των επίδοξων διακινητών (S/M) να υποκατα-

στήσουν τον χονδρέμπορα – διακινητή.

O κ. Μήτσιος υπογράμμισε ότι ο χονδρέμπορος-διακινητής,

για να παραμείνει στο χώρο, πρέπει να βρει τρόπους βιωσιμό-

τητας.

Ελπίζουμε, μας είπε, ότι οι εταιρείες θα κατανοήσουν

τελικά, ότι το πρατήριο υποφέρει και ότι θα πρέπει τις

δυσκολίες να τις περάσουμε όλοι μαζί...

Αν αυτό δεν συμβεί, τότε ο  ανταγωνισμό́ς που εντεί́νεται

θα γί́νεται εξοντωτικό́ς για τις μικρέ́ς επιχειρή́σεις κατέληξε ο

Πρόεδρος.

Αρκετές λεπτομέρειες αναφορικά με

τον τρόπο με τον οποίο θα «τρέξει»

το νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον» παρα-

θέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-

φέροντος που εξέδωσε το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό

Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυ-

ξης) προς τους χρηματοπιστωτικούς ορ-

γανισμούς.

Μείωση της τάξεως του 2,1% κα-

ταγράφεται στην αγορά, σύμφω-

να με στελέχη του κλάδου. Καθοδικά

θα κινηθούν οι πωλήσεις και στο επό-

μενο διάστημα. Ποιες αλλαγές πρέπει

να γίνουν, ώστε να ανακοπούν οι πιέ-

σεις στα οικονομικά αποτελέσματα.

Αυξημένη είναι, κυρίως λόγω

των κεφαλαιακών ελέγχων, η

χρήση καρτών (χρεωστικών και πι-

στωτικών) από τους καταναλωτές

στις συναλλαγές τους στο λια-

νεμπόριο τροφίμων, όπως προκύ-

πτει από μελέτη που πραγματο-

ποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λια-

νεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών

(ΙΕΛΚΑ) για την επίδραση της αύ-

ξησης στη χρήση πιστωτικών καρτών

στο κόστος λειτουργίας των επιχειρή-

σεων στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Η σεζόν προχωρεί

το πρατήριο υποφέρει
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

Οι όροι ένταξης 
στο νέο «Εξοικονομώ

κατ' οίκον»

Αυξημένη η χρήση καρτών 
στο λιανεμπόριο τροφίμων
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Λιανεμπόριο τροφίμων
Μείωση - 

Καθοδική τάση - Λύση;

Συνέχεια στη σελίδα 6

Αυξήθηκε ο 
τζίρος του 

ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην

Ελλάδα



Στο μοντέλο της Συμβολαιακής γε-

ωργίας προσβλέπει η Ελληνική Ζυ-

θοποιία Αταλάντης με στόχο τη βελτι-

στοποίηση των προϊόντων της. Έτσι

σύμφωνα νε ανακοίνωση το φθινόπωρο

του 2017 θα ξεκινήσει πρόγραμμα συμ-

βολαιακής καλλιέργειας.

Εν τω μεταξύ η εταιρια έχει δημιουρ-

γήσει τον Πειραματικό Αγρό EZA στην

Αταλάντη, καλλιεργώντας δίστιχο βυ-

νοποιήσιμο κριθάρι. Η ποικιλία αυτή

θεωρείται ιδανική για τη ζυθοποίησηε-

πειδή προσδίδει εκλεπτυσμένη ποιότητα

στη μπίρα. Το δίστιχο κριθάρι μάλιστα

επιλέχθηκε λόγω της συγκεκριμένης

περιεκτικότητάς του σε εκχύλισμα και

πρωτεΐνες.

Την Παρασκευή 23 Ιουνίου πραγμα-

τοποιήθηκε σε εορταστική ατμόσφαιρα

για πρώτη φορά θερισμός, με μικρή

καθυστέρηση λόγω της υγρασίας από

την πτώση σποραδικών βροχών. Το κρι-

θάρι είχε εύρωστη ανάπτυξη και η όλη

προσπάθεια ανοίγει ακόμα περισσότερες

προοπτικές στην καλλιέργεια κριθαριού,

με στόχο την παραγωγή καρπών υψηλής

ποιότητας και τη βελτιστοποίηση της

στρεμματικής απόδοσης.
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                       Πρόεδρος                                24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                                 Aντιπρόεδρος                          24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                      24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                         Δημ. Σχέσεων                          6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818
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Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιμέλεια Έκδοσης - 

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

HCoca-Cola Τρία Έψιλον,

υποστηρικτής σημαν-

τικών αθλητικών διοργα-

νώσεων, θα βρεθεί για ακό-

μη μια φορά στο πλευρό

των νέων αθλητών μπά-

σκετ, υποστηρίζοντας έναν

από τους πιο σημαντικούς

θεσμούς του αθλήματος.

Ειδικότερα, από τις 15

έως τις 23 Ιουλίου 2017,

η Coca-Cola Τρία Έψιλον

με την Coca-Cola, στηρίζουν τις προ-

σπάθειες των αυριανών πρωταγωνιστών

του ελληνικού μπάσκετ που θα εκπρο-

σωπήσουν την Ελλάδα στο φετινό Πα-

νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ

Νέων Ανδρών κάτω των 20 ετών, που

θα διεξαχθεί στην Κρήτη. Οι αγώνες θα

φιλοξενηθούν σε τέσσερα κλειστά γυ-

μναστήρια της Κρήτης με την πρώτη

φάση των αγώνων να πραγματοποιείται

στα Χανιά (Κλειστό Γυμναστήριο Χανίων)

και στο Ρέθυμνο (Κλειστό Γυμναστήριο

Ρεθύμνου ‘’Μελίνα Μερκούρη’’). H Τε-

λική Φάση των αγώνων θα φιλοξενηθεί

στο Ηράκλειο (Κλειστό Γυμναστήριο

του Πανεπιστημίου Ηρακλείου και Κλει-

στό Γυμναστήριο Ηρακλείου ‘’Δύο Αο-

ράκια’’).

Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπά-

σκετ Νέων Ανδρών κάτω των 20 ετών

αποτελεί θεσμό παγκοσμίου φήμης και

διοργανώνεται από την FIBA, με την

υποστήριξη της ΕΟΚ (Ελληνική Ομο-

σπονδία Καλαθοσφαίρισης). Φέτος, ανα-

μένεται να συγκεντρώσει το διεθνές

αθλητικό ενδιαφέρον στη χώρα μας

προσελκύοντας στην Κρήτη χιλιάδες

επισκέπτες.

Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, αγκαλιάζει

τις σημαντικότερες αθλητικές διοργα-

νώσεις σε όλη την Ελλάδα ενθαρρύ-

νοντας την προσπάθεια και τον αγώνα

χιλιάδων αθλητών να ξεπεράσουν τα

όριά τους και να αναδείξουν το ταλέντο

τους στον πρωταθλητισμό. Παράλληλα,

έχοντας ως σημείο αναφοράς τη μονάδα

παραγωγής και εμφιάλωσης που δια-

τηρεί στο Ηράκλειο Κρήτης, η εταιρεία

συνεχίζει να ενισχύει την πολυετή πα-

ρουσία της στην περιοχή συμβάλλοντας

θετικά μέσα από την υποστήριξη δρά-

σεων και πρωτοβουλιών που στηρίζουν

την τοπική κοινωνία.

Φέτος, ειδικά είναι μια χρονιά με συμ-

βολική σημασία τόσο για την Coca-Cola

Τρία Έψιλον όσο και την Coca-Cola που

γιορτάζουν την πολύχρονη παραγωγική

και εμπορική παρουσία τους στην Κρήτη

με πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών.

Μέσα από το ολοκληρωμένο πλάνο

τους, στόχος τους είναι να ενισχύσουν

την εμπειρία Ελλήνων και ξένων επι-

σκεπτών και την εμπορική δραστηριό-

τητα των τοπικών επιχειρήσεων καθώς

και να στηρίξουν τους νέους της πε-

ριοχής με προγράμματα ανάπτυξης δε-

ξιοτήτων και ενίσχυσης της νεανικής

επιχειρηματικότητας.

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola στηρίζουν
σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις

ΕΖΑ: Εκκίνηση προγράμματος
Συμβολαιακής γεωργίας
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Αρκετές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο με

τον οποίο θα «τρέξει» το νέο «Εξοικονομώ κατ'

οίκον» παραθέτει η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος που εξέδωσε το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχει-

ρηματικότητας και Ανάπτυξης) προς τους χρηματοπι-

στωτικούς οργανισμούς. Στόχος της πρόσκλησης είναι

να εισφερθούν ίδια κεφάλαια από τους οργανισμούς

που θα θελήσουν να πάρουν μέρος, ώστε σε συνδυασμό

με κεφάλαια του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ», που διαχειρί-

ζεται το ΕΤΕΑΝ, να δημιουργηθεί ένα ταμείο δανειοδό-

τησης για την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, με

σκοπό την οικονομική ενίσχυση για παρεμβάσεις ενερ-

γειακής αναβάθμισης.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας Γιώργος Σταθάκης, το νέο «Εξοικονομώ» θα ξεκινήσει

τον προσεχή Σεπτέμβριο. Κάτι που επιβεβαιώνεται από

την καταληκτική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

που προβλέπεται στην πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, η οποία

είναι η Παρασκευή 25 Αυγούστου. Επίσης, όπως ανα-

φέρεται, η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος

ανέρχεται σε 292,2 εκατ. ευρώ.

Αναβάθμιση ακινήτων

Η πρόσκληση περιγράφει ουσιαστικά τη διαδικασία

για όσους προσφύγουν σε σύναψη δανείου, κάτι που

δεν θα είναι απαραίτητο στο νέο πρόγραμμα. Επίσης,

για ορισμένες από τις παραμέτρους που αναφέρονται

ίσως υπάρξουν μικρές αλλαγές, αν ζητηθεί από τους

ενδιαφερόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Ακόμη όμως κι έτσι πρόκειται για την πρώτη φορά που

οι όροι του νέου «Εξοικονομώ» αποτυπώνονται σε ένα

δημόσιο κείμενο και επομένως έχουν δεσμευτικό χα-

ρακτήρα, τη στιγμή μάλιστα που οι περισσότεροι από

αυτούς αφορούν όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων που

θα θελήσουν να ενταχθούν, είτε προσφύγουν σε δα-

νειοδότηση είτε όχι.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, τα

ακίνητα που θα μπορούν να αναβαθμιστούν ενεργειακά

θα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα με-

μονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κα-

τοικίες, έχουν οικοδομική άδεια και έχουν καταταχθεί

βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην

κατηγορία Δ ή και χαμηλότερη. Μάλιστα, για την ανα-

βάθμιση του συνόλου μίας πολυκατοικίας θα πρέπει να

χρησιμοποιείται ως κατοικία τουλάχιστον το 50% των

ιδιοκτησιών.

Εισοδηματικά κριτήρια

Τα είδη των παρεμβάσεων περιλαμβάνουν την τοπο-

θέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου (συμ-

περιλαμβανομένου του δώματος-στέγης και της πιλοτής),

την αντικατάσταση των κουφωμάτων και την αντικατά-

σταση των συστημάτων σκίασης. Επίσης, θα δίνεται η

δυνατότητα αλλαγής εξοπλισμού, με την αναβάθμιση

του συστήματος θέρμανσης και την αναβάθμιση του

συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Σημαντική διαφορά του νέου «Εξοικονομώ» με το

προηγούμενο πρόγραμμα είναι πως τα ποσοστά της

επιδότησης υπολογίζονται με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Έτσι, λαμβάνουν επιδότηση 60% ιδιοκτήτες με ατομικό

εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000

ευρώ, το οποίο μειώνεται στο 50% για ατομικό εισόδημα

10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000

ευρώ.

Παράλληλα, από τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες που

ορίζονται, στις 6 στις οποίες προβλέπεται επιδότηση

υπάρχει προσαύξηση 5% ανά προστατευόμενο μέλος.

Υπό την προϋπόθεση, όμως, η συνολική επιδότηση να

μην υπερβαίνει το 70% στις 4 πρώτες, και το 50% στις

δύο τελευταίες.

Ανώτατος προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση δεν θα

μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό

μέτρο κατοικίας, με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπερι-

λαμβανομένου του ΦΠΑ. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε,

καινοτομία του προγράμματος είναι πως οι δικαιούχοι

θα μπορούν να παρακάμψουν τη δανειοδότηση αν κα-

λύψουν με δικούς τους πόρους το υπόλοιπο της

δαπάνης. Αν συνάψουν δάνειο, τότε το επιτόκιο είναι

επιδοτούμενο και για τις 7 εισοδηματικές κατηγορίες.

Ηλεκτρονικά η υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αίτησης και ένταξης περιλαμβάνει 14 βή-

ματα, ξεκινώντας με την ηλεκτρονική υποβολή της

στην ειδική online πλατφόρμα. Αν ο ενδιαφερόμενος

θέλει να λάβει δάνειο επιλέγει τον χρηματοπιστωτικό

οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος

της πιστοληπτικής του ικανότητας, ώστε μετά την ολο-

κλήρωση του ελέγχου από τον οργανισμό να ενημερωθεί

με ηλεκτρονική επιστολή για το σχετικό αποτέλεσμα.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες

συμφωνίες ή συναινέσεις (π.χ. συνιδιοκτητών πολυκα-

τοικίας) και έχει λάβει θετική απάντηση από τον χρημα-

τοπιστωτικό οργανισμό που έχει επιλέξει, απευθύνεται

σε ενεργειακό επιθεωρητή για την πρώτη ενεργειακή

επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του και το πρώτο πιστοποι-

ητικό ενεργειακής απόδοσης. Για την ολοκλήρωση της

αίτησης καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα τα στοι-

χεία της επιθεώρησης, τις παρεμβάσεις που έχει επιλέξει

και το αντίστοιχο κόστος τους, καθώς και τον ενεργειακό

στόχο που θα πετύχει μετά την υλοποίηση των παρεμ-

βάσεων.

Στην περίπτωση που η αίτησή του κριθεί ως επιλέξιμη,

αν δεν έχει επιλέξει τη λήψη δανείου υποβάλλει δήλωση

αποδοχής, ενώ αν θα δανειοδοτηθεί η υπογραφή της

δανειακής σύμβασης αποτελεί και την αποδοχή συμμε-

τοχής. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και

την έκδοση του δεύτερου πιστοποιητικού ενεργειακής

απόδοσης, τα σχετικά στοιχεία καταχωρίζονται στο σύ-

στημα και γίνεται έλεγχος της ενεργειακής αναβάθμισης

κατοικίας, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση

των χρημάτων.

Με κάμψη των πωλήσεων της τάξεως του 2,1% «έκλεισε»

το πρώτο εξάμηνο του έτους για το οργανωμένο

λιανεμπόριο τροφίμων. Αυτό προκύπτει από την 3η κυ-

λιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG

(ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά) του Ινστιτούτου Έρευνας

Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), που βασί-

στηκε στις απαντήσεις 166 ανώτερων και ανώτατων στε-

λεχών σούπερ μάρκετ και προμηθευτών.

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, η συντριπτική πλειονότητα των

στελεχών, σε ποσοστό 81%, θεωρεί ότι το εξάμηνο Ια-

νουαρίου-Ιουνίου 2017 η οικονομική κατάσταση χειροτέ-

ρεψε. Αντίθετα, το 16% θεωρεί ότι έμεινε αμετάβλητη και

μόλις το 4% ότι βελτιώθηκε. Σε σχέση με τις πωλήσεις

του κλάδου, τα στελέχη στην πλειοψηφία τους αναμένουν

συνέχεια της μείωσης των πωλήσεων.

Βέβαια οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων σχετί-

ζονται άμεσα με την ψυχολογία των καταναλωτών και

την ευρύτερη οικονομική κατάσταση. Αυτό φαίνεται και

στις παρακάτω απαντήσεις. Άρα το πρόσημο μπορεί να

αλλάξει θετικά, αν υπάρξει μία βελτίωση σε μακροοικο-

νομικό επίπεδο.

Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι για πρώτη φορά από

την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ καταγράφεται η εκτί-

μηση ότι οι τιμές θα μείνουν αμετάβλητες και μάλιστα το

22% εκτιμά ότι θα παρουσιάσουν πτώση. Αυτό το αποτέ-

λεσμα αποδίδεται στον ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό

που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, ως αποτέλεσμα

και των πρόσφατων εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των στελεχών

σε σχέση με βασικά προβλήματα που αντι-

μετωπίζουν οι εταιρείες τους. Συγκεκριμένα,

για πρώτη φορά καταγράφεται ως βασικό

πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος

(κοινωνικού - οικονομικού). Ο υψηλός ΦΠΑ,

ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις κα-

ταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα, εξακο-

λουθεί να έχει σημασία με 47%, αλλά με ση-

μαντική πτώση έναντι 68% στην προηγούμενη

έρευνα και πέφτει πλέον στην 3η θέση των

προβλημάτων.

Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πω-

λήσεων παρουσιάζει ένταση καθώς ανεβαίνει

στη 2η θέση, με αύξηση από 52% σε 59%

από την προηγούμενη μέτρηση. Άλλα ση-

μαντικά προβλήματα θεωρούνται οι αλλαγές

στις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών

τους κυρίως λόγω του κοινωνικο-οικονομικού

περιβάλλοντος και της αρνητικής ψυχολογίας, τα υψηλά

κόστη λειτουργίας και η χαμηλή κερδοφορία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 20% θεωρεί βασικό πρόβλημα

τη μεγάλη γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει (παρά τις

όποιες βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια). Τέλος,

τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τους ελέγχους

κεφαλαίων και τη ρευστότητα παρουσιάζουν έντονη

πτώση από το 27% στο 16%.

Οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζουν

τον δυναμισμό του κλάδου και την αύξηση της ανταγωνι-

στικότητάς τους και των οργανωτικών δομών λόγω της

οικονομικής ύφεσης.

Με διαφορά σημαντικότερη προτεραιότητα και ζητούμενο

είναι και πάλι η αύξηση των πωλήσεων, παράλληλα με

τη μείωση του κόστους λειτουργίας. προκειμένου προ-

φανώς να επιτευχθεί κερδοφορία.

Οι τρόποι μέσω των οποίων αναζητείται η κερδοφορία

και η ανάπτυξη είναι η καινοτομία, η αναβάθμιση των δι-

κτύων, η εξυπηρέτηση πελατών και η πολυκαναλική διά-

θεση προϊόντων (στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι

προμηθευτές).

Λιανεμπόριο τροφίμων
Μείωση - Καθοδική τάση - Λύση;

Μείωση της τάξεως του 2,1% καταγράφεται στην αγορά, σύμφωνα με στελέχη

του κλάδου. Καθοδικά θα κινηθούν οι πωλήσεις και στο επόμενο διάστημα. Ποιες

αλλαγές πρέπει να γίνουν, ώστε να ανακοπούν οι πιέσεις στα οικονομικά αποτε-

λέσματα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι όροι ένταξης στο νέο «Εξοικονομώ κατ' οίκον»
Οι δικαιούχοι και τα ποσοστά επιδότησης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σταθερά ανοδική τάση εμφανίζει ο τζί-

ρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην

Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του ευ-

ρωπαϊκού φορέα E-commerce Europe,

που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τη

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ-

στασίας του Καταναλωτή. Ειδικότερα,

όπως προκύπτει, ο τζίρος του ηλεκτρο-

νικού εμπορίου από τα 3,8 δισεκατομ-

μύρια ευρώ το 2015, αυξήθηκε στα 4,5

δισεκατομμύρια το 2016, άνοδος, η οποία,

σύμφωνα με τη ΓΓ Εμπορίου και Προ-

στασίας του Καταναλωτή, επιβεβαιώνει

τόσο την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των

ελλήνων καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές,

όσο και τον αυξανόμενο ρυθμό κατάρτισης συμβάσεων

ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλο και περισσότερες επι-

χειρήσεις λιανικού εμπορίου.

Νομοσχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο

του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και όπως, εξάλλου,

προκύπτει αναφορικά με το ζήτημα της προστασίας

των καταναλωτών, η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο

νόμου, με το οποίο επιχειρείται η διασφάλιση των δι-

καιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων των

καταναλωτών. Το προωθούμενο σχέδιο νόμου ανα-

μορφώνει τον ν. 2251/94 στην κατεύθυνση της

απλούστευσης, του εξορθολογισμού και της ενιαιο-

ποίησης της νομοθεσίας που διέπει σήμερα την προ-

στασία των καταναλωτών. Στόχος είναι, επίσης, η κα-

λύτερη εξυπηρέτηση των παρόχων ηλεκτρονικού εμ-

πορίου, να μειωθούν τα κόστη και οι

δαπάνες συμμόρφωσης και να εξασφα-

λιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με

τους ξένους παρόχους.

Η διαδικασία του Internet sweep

Στον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τη δι-

οικητική συνεργασία έχει προβλεφθεί

ετήσιος συντονισμένος έλεγχος ιστό-

τοπων σε όλη την ΕΕ («σάρωση ή In-

ternet sweep») που διεξάγεται ταυτό-

χρονα από τις Αρχές προστασίας των

καταναλωτών σε διάφορες χώρες. Αυτοί

οι έλεγχοι αποκαλύπτουν κατά πόσο

τηρείται η νομοθεσία της ΕΕ. Η χώρα μας, για το έτος

2015, συμμετείχε στη διενέργεια του sweep που

αφορούσε στον έλεγχο ιστότοπων πώλησης ψηφιακών

αγαθών και υπηρεσιών, σχετικά με το αν τηρούν την

κοινοτική Οδηγία για τα δικαιώματα του καταναλωτή.

Ελέχθησαν αναλυτικά 19 ιστοσελίδες και σε δέκα

ελληνικές εταιρείες εξ' αυτών υπήρχαν ευρήματα

ανεπαρκούς προσυμβατικής ενημέρωσης του κατα-

ναλωτή.

Αυξημένη είναι, κυρίως λόγω των κεφαλαιακών

ελέγχων, η χρήση καρτών (χρεωστικών και πιστω-

τικών) από τους καταναλωτές στις συναλλαγές τους

στο λιανεμπόριο τροφίμων, όπως προκύπτει από μελέτη

που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμ-

πορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για την επίδραση

της αύξησης στη χρήση πιστωτικών καρτών στο κόστος

λειτουργίας των επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο τρο-

φίμων.

Αναλυτικότερα, στο λιανεμπόριο τροφίμων το ποσοστό

χρήσης καρτών εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο 2015

ήταν στα επίπεδα του 7-8% για τις μεγάλες αλυσίδες

σουπερμάρκετ και κάτω από 1% για τα μικρά σημεία

πώλησης. Τα ποσοστά χρήσης πιστωτικών καρτών,

μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων άλλαξαν

άρδην.

Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ υπάρχουν

επιχειρήσεις που το ποσοστό αύξησης της χρήσης

καρτών (είτε πιστωτικών είτε χρεωστικών) δεκαπλα-

σιάστηκε. Συνολικά εκτιμάται ότι το ποσοστό για το

σύνολο της αγοράς μέσα σε λίγες ημέρες εξαπλασιά-

στηκε και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα στα-

θεροποιήθηκε σε λίγο χαμηλότερο επίπεδο, αλλά με

σταθερά αυξητικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το ποσοστό χρήσης πι-

στωτικών καρτών αυξήθηκε εξαιτίας των ελέγχων κε-

φαλαίων μεσοσταθμικά από 4,5% σε 19,5%, με αύξηση

για τις αλυσίδες σουπερμάρκετ από 7,5% σε 35% με

αυξητικές τάσεις και για τα μικρότερα σημεία πώλησης

από 1% σε 5% με αυξητικές τάσεις. Αυτή τη στιγμή στο

οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων (μεγάλες αλυσίδες

σουπερμάρκετ) η χρήση καρτών στις συναλλαγές

φθάνει ακόμα και στο 50% των συνολικών αγορών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας κατα-

ναλωτών του ΙΕΛΚΑ, περίπου οι μισοί καταναλωτές

(49%), 1 στους 2, δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν πλέον

πιο συχνά πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για τις συναλ-

λαγές τους. Όπως προκύπτει από στοιχεία που δημο-

σίευσε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος, την μεγα-

λύτερη και σημαντικότερη αύξηση παρουσιάζουν οι

συναλλαγές με χρεωστική κάρτα με τον αριθμό των

συναλλαγών να αυξάνεται από περίπου 15 εκατ. ευρώ

σε περίπου 60 εκατ. ευρώ (+300%) από το πρώτο εξά-

μηνο του 2015 στο δεύτερο εξάμηνο του 2015, όταν

οι πιστωτικές κάρτες παρουσιάζουν αύξηση από 23

εκατ. σε 29 εκατ. συναλλαγές (+25%).

Αυτές οι αυξήσεις, πέρα από τα πολύ θετικά αποτε-

λέσματα που επιφέρουν μακροοικονομικά και ιδιαίτερα

στη μείωση της φοροδιαφυγής/φοροαποφυγής, προ-

καλούν μία αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους στη

λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία της ανάλυσης

κόστους που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μελέτης

του ΙΕΛΚΑ, καθώς και τα στοιχεία από αντίστοιχες

έρευνες στο εξωτερικό (Food Marketing Institute –

USA, Australian Retailers Association, Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα) συνηγορούν σε δύο βασικά συμπεράσματα:

1. Ότι γενικά παγκοσμίως η χρήση πιστωτικών καρτών

έχει υψηλότερο κόστος σε σχέση τη χρήση μετρητών,

με το κόστος των πιστωτικών καρτών για το λιανεμπόριο

να ανέρχεται σε 1,6-1,8% επί των πωλήσεων και των

μετρητών σε 0,6-0,9% επί των πωλήσεων.

2. Ότι η χρήση συγκεκριμένα χρεωστικών καρτών

στην Ελλάδα έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος από

άλλες χώρες, καθώς οι χρεωστικές κάρτες αντιμετωπί-

ζονται συνήθως ως πιστωτικές κάρτες από τον τραπεζικό

κλάδο όσον αφορά την χρέωση της συναλλαγής. Έτσι

ενώ το κόστος χρήσης χρεωστικών καρτών σε τρίτες

χώρες είναι σε επίπεδα του 0,4-0,8%, στην Ελλάδα

είναι υπερδιπλάσιο στο 1,7%.

Όπως επισημαίνει το ΙΕΛΚΑ, στην πραγματικότητα

πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες έχουν ουσιώδεις

διαφορές, εξαιτίας των οποίων στις περισσότερες

χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις ΗΠΑ έχουν δια-

φορετικό κόστος προμήθειας τραπεζικής συναλλαγής

για τον έμπορο σε σχέση με τις πιστωτικές κάρτες, με

κυριότερο το ότι δεν εμπεριέχουν τον κίνδυνο της συ-

ναλλαγής μέσω δανεισμού.

Κάθε χώρα αντιμετωπίζει διαφορετικά την προμήθεια

για τη χρήση χρεωστικής κάρτας. Σε ορισμένες χώρες,

οι τράπεζες τείνουν να επιβάλουν ένα μικρό σταθερό

ποσό για κάθε συναλλαγή χρεωστικής κάρτας (π.χ.

Γαλλία, Γερμανία). Με αυτό τον τρόπο πληρώνονται

τα διαχειριστικά κόστη της τράπεζας για τη συναλλαγή

και παράλληλα ενθαρρύνεται η χρήση τους.

Η ανάλυση κόστους που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ

είναι αποκαλυπτική για τις συνέπειες που έχει η αύξηση

χρήσης πιστωτικών και ιδιαίτερα των χρεωστικών καρτών

ως μέσου πληρωμής στο λιανεμπόριο τροφίμων στην

Ελλάδα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι οι παραπάνω

εξελίξεις οδηγούν σε ετήσια αύξηση τους λειτουργικού

κόστους των λιανεμπορικών επιχειρήσεων κατά 50

εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,21% των πω-

λήσεων. Το ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δε-

δομένου ότι οι κερδοφόρες επιχειρήσεις του κλάδου

λειτουργούν με καθαρό περιθώριο κερδοφορίας προ

φόρων της τάξης του 1-1,5%.

Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι το

μεγαλύτερο μέρος αυτού του επιπλέον κόστους έχει

προκληθεί από τον 4πλασιασμό των συναλλαγών με

τη χρήση χρεωστικής κάρτας και την αντιμετώπιση

τους ως πιστωτικές στην χρέωση τους.

Από την ανάλυση προκύπτει αύξηση του συνολικού

κόστους των επιχειρήσεων, εξέλιξη που αναμένεται

να είναι εις βάρος του καταναλωτή (εφόσον δεν

μειωθεί το κόστος χρήσης χρεωστικών καρτών), καθώς

το αυξημένο αυτό κόστος έρχεται να προστεθεί στις

πρόσφατες αυξήσεις του ΦΠΑ στα τρόφιμα. Εκτιμάται

ότι η υιοθέτηση ενός συστήματος χρέωσης προμήθειας

για τις χρεωστικές κάρτες αντίστοιχου χωρών της ΕΕ

θα δημιουργήσει σημαντικά πλεονεκτήματα στο λια-

νεμπόριο τροφίμων σε μία εποχή με έντονες πτωτικές

τάσεις.

Αυξημένη η χρήση καρτών 
στο λιανεμπόριο τροφίμων

Αυξήθηκε ο τζίρος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα
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ΕΦΟΡΙΑ

Βροχή πέφτουν κάθε μέρα τα λουκέτα από την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε μικρο-

μεσαίες επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται να μην

εκδίδουν αποδείξεις.

Η βροχή, όμως, αυτή από τα λουκέτα αποκαλύπτει

το μέγεθος της φορολογικής παραβατικότητας μέσω

της μη έκδοσης αποδείξεων αλλά κρύβει πίσω της

και τη στρατηγική που ακολουθείται για τους ελέγχους

προκειμένου αυτοί να είναι πιο αποτελεσματικοί

στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής.

Οι ελεγκτές, σύμφωνα με πληροφορίες, ακολου-

θούν τακτικές που μπορούν κάλλιστα να χαρακτη-

ριστούν από σκακιστικές έως και ποδοσφαιρικές

προκειμένου να επιτυγχάνουν το στοιχείο του αιφ-

νιδιασμού και του… σκοραρίσματος.

Ας δούμε αναλυτικά τι λένε έμπειρα ελεγκτικά στε-

λέχη:

- οι έλεγχοι γίνονται με τρόπο που επιχειρείται να

αντιμετωπίσει τα προβλήματα αποτελεσματικότητας

των ελέγχων που δημιουργεί η λεγόμενη εντοπιότητα.

Έτσι, ελεγκτικά συνεργεία από εφοριακούς της Αττικής

μπορεί να βρεθούν στη Ρόδο για έλεγχο και αντίστρο-

φα

- οι προορισμοί των ελέγχων ανακοινώνονται όσο

πιο αργά γίνεται και στους ίδιους τους ελεγκτές προ-

κειμένου να εξασφαλίζεται το στοιχείο του αιφνιδιασμού

των ελεγχόμενων. Είναι γνωστό στο ΥΠΟΙΚ ότι οι τα-

μειακές παίρνουν φωτιά όταν μαθεύεται η επικείμενη

άφιξη των ελεγκτών

- οι επαναληπτικοί έλεγχοι. Έχουν καταγραφεί επα-

ναληπτικοί έλεγχοι στο ίδιο μέρος με διαφορά ωρών.

Για παράδειγμα, οι ελεγκτές επισκέπτονται ένα νησί.

Πραγματοποιούν τους ελέγχους και στη συνέχεια

μπαίνουν στο πλοίο και αναχωρούν. "Στο νησί πέφτει

σύρμα ότι έφυγαν", λέει ελεγκτής. "Ωστόσο, οι ελεγκτές

παίρνουν στο πρώτο λιμάνι το πλοίο της επιστροφής

στο νησί και ξεκινούν και πάλι τον έλεγχο. Σε αυτόν

τον δεύτερο έλεγχο συνήθως διαπιστώνονται και οι

περισσότερες παραβάσεις…"

- οι επαναληπτικοί έλεγχοι σε επιχειρήσεις που έχουν

ήδη εντοπισθεί να μην κόβουν αποδείξεις. Έχει δια-

πιστωθεί ότι επιχειρήσεις που έχουν εντοπισθεί να

μην κόβουν αποδείξεις και τους επιβλήθηκε και το

μέτρο του 48ωρου λουκέτου, όταν ανοίξουν και

πάλι συνεχίζουν να μην κόβουν αποδείξεις πιστεύον-

τας ότι η πιθανότητα να εντοπισθούν και πάλι είναι

μειωμένη. Μάλιστα, η νομοθεσία προβλέπει πλέον

σε περιπτώσεις υποτροπής ακόμη και λουκέτο 10

ημερών

- η εμφάνιση των ελεγκτών ως πελάτες της επι-

χείρησης. Δεν είναι σπάνια τα περιστατικά που οι

ελεγκτές εμφανίζονται ως ενδιαφερόμενοι να ενοι-

κιάσουν ένα δίκυκλο ή ένα δωμάτιο

- η παραμονή των ελεγκτών πάνω από την ταμειακή

μηχανή για πολλές ώρες.

Στην περίπτωση αυτή μετρούν το τζίρο της επιχείρησης

και στη συνέχεια τον συγκρίνουν με τον τζίρο που έχει

"χτυπηθεί" στην ταμειακή μηχανή την αντίστοιχη ημέρα

της περασμένης εβδομάδας. Αν διαπιστώνεται μεγάλη

απόκλιση η επιχείρηση μπαίνει στη μαύρη λίστα για

μελλοντικούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους.

Σημειώνεται ότι το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

προβλέπει τη διενέργεια 40.000 προληπτικών ελέγχων,

κυρίως στις τουριστικές περιοχές κατά τη διάρκεια της

καλοκαιρινής περιόδου.

Και οι ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται από

φέτος στο «χτίσιμο» του αφορολόγητου ποσού ει-

σοδήματος, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η

υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου και

η οποία σύντομα πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.

Εκτός από τις δαπάνες που αφορούν τις επισκέψεις

σε γιατρούς και τα νοσήλια, θα μετρούν για το αφο-

ρολόγητο και οι δαπάνες για φαρμακευτικά προϊόντα.

Πρόκειται για όλες τις δαπάνες που περιλαμβάνονται

στον Δείκτη Υγεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο

οποίος είχε εξαιρεθεί από τις δαπάνες για αφορολόγητο

δεδομένου ότι μέχρι πέρυσι οι φορολογούμενοι είχαν

ειδική έκπτωση από τον φόρο (10%) για τις ιατρικές

δαπάνες τους. Ωστόσο η φοροαπαλλαγή αυτή κα-

ταργήθηκε με αποτέλεσμα να προκύψει η ανάγκη

κάλυψης του τομέα αυτού τόσο για τους φορολο-

γούμενους, όσο και για λόγους αντι-

μετώπισης της φοροδιαφυγής.

Μεταξύ άλλων στις δαπάνες αυτές

- εκτός από τις επισκέψεις σε γιατρούς

και τα νοσήλια - που από φέτος θα

λαμβάνονται υπόψη για το χτίσιμο του

αφορολόγητου ποσού εισοδήματος

περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και

αυτές που αφορούν τα ακόλουθα είδη:

-Φακοί επαφής και υγρά καθαρισμού

-Τεστ εγκυμοσύνης, προφυλακτικά,

οινόπνευμα καθαρό

-Ιατρικά προϊόντα

-Γυαλιά μυωπίας

-Πατερίτσες, πιεσόμετρο, ζώνες παθήσεων

-Θεραπευτικές συσκευές και εξοπλισμός

-Οδοντιατρικές υπηρεσίες (σφράγισμα, λεύκανση,

καθαρισμός δοντιών, τοποθέτηση θήκης)

-Μικροβιολογικές εξετάσεις

-Φυσιοθεραπεία

Πηγή: ΑΜΠΕ

Μια ευχάριστη έκπληξη γεμάτη … ούζο είχαν οι ταξιδιώτες που αναχωρούσαν

το μεσημέρι της Δευτέρας από το ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος». Αιτία το νοερό ταξίδι

που τους προσέφερε στη Λέσβο, τα αρώματα και τις γεύσεις του νησιού, το Επιμε-

λητήριο Λέσβου με τη στήριξη του Δήμου Λέσβου, του Συνδέσμου Ποτοποιών –

Αποσταγματοποιών Λέσβου, του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος».

Με μια δράση που αγκαλιάστηκε κυριολεκτικά από όλους καθώς οι καρσιλαμάδες,

τα απτάλικα ζειμπέκικα και τα συρτά έδωσαν και πήραν ανέδειξε την ομορφιά του

νησιού αλλά και τον μοναδικό του πλούτο.

«Η Λέσβος έχει μοναδική παράδοση, γαστρονομία και ένα πλούτο γεύσεων

μοναδικό που αξίζει να το γευτεί ο επισκέπτης» ανέφερε μιλώντας στο Reporter.gr

o Γενικός Γραμματέα του Επιμελητηρίου Λέσβου Γιώργο Εγγλέζο. Ο θεσμός εκ-

προσωπεί περίπου 8.500 χιλιάδες επιχειρήσεις πολλές από τις οποίες δραστηριο-

ποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων.

Ανάμεσα σε αλίπαστα, βρώσιμες ελιές, λαδοτύρια και φέτα, το ούζο παραμένει

το βασικό όπλο των εξαγωγών του νησιού (το 45% της Λεσβιακής παραγωγής εξά-

γεται) αλλά και λόγος για να το επισκεφθεί κανείς. Στη Λέσβο άλλωστε δραστη-

ριοποιούνται 16 μονάδες παραγωγής ούζου που κάθε χρόνο μαζί με το Επιμελητήριο

οργανώνουν τη Γιορτή Ούζου, το Ouzofest της Λέσβου (14-15 Ιουλίου Μυτιλήνη /

22 Ιουλίου Πλωμάρι). Όμως η γιορτή ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της Αθήνας

καθώς χτες από τις 12:00 έως τις 16:00, στις Αναχωρήσεις, έλαβε ένα μίνι

«Φεστιβάλ Ούζου» για τους επισκέπτες του αεροδρομίου, μια πρώτη γεύση πριν

από το φετινό Ouzofest, που είχε άρωμα Αιγαίου και παρέας!

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ποτοποιών - Αποσταγματοποιών

Λέσβου – Χρήστο Μητσάκη το νησί της Λέσβου προσφέρει μοναδική γαστρονομική

εμπειρία στον επισκέπτη ενώ το ούζο αποτελεί ένα διεθνές brand από τα πρώτα

ΠΓΕ που αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ. Δείγμα, όπως ανέφερε στο Reporter.gr,

της αξίας του προϊόντος.

Η εκδήλωση περιελάμβανε πλούσιο μπουφέ με παραδοσιακά προϊόντα της

Λέσβου, ζωντανή μουσική και χορός από τον Σύλλογο Βρισαγωτών και Πολιχνιατών

Αθήνας, οι οποίοι και ενθουσίασαν τον κόσμο και βέβαια πρόσκληση στο ετήσιο

Ouzofest της Λέσβου, με κλήρωση συνολικά 6 διπλών εισιτηρίων Αθήνα – Μυτιλήνη

μετ’ επιστροφής, ευγενική προσφορά των αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν

την Αθήνα με τη Μυτιλήνη: της Aegean, της Astra και της Volotea.

Σημειώνεται επίσης ότι από το Σάββατο, 1η Ιουλίου, τα Καταστήματα Αφορολογήτων

Ειδών του αεροδρομίου ήδη προσφέρουν εκπτώσεις 15% με την αγορά τοπικού

ούζου, ενώ με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή των προϊόντων της περιοχής, τα

ΚΑΕ θα αναδείξουν ξεχωριστά όλα τα τοπικά είδη.

Ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι 
της εφορίας για τις αποδείξεις

Οι ιατρικές δαπάνες θα συνυπολογίζονται στο χτίσιμο του αφορολόγητου

Το ούζο ταξιδεύει από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό τη Λέσβο



ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 9EΔEOΠ



ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 10EΔEOΠ

Κατά 4,75 εκατ. ευρώ "κού-

ρεψε" το Διοικητικό Εφετείο

το πρόστιμο που είχε επιβάλλει

η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην

Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

H Επιτροπή Ανταγωνισμού

επέβαλε στην Αθηναϊκή Ζυθο-

ποιία πρόστιμο 31,45 εκατ. ευρώ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Με βάση την απόφαση υπ’ αριθμ. 4055, η οποία εκδόθηκε χθες και από

σήμερα κοινοποιείται στα εμπλεκόμενα μέρη, το πρόστιμο μειώνεται στα 26,7

εκατ. ευρώ, ήτοι στο 8,5% του τζίρου της εταιρείας, από 31,45 εκατ. ευρώ η 10%

του τζίρου της, που της είχε επιβάλλει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή είχε χαρακτηρίσει άδικη και αβάσιμη την

απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, για τον λόγο αυτό είχε προσφύγει στο

Διοικητικό Εφετείο. Μετά τη χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, δεν

αποκλείεται η εταιρεία να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι η απόφαση της Επιτροπής

Ανταγωνισμού ήταν άδικη, ότι η Ανεξάρτητη Αρχή εξήντλησε όλη της την αυ-

στηρότητα και ότι η λειτουργία της αγοράς μπίρας είναι πλέον "απόλυτα αντα-

γωνιστική" και αυτό αποδεικνύεται σύμφωνα με την άποψή της εταιρείας από το

γεγονός ότι υπάρχουν πλέον 25 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο

έναντι μόλις πέντε το 2000, και από το γεγονός ότι το μερίδιο αγοράς της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας περιορίστηκε από 73% το 2000 σε κάτω από 50%. 

Περισσότερα από 33.500 νέα bar-

codes ελληνικών προϊόντων δημι-

ουργήθηκαν μέσω της πλατφόρμας /

υπηρεσίας   της  μέσα στο α’ εξάμηνο

2017. Αυξημένο είναι το πλήθος των

κωδικών κατά 40% (9.500 κωδικοί), γε-

γονός που αντανακλά αφενός την ευ-

ρεία αξιοποίηση τωνπλεονεκτημάτων

της υπηρεσίας και αφετέρου, την προ-

σπάθεια των επιχειρήσεων να διαφο-

ροποιήσουν το προϊοντικό τους μίγμα

και να παράξουν νέα προϊόντα στην

προσπάθεια διεκδίκησης μεγαλύτερου

μεριδίου της αγοράς.

Επιπλέον και παρά το δυσμενές οι-

κονομικό περιβάλλον και τις δυσκολίες

που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η

ελληνική επιχειρηματικότητα, 230 ήταν

οι νέες εταιρείες, που εγγράφηκαν

στην και απέκτησαν κωδικούς με πρό-

θεμα 520, αριθμός οριακά αυξημένος

– 0.45 % - σε σχέση με την αντίστοιχη

περίοδο το 2016. Αξίζει δε να σημει-

ωθεί, ότι παρά το γεγονός ότι το πλήθος

των νέων επιχειρήσεων παρέμεινε στα-

θερό, είχαμε σημαντική αύξηση (40%)

των νέων κωδικών στην πλατφόρμα

my520.

Σημαντικό είναι επίσης, ότι από το

σύνολο των νέων επιχειρήσεων–πε-

λατών της  το 67% είναι παραγωγικές

και τυποποιητικές εταιρείες. Τα στοιχεία

για το 2017, δίνουν ένα αισιόδοξο

τόνο για το μέλλον της ελληνικής πα-

ραγωγής & τυποποίησης, καθώς το πο-

σοστό των παραγωγικών επιχειρήσεων

είναι, το α’ εξάμηνο του 2017, κατά

4% μεγαλύτερο σε σχέση με α’ εξάμηνο

του 2016.

Ειδικότερα, μικρή αύξηση παρατη-

ρούμε στο ήδη υψηλό ποσοστό του

κλάδου παραγωγής & τυποποίησης

Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αγγίζει

το 68%, με τις επιχειρήσεις ελαιολάδου

και οίνου/ζύθου να πρωταγωνιστούν.

Αντίστοιχη τάση παρατηρούμε και

στους νέους κωδικούς που καταχω-

ρήθηκαν στο  με τα τρόφιμα να διατη-

ρούν το μεγαλύτερο ποσοστό και να

ακολουθούν η ένδυση, η διακόσμηση

σπιτιού, τα παιγνίδια, η φροντίδα σώ-

ματος και η υπόδυση. 

Μέχρι σήμερα, το σύνολο των bar-

code που έχουν καταχωρηθεί στην

πλατφόρμα  ξεπερνά τους 250.000

κωδικούς καθιστώντας την ένα απο-

τελεσματικό και αξιόπιστο εργαλείο

για την επιχείρηση, τον αγοραστή και

τον καταναλωτή.  

Η παρέχει δωρεάν στους συνδρο-

μητές της την χρήση της υπηρεσίας

με την οποία μπορούν να δημιουργή-

σουν εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα

το δικό τους barcode με πρόθεμα 520.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Μειώνει η δικαιοσύνη το πρόστιμο
στην ΑθηναΪκή Ζυθοποιία

520 Barcode Hellas: 

33.500 νέοι κωδικοί ελληνικών προϊόντων

και 230 επιχειρήσεις στο α’ εξάμηνο

Από τη Γενική Γραμμα-

τεία Εμπορίου και Προ-

στασίας Καταναλωτή, ανα-

κοινώνεται ότι αναρτήθη-

καν στη Διαύγεια οι Υπουρ-

γικές Αποφάσεις με θέμα

τους Κανονισμούς Απονο-

μής Ελληνικού Σήματος στο

Εξαιρετικό Παρθένο και

Παρθένο Ελαιόλαδο και στις

Επιτραπέζιες Ελιές που υπε-

γράφησαν από τους υπουρ-

γούς Οικονομίας και Ανά-

πτυξης και Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων. Ως φορέας απο-

νομής για το σύνολο των προϊόντων

αυτών ορίζεται ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗ-

ΜΗΤΡΑ).

Οι νέοι αυτοί κανονισμοί, έρχονται να

προστεθούν στους Κανονισμούς Πιστο-

ποίησης των γαλακτοκομικών προϊόντων

και των αλκοολούχων ποτών που βρί-

σκονται ήδη σε ισχύ και στόχος της Γε-

νικής Γραμματείας παραμένει η εντατι-

κοποίηση των διαδικασιών έκδοσης νέων

Κανονισμών και για άλλες κατηγορίες

προϊόντων.

Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Σήμα,

αποτελεί επίσημο σήμα του Ελληνικού

κράτους για την πιστοποίηση προϊόντων

και υπηρεσιών με αποδεδειγμένα ελ-

ληνική προέλευσησυμβάλλοντας έτσι

στην ενίσχυση της ποιοτικής τους ταυ-

τότητας, στην προστασία των συμφε-

ρόντων των παραγωγών και των κατα-

ναλωτών και στην ενίσχυση της αντα-

γωνιστικότητας των ελληνικών επιχει-

ρήσεων.  

Κανονισμοί Απονομής Σήματος

στο Παρθένο Ελαιόλαδο 

και στις Επιτραπέζιες Ελιές

Στα 482.000 ευρώ το 2016, από

158.000 ευρώ το 2013, αυξήθηκαν

οι εξαγωγές ελληνικού οίνου στην Ια-

πωνία, ενώ οι ιαπωνικές επιχειρήσεις

που εισάγουν τα ελληνικά κρασιά, αυ-

ξήθηκαν από 3 το 2013 σε 8 το 2016,

σύμφωνα με τον Οργανισμό Enterprise

Greece, που σήμερα ολοκλήρωσε τις

δράσεις του τρίτου κύκλου προβολής

του ελληνικού κρασιού στην Ιαπωνία.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

ξεκίνησε το 2015 περιελάμβανε σειρά

εστιασμένων δράσεων όπως καταχω-

ρήσεις και άρθρα στον κλαδικό τύπο,

οργανωμένες επισκέψεις ιαπωνικών

ΜΜΕ, προκειμένου να γνωρίσουν τον

ελληνικό αμπελώνα και πρόσκληση

εισαγωγέων στην έκθεση «Οινόραμα»

στην Αθήνα, για επιχειρηματικές συ-

ναντήσεις με Έλληνες οινοποιούς.

Στο Τόκυο και στην Οσάκα διοργα-

νώθηκαν ειδικές γευσιγνωσίες και εκ-

παιδευτικά σεμινάρια για τους επαγ-

γελματίες του οινικού χώρου και της

μαζικής εστίασης καθώς και θεματικά

master class σεμινάρια από τον Κων-

σταντίνο Λαζαράκη MW, ενώ για τους

οινόφιλους καταναλωτές διοργανώ-

θηκαν σε Τόκυο και Κιότο γαστρονο-

μικές βραδιές με ελληνικό κρασί.

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συμμετείχε

για πρώτη φορά στην έκθεση κρασιού

Vinexpo Tokyo με ένα εντυπωσιακό

περίπτερο που τράβηξε την προσοχή

των επισκεπτών με τη μεγάλη ποικιλία

κρασιών και την υψηλή ποιότητα τους.

Αξίζει να αναφερθεί πως  το ελληνικό

κρασί που εξάγεται στη Ιαπωνία είναι

κυρίως κρασιά μεσαίας και ανώτερης

κατηγορίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι δράσεις

προβολής του κρασιού στην Ιαπωνία

χρηματοδοτούνται από το υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης

Αγοράς οίνου και από τον Enterprise

Greece. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί

και το 2018 προς την κατεύθυνση της

αύξησης αναγνωρισιμότητας των ελ-

ληνικών ετικετών και την επίτευξη

στόχου εξαγωγών ενός εκατομμυρίου

ευρώ μέχρι το τέλος του 2018. 

Όλο και περισσότερο ελληνικό
κρασί στα ποτήρια των Ιαπώνων
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ειδικοί αναλυτές μεταφορών προειδοποιούν πως, τα

επόμενα 20 χρόνια, τα αυτοκίνητα που θα κινούνται

μόνα τους θα επιφέρουν μεγάλες αλλαγές σε πολλούς

επιχειρηματικούς τομείς. 

Τα ηλεκτρικά και, κυρίως, τα αυτόνομα κινούμενα

οχήματα, θα αλλάξουν πρώτη από όλες τη βιομηχανία

κατασκευής οχημάτων. Σήμερα, οι διάφορες «μάρκες»,

οι κατασκευαστές δηλαδή οχημάτων, σχεδιάζουν, κα-

τασκευάζουν και εμπορεύονται οχήματα και υπηρεσίες.

Στο άμεσο μέλλον, η τριτεύουσα από τις δραστηριότητές

τους, η παροχή υπηρεσιών, θα αναχθεί σε πρωτεύου-

σα.

Οι κατασκευαστές έχουν ήδη αντιληφθεί ότι ο τζίρος

των διαφόρων δραστηριοτήτων που αφορούν την αυ-

τοκίνηση μετασχηματίζεται. Από τον κατασκευαστικό

κλάδο, μεταφέρεται  σε αυτόν της παροχής υπηρεσιών

μετακίνησης. Εκεί λοιπόν δίνουν ήδη την έμφαση των

σημερινών τους προσπαθειών, ώστε να προλάβουν το

«τρένο» με το οποίο στο μέλλον θα παράγεται κέρδος.

Ενώ όμως η βιομηχανία του αυτοκινήτου είναι στο

κέντρο αυτών των εξελίξεων και τις αντιλαμβάνεται

έγκαιρα, άλλοι κλάδοι, όπως ο ξενοδοχειακός και αυτός

των  αερομεταφορών, θα επηρεαστούν σημαντικά και,

πιθανώς, κάποιες σημερινές δραστηριότητές τους παύ-

σουν.

Όπως εξηγεί ο στρατηγικός σύμβουλος εταιρειών με

αντικείμενο τις υπηρεσίες μεταφορών Λούκας Νέκερμαν

σε άρθρο του, τα επόμενα 20 χρόνια, με την επικράτηση

των αυτόνομα κινούμενων οχημάτων, οι αεροπορικές

γραμμές μικρών και μεσαίων αποστάσεων σε ηπειρωτικές

περιοχές θα πληγούν ανεπανόρθωτα και ίσως εξαφανι-

στούν. Επίσης τα Motel, τα ξενοδοχεία αυτά δηλαδή

της βραχείας διανυκτέρευσης κοντά σε σημαντικούς

οδικούς άξονες, πιθανότατα δεν θα έχουν λόγο ύπαρ-

ξης.

Ένα αυτοκίνητο που κινείται μόνο του, θα μπορεί να

προσφέρει σε τέσσερις ή πέντε επιβάτες άπλετο χώρο

για ταξίδι, χαλάρωση, ακόμα και ύπνο. Όταν λοιπόν

πέντε άτομα θα μπορούν να μοιραστούν τον κόστος,

το χώρο και τη δυνατότητα να περάσουν μερικές δημι-

ουργικές ώρες παρέα, δεν θα έχουν κανένα λόγο, για

διαδρομές έως 500 χλμ. ως παράδειγμα, να χρησιμο-

ποιήσουν αεροπλάνο.

Το αυτοκίνητο θα τους παραλαμβάνει από το σπίτι

τους και θα τους αφήνει ακριβώς στον προορισμό τους,

με το συνολικό χρόνο ταξιδιού για αυτή την απόσταση,

να προσεγγίζει αυτόν που χρειάζεται κανείς συνολικά

με το αεροπλάνο. Ταυτόχρονα, οι επιβάτες ενός τέτοιου

αυτοκινήτου δεν θα έχουν καμία ανάγκη ή διάθεση ξε-

κούρασης, καθώς εντός του θα μπορούν να πλοηγηθούν

στο internet και να διασκεδάσουν, να καταναλώσουν

τρόφιμα και ποτά και, τέλος, να κοιμηθούν.

Προφανώς όλα τα παραπάνω δεν θα γίνουν σε μια

νύχτα. Το διάστημα των επόμενων 20 ετών είναι ικανό

για να προσφέρει τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής

και μετασχηματισμού όσων κλάδων πληγούν από την

έλευση των αυτόνομα κινούμενων οχημάτων. Σίγουρα

όμως αυτά που γνωρίζουμε σήμερα ως δεδομένα όταν

οργανώνουμε τα ταξίδια και τις μετακινήσεις μας θα

αλλάξουν πολύ και μαζί με αυτά θα παρασυρθούν και

πολλές ακόμα δραστηριότητες, τις οποίες σήμερα ούτε

καν μπορούμε να φανταστούμε. Ο Νέκερμαν μας απο-

καλύπτει δύο από αυτές, αλλά σίγουρα δεν θα είναι

αυτές μόνο.

Είναι γνωστό ότι η επιλογή του

υλικού συσκευασίας αλλά και

οι συνθήκες αποθήκευσης των οί-

νων μπορούν να μεταβάλλουν το

αρωματικό προφίλ των οίνων. Πιο

συγκεκριμένα η ικανότητα πωμάτων

ή υλικών συσκευασίας να αφαιρέ-

σουν πτητικά συστατικά μέσω του

φαινομένου της προσρόφησης λέ-

γεται flavor scalping (FS), "γδάρσιμο

αρωμάτων". Σε έρευνες που έγιναν

με χρήση, φυσικών, αγκλομερέ, συνθετικών ή και

βιδωτούς βρέθηκε ότι αρκετά αρωματικά συστατικά

(όχι όλα) δείχνουν τάση να προσροφούνται μερικώς

από τα πώματα. Μεγαλύτερη δε είναι η προσρόφηση

από τους συνθετικούς φελλούς σε σχέση με τα

φυσικά πώματα αλλά και ότι τα βιδωτά

έδειξαν ελάχιστη ικανότητα προσρό-

φησης.

Επίσης βρέθηκε ότι και η αποθή-

κευση οίνων σε bag in box οδηγεί σε

προσρόφηση συστατικών του αρώμα-

τος των οίνων, ενώ μέχρι την παρούσα

έρευνα δεν είχε γίνει πειραματισμός

σε Tetrapak. Πιο συγκεκριμένα στην

παρούσα έρευνα το επίκεντρο ήταν

η Μεθοξυ-Πυραζίνη μία αρωματική

ουσία που προσδίδει χορτώδεις ανεπιθύμητες οσμές

στους οίνους. Έτσι εξετάστηκε η επίδραση διαφόρων

πωμάτων και Tetrapak στην συγκέντρωση της MP

αλλά και άλλων αρωματικών συστατικών των οίνων

Riesling και Cabernet Franc.

Οι τρόποι και οι τάσεις στην κατα-

νάλωση αλκοολούχων ποτών ποι-

κίλλουν σημαντικά μεταξύ των δια-

φόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Μια νέα ανακοίνωση από

το περιφερειακό γραφείο της Ευρώπης

για το αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

επιβεβαιώνει ότι οι σκανδιναβικές χώ-

ρες έχουν έναν δείκτη της επικίνδυνης

κατανάλωσης οινοπνεύματος κατά

πολύ περισσότερο από ό,τι οι χώρες

στην κεντροδυτική και νότια Ευρώ-

πη.

Ο ευρωπαϊκός οινικός κλάδος δέχ-

θηκε με ικανοποίηση την παρουσίαση

στην Κοπεγχάγη μιας νέας έκθεσης της ΠΟΥ συν-

χορηγός της Ευρώπης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

η οποία αναλύει τις συνήθειες κατανάλωσης αλκοόλ,

την βλάβη που οφείλεται σε υπερβολική κατανά-

λωση και τις πιθανές διαδρομές για τη βελτίωση

της υγείας του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Η έκθεση

επισημαίνει σημαντικές διαφορές στα διαφορετικά

περιφερειακά καταναλωτικά πρότυπα και τις επι-

πτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με την υπερ-

βολική κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση.

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι κοινωνικές, πολιτι-

στικές, οικονομικές και γεωγραφικές διαφορές στις

χώρες της ΕΕ επιτρέπουν να διαιρεθεί η Ένωση σε

αρκετές ομάδες που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις

στους τρόπους και τις τάσεις των καταναλωτών.

Υπάρχουν όντως σημαντικές διαφορές, όχι μόνο

προς την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνεται

κατά κεφαλή (η μεγαλύτερη κατανάλωση παρατη-

ρείται στην κεντρική Ευρώπη, με 14,5 λίτρα καθαρής

αλκοόλης ανά ενήλικα ανά έτος.

Τα αυτόνομα οχήματα
«σβήνουν» ξενοδοχεία
και αεροπλάνα

Προσοχή στην αποθήκευση των κρασιών

Οι τρόποι και οι τάσεις στην κατανάλωση 
αλκοολούχων ποτών ποικίλλουν σημαντικά 

μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μια καμπάνια που τιμά τους ανθρώπους που

συνδέονται με την εταιρεία και χάρη σε εκεί-

νους κάθε δραστηριότητά της αποκτά μεγαλύτερο

νόημα και αξία.

Ο Στάθης εργάζεται στην Coca-Cola Τρία Έψιλον

εδώ και 8 χρόνια. Είναι ένας «θετικός» άνθρωπο με

όρεξη για τη δουλειά του, και ένα από τα 400 πο-

λύτιμα μέλη της δυναμικής ομάδας που εργάζεται

καθημερινά με μεράκι, στο megaplant Σχηματαρί-

ου.

Ξεκίνησε ως εποχιακός υπάλληλος στο τμήμα

έρευνας και ανάπτυξης, και σήμερα έχει 32 αν-

θρώπους στην ομάδα του και διαχειρίζεται 4 εξει-

δικευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, ως Δι-

ευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας στο μεγαλύτερο

εργοστάσιο χυμών και αναψυκτικών στη χώρα μας.

Μαζί με τον Στάθη και την υπόλοιπη ομάδα η

Coca-Cola Τρία Έψιλον μπορεί κάθε μέρα να παρέχει

στους καταναλωτές της αγαπημένα προϊόντα

υψηλής ποιότητας και να βρίσκεται δίπλα σε

κάθε τους στιγμή.

Χάρη σε μια καλά οργανωμένη και ενωμένη

ομάδα, πάνω από 200 διαφορετικοί κωδικοί

προϊόντων ξεκινούν καθημερινά το ταξίδι

τους από το Σχηματάρι για να φτάσουν σε

κάθε γωνιά της Ελλάδας, και να κάνουν τις

καθημερινές στιγμές ακόμη πιο απολαυστι-

κές.

Μαζί με ανθρώπους σαν τον Στάθη, η Coca-

Cola Τρία Έψιλον μπορεί να κάνει περισσότερα. 

Μαζί σου κάνουμε 
περισσότερα- Coca-Cola Τρία Έψιλον
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ΥΓΕΙΑ

Πως φέτος θα αποφύγετε κάποιες

από τις συχνές "παγίδες" του καλο-

καιριού ώστε να αποφύγετε τις πε-

ριπέτειες με την υγεία σας και να

απολαύστε τις χαρές του ήλιου και

της θάλασσας.

1. Πάρτε ανάσα από τη θάλασσα

Τα θαλάσσια μπάνια βοηθούν στην

αποσυμφόρηση της μύτης και διευ-

κολύνουν την αναπνοή ιδιαίτερα αν

η θάλασσα είναι καθαρή. Μπορούν

μάλιστα να σας βοηθήσουν στην πε-

ρίπτωση ιγμορίτιδας. Το θαλασσινό

νερό έχει την ιδιότητα να απομα-

κρύνει τα μικρόβια από τη ρινική

κοιλότητα και συμβάλλει στην ανα-

κούφιση των συμπτωμάτων.

2. Προσοχή στις βουτιές

Μη βουτάτε απότομα σε κρύα θά-

λασσα, όταν αν έχετε κάτσει για

ώρα στον ήλιο.  Μην πηγαίνετε μόνοι

σας σε απόμερες παραλίες καθώς

αν χρειαστείτε βοήθεια, δεν θα μπο-

ρέσει να σας βοηθήσει κάποιος. Πριν

κάνετε μία βουτιά, κοιτάξτε τι βρί-

σκεται κάτω από τη θάλασσα και

υπολογίστε το βάθος της.

3. Αποφύγετε τα τρόφιμα - 

παγίδες

Επειδή το καλοκαίρι με τη ζέστη

τα τρόφιμα χαλάνε πιο εύκολα και

έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να

πάθετε δηλητηρίαση, όταν τρώτε

έξω ζητάτε πολύ το κρέας σας να

είναι καλοψημένο και αποφύγετε να

φάτε π.χ. μπιφτέκια που είναι μισο-

ψημένα.

4. Προσοχή στη θάλασσα 

αν έχετε πρόβλημα καρδιάς

Επειδή οι αυξημένες θερμοκρασίες

και ο ήλιος μπορεί να καταπονήσουν

την καρδιά σας και να επιβαρύνουν

την καρδιακή σας λειτουργία απο-

φύγετε τα μπάνια τις μεσημβρινές

ώρες, αν έχετε προβλήματα καρδιάς

και μην βουτάτε απότομα, αλλά μπαί-

νετε σταδιακά στο νερό.

5. Μην κολυμπάτε 

με γεμάτο στομάχι

Μπορεί να το γνωρίζετε αλλά είναι

καλό να σας το θυμίσουμε μια ακόμη

φορά: Αποφύγετε το κολύμπι με γε-

μάτο στομάχι.  Πρέπει να περιμένετε

τουλάχιστον 3 ώρες μετά το γεύμα,

ώστε να έχετε χωνέψει το φαγητό

προτού κολυμπήσετε. Σε αντίθετη

περίπτωση θα θέσετε σε αυξημένο

κίνδυνο την υγεία σας.

6. Προσοχή αν 

λαμβάνετε φάρμακα

Επειδή τώρα το καλοκαίρι κάποια

φάρμακα θέλουν προσοχή καθώς

μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαι-

σθησία (αλλεργική αντίδραση στον

ήλιο), συμβουλευτείτε το γιατρό σας

αν λαμβάνετε φάρμακα για κάποιο

πρόβλημα υγείας για αυτό το ενδε-

χόμενο. Επίσης προσέχετε να μην

αφήνετε τα φάρμακα στον ήλιο γιατί

μπορεί να αλλοιωθούν. Διαβάζετε

τις οδηγίες τους μήπως θέλουν ψυ-

γείο. 

Οκαλοκαιρινός καυτός ήλιος, μπορεί να

προκαλέσει εγκαύματα σε ανύποπτο

χρόνο στο δέρμα, είτε γιατί ξεχάσαμε να

ανανεώσουμε έγκαιρα το αντηλιακό μας,

είτε γιατί βρεθήκαμε περισσότερο χρόνο

στον δυνατό ήλιο. Αποτέλεσμα, ένα κόκ-

κινο ερεθισμένο δέρμα με έγκαυμα από

τις ηλιακές ακτίνες.

Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα

για να ανακουφίσουμε τα συμπτώματα

και να θεραπεύσουμε το έγκαυμα και πότε

πρέπει να ειδοποιήσουμε τον γιατρό ή

τον παιδίατρο.

Πώς είναι το δέρμα 

με ηλιακό έγκαυμα;

Το έγκαυμα από τον ήλιο αφήνει το

δέρμα αφυδατωμένο, ερεθισμένο και κόκ-

κινο και συχνά πονάει στην αφή.

Συνήθως τα συμπτώματα του εγκαύματος

από τον ήλιο μπορεί να τα παρατηρήσετε

μερικές ώρες αφού σταματήσει η έκθεση

στον ήλιο. Σε κάθε περίπτωση, ακολουθείτε

τα μέτρα αντιμετώπισης που περιγράφον-

ται.

Πώς θα αντιμετωπίσετε 

άμεσα το έγκαυμα

Μόλις αντιληφθείτε ότι το παιδί (ή εσείς)

έχετε αρχίσει να καίγεστε από τον ήλιο,

απομακρυνθείτε αμέσως από την άμεση

ηλιακή ακτινοβολία. Αναζητήστε σκιά κι

αν αυτό δεν είναι δυνατό, καλύψτε το

δέρμα με βαμβακερό ύφασμα που ανα-

πνέει, για να μην το βλέπει ο ήλιος.

Εάν έχετε τη δυνατότητα, κάντε το

ντους ή μπείτε στη μπανιέρα με δροσερό

νερό, ώστε να αποβάλλετε τη θερμότητα

και να ανακουφίσετε το δέρμα. Εάν βρί-

σκεστε ακόμη έξω, ψεκάστε απαλά κρύο

νερό ή απλώστε πάνω στο ερεθισμένο

δέρμα μια πετσέτα ή ύφασμα με κρύο

νερό.

Επειδή το έγκαυμα προκαλεί αφυδάτωση,

καλό είναι να ενυδατώσετε τον οργανισμό

και από μέσα, πίνοντας αρκετό νερό και

υγρά.

Απλώστε ενυδατική λοσιόν ή κρέμα

στην ερεθισμένη περιοχή - προσοχή να

μην περιέχει οινόπνευμα. Μια καλή ιδέα

είναι να την έχετε βάλει προηγουμένως

στο ψυγείο για να είναι δροσερή. Απλώστε

με ταμποναριστές απαλές κινήσεις για να

μην τραυματίσετε περισσότερο το δέρμα.

Μην χρησιμοποιείτε πολύ λιπαρό προϊόν,

όπως βαζελίνη, γιατί το φιλμ που θα δη-

μιουργήσει δεν επιτρέπει την αποβολή

της θερμότητας.

Εάν υπάρχουν φουσκάλες, μην τις «σπά-

τε». Ρωτήστε τον γιατρό για πιθανή φαρ-

μακευτική αγωγή τοπικά. Μη δοκιμάσετε

να πειραματιστείτε με τοπικές φαρμακευ-

τικές αλοιφές, καθώς υπάρχει κίνδυνος

δερματικής αλλεργικής αντίδρασης.

6 χρυσές συμβουλές υγείας 
για το καλοκαίρι

Αντιμετωπίστε τα εγκαύματα 
από τον ήλιο
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Bίλες και πολυτελή θέρετρα, αλλά

και ελιές, μεσογειακό κλίμα, τοπίο

λουσμένο στον ήλιο

Το κοσμικό αυτό «στέκι» της Πελο-

ποννήσου τα έχει όλα: Παραλίες με

διάφανα νερά, που περιτριγυρίζονται

από το ευλογημένο τοπίο της Με-

σογείου. Πολυτελής ατμόσφαιρα, με

καλόγουστες βίλες και φημισμένα

πολυτελή θέρετρα. Μαρίνες για ιστιο-

πλοϊκά, θέα στις Σπέτσες που απέ-

χουν μια ανάσα από εδώ, φρέσκο

ψάρι και ενδιαφέρουσα νυχτερινή

ζωή. Το Πόρτο Χέλι και η Ερμιόνη

είναι ένας πολυτελής προορισμός

για τους μυημένους στις απολαύσεις

της καλής ζωής.

Αξίζει να δείτε στο Πόρτο Χέλι

Άγιος Αιμιλιανός: για επώνυμους

και μη

Λίγα χιλιόμετρα νότια από το Πόρτο Χέλι, στο νο-

τιότερο ακρωτήρι της Αργολίδας, βρίσκεται η περιοχή

του Αγίου Αιμιλιανού με το ομώνυμο εκκλησάκι, από

όπου μπορείτε να απολαύσετε τη θέα προς το νησί

των Σπετσών. Στην καταπράσινη περιοχή θα βρείτε

κρυμμένες από τα αδιάκριτα βλέμματα πολυτελείς

βίλες επώνυμων Ελλήνων και αλλοδαπών και θα

απολαύσετε τις ήσυχες αμμουδερές παραλίες με τα

διάφανα νερά γύρω από το ακρωτήρι.

Ερμιόνη: φρέσκο ψάρι και πορφύρα

Μικρή και νοικοκυρεμένη στη χερσόνησό της, θα

σας θυμίσει νησί. Γύρω της, πολυτελείς βίλες και η

μαγευτική φύση της Πελοποννήσου δίνουν ισχυρό

«παρών». Εδώ θα έρθετε για τα φημισμένα ταβερνάκια

που σερβίρουν φρέσκο ψάρι και για τα έντονα χο-

ρευτικά της βράδια. Τον 5ο αιώνα π.Χ., ήταν φημισμένη

για την πορφύρα, από την οποία με ειδική επεξεργασία

παρήγαγαν το πορφυρό χρώμα της βαφής που χρη-

σιμοποιούσαν οι βασιλείς στους χιτώνες τους.

Βόλτα στο Πόρτο Χέλι

Χτισμένο στον απάνεμο όρμο του, αντικρίζει τα

ερείπια της αρχαίας πόλης των Αλιέων. Στη μαρίνα

του θα δέσετε το σκάφος σας και θα απολαύσετε τις

βόλτες στους δρόμους με τα μαγαζιά, τα εστιατόρια,

τα ξενοδοχεία. Άλλωστε, το Πόρτο Χέλι δεν αποτελεί

τυχαία έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς

διακοπών στην Ελλάδα.

Οι παραλίες στο Πόρτο Χέλι

Θα χαρείτε τη θάλασσα στη μικρή

παραλία στο Πόρτο Χέλι, στη Βερβε-

ρόντα με τα πεντακάθαρα νερά και τα

beach bars, στη Χινίτσα με την ξανθιά

άμμο και τα πεύκα ή στο Κουνούπι

που αποτελεί συνέχεια του Αγίου Αι-

μιλιανού.

Οι κρυμμένοι θησαυροί

του Πόρτο Χελιού

-Η Κόστα

Μόλις 5χλμ. από το Πόρτο Χέλι, το

πέρασμα αυτό προς τις Σπέτσες εντυ-

πωσιάζει με τις μεγάλες βίλες του.

-Το Κρανίδι

Ανακαλύψτε την παραμυθένια ομορ-

φιά αυτής της μικρής κωμόπολης. Νε-

οκλασικά σπίτια, στενά δρομάκια, πέ-

τρινες μάντρες με λουλούδια και περιποιημένοι ανε-

μόμυλοι με χρωματιστές σκεπές. Το Κρανίδι, σκαρ-

φαλωμένο στους βραχώδεις λόφους και στεφανωμένο

από το πευκοδάσος της Αγίας Άννας, επιβλέπει ολό-

κληρη τη χερσόνησο και γλυκαίνει το άγριο τοπίο

της Πελοποννήσου.

Οι περίφημες κοιλαδιώτικες γαρίδες

10 περίπου χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Πόρτο

Χελίου, βρίσκεται το χωριό Κοιλάδα. Οι περίφημες

γαρίδες της και το όμορφο καρνάγιο της με τα αραγ-

μένα καΐκια είναι χαρακτηριστικά του παραδοσιακού

αυτού ψαράδικου χωριού.

Καλοκαιρινοί προορισμοί

Πόρτο Χέλι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βάσιμες προσδοκίες ότι θα τονωθεί ο τζίρος της αγοράς,

σε σχέση με πέρυσι, λόγω της αύξησης του τουρισμού,

κατά την περίοδο των θερινών εκπτώσεων, έχει η ΕΣΕΕ.

Ο πρόεδρός της, Βασίλης Κορκίδης, προτρέπει τους κα-

ταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις πολλές ευκαιρίες που

υπάρχουν, κάνοντας φθηνές και «έξυπνες» αγορές. Και ο

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καλεί το καταναλωτικό

κοινό να επωφεληθεί της εκπτωτικής περιόδου, εμπι-

στευόμενο τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις, και να

επιλέξει προϊόντα, κατόπιν έρευνας αγοράς, με γνώμονα

την ποιότητα και τη σχέση τελικής τιμής-έκπτωσης. Σύμ-

φωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές

θερινές εκπτώσεις του παρόντος έτους θα αρχίσουν τη

Δευτέρα 10 Ιουλίου και θα λήξουν την Πέμπτη 31 Αυγού-

στου 2017, ενώ τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουρ-

γήσουν προαιρετικά μόνο την Κυριακή 16 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι, πέρυσι, η εικόνα της αγοράς στην

αντίστοιχη χρονική περίοδο ήταν βελτιωμένη σε σύγκριση

με εκείνη των εκπτώσεων του καλοκαιριού του 2015,

ωστόσο οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου περί ου-

σιαστικότερης ανάκαμψης δεν επαληθεύτηκαν, καθώς

συνολικά καταγράφηκε πτώση του τζίρου κατά 9,7%. Δεν

πρέπει επίσης να διαφεύγει της προσοχής ότι το καλοκαίρι

του 2015 διαδραματίστηκαν πρωτόγνωρα γεγονότα, όπως

η επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και της τραπεζικής

αργίας, που είχαν καταλυτική επίδραση στο επίπεδο των

εμπορικών συναλλαγών, διατηρούνται, δε, ακόμη και σή-

μερα…

Πέρυσι, πάντως, καλύτερη εικόνα σε σχέση με την

υπόλοιπη αγορά είχε καταγραφεί στις εμπορικές επιχει-

ρήσεις που συμμετέχουν στα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου.

Υψηλότερο ήταν, τότε, το μέσο ποσοστό έκπτωσης, καθώς

στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (60%) το ποσοστό

αυτό κυμάνθηκε μεταξύ 21% και 40%, όταν την αντίστοιχη

περίοδο του 2015 ήταν 39%. Παράλληλα, στη διάρκεια

της θερινής εκπτωτικής περιόδου του 2016 περίπου μία

στις πέντε επιχειρήσεις πραγματοποίησε πω-

λήσεις με ποσοστό έκπτωσης άνω του 40%,

όταν έναν χρόνο πριν στην αντίστοιχη επιλογή

οδηγούνταν μία στις τρεις επιχειρήσεις. Όσον

αφορά την εξέλιξη των πωλήσεων διαπιστώθηκε

ότι πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (53%)

εμφάνισε υποχώρηση στις πωλήσεις σε σύγ-

κριση με το 2015, ενώ στασιμότητα δήλωσε

το 1/3. Αντίθετα, το ποσοστό αυτών που δή-

λωσαν ότι οι εκπτώσεις του 2016 ήταν καλύ-

τερες σε σύγκριση με την περίοδο του 2015

ανέρχεται στο 14% (5% στις θερινές εκπτώσεις

του 2015).

Οδηγίες

Με την ευκαιρία της διενέργειας των φετινών

θερινών εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ με επιστολή της στις Εμπορικές

Ομοσπονδίες και όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους της

χώρας έδωσε οδηγίες και διευκρινίσεις για την έναρξη

των θερινών εκπτώσεων όσο και για τη λειτουργία των

καταστημάτων την πρώτη Κυριακή αυτών. Κατά τη διε-

νέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της

παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και

υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και

η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτω-

σης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από

το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει

να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε

οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο

ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν

διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων,

θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου

ποσοστού («από … % έως … %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση

θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα

είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η

μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια

και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει,

σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν

ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διαφορετικά κιν-

δυνεύουν με πρόστιμα.

Τα πρόστιμα

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι

ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους,

ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως

προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση

προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής από-

κρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο

με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι

κατώτερο από 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και

τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί

για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα

σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του

ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Στον τουρισμό προσβλέπει το εμπόριο για τις εκπτώσεις


