
Ητρόικα πιέζει με κάθε τρόπο ώστε να εφαρ-

μοστούν τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο

μνημόνιο.. 

Η κυβέρνηση θα διατηρήσει τα δημόσια οικο-

νομικά εντός των στόχων του μνημονίου και εν

συνεχεία θα ζητήσει την μείωση του χρέους».

Στόχος είναι η επιμήκυνση του χρόνου προσαρ-

μογής. Η πώληση επίσης ακινήτων σε ιδιώτες

είναι ένας από τους τέσσερις άξονες της οικονο-

μικης́ πολιτικης́ όπως τους αναλύουμε παρακάτω: 

1.Η περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή. Η

Ελλάδα πρέπει να λάβει τα μέτρα που έχει ήδη

ψηφίσει προκειμένου να μην κινδυνεύσει η προ-

σπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός τόσα

χρόνια. Εφόσον το κάνει αυτό θα μπορεί μετά να δια-

πραγματευτεί χρονική επεκ́ταση της αρχικης́ συμφωνιάς

και μείωση του χρέους». 

2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Απαιτείται

κυβερνητικός συντονισμός προκειμένου να αρθούν

το συντομότερο δυνατόν τα εμπόδια που έχουν

να κάνουν με τη νομοθεσία για τις χρήσεις γης

και τις περιβαλλοντικές άδειες. Δυστυχώς εδώ

δεν βλέπουμε καλές επιδόσεις.

3. Η ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας με

κεντρικό μοχλο τις αποκρατικοποιήσεις που έχουν

στόχο να προσελκύσουν διεθνή κεφάλαια που

θα επενδυθούν κυρίως στην ανάπτυξη της γης

και σε υποδομές. 

4. Η εγκαθίδρυση ενός σύγχρονου κοινωνικού

κρατ́ους το οποιό θα διακρίνεται από ίση προσ́βαση

όλων των πολιτών σε δημόσια αγαθά υψηλής

ποιοτ́ητας, κυρίως δημοσ́ια παιδεία και υγεία, από

ένα δίκαιο και απλό φορολογικό σύστημα και κυ-

ρίως μείωση των φόρων που έχουν εξοντώσει τις

ΜΜΕ.
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Προωθήστε το νερό το

«δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ένωσης Διακινητών Εμπό-

ρων Οίνων Ποτών Αθηνών,

σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε

συμφωνία με την εταιρεία IQ

BANDS (BIKOΣ) για την απο-

κλειστική διάθεση του νερού

«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην πε-

ριοχή της Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρατηρι-

ούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν

να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων

της εταιρείας IQ BRANDS, προκειμένου να

ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέ-

ρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους

συναδέλφους πρατηριούχους να προωθούν

το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του

είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση

με τα άλλα.
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Οι άξονες μιας «πραγματικής» 

οικονομικής πολιτικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Έγκαιρη Προειδοποίηση:

Κομβική για την 

μετάβαση από την 

κρίση στην ανάπτυξη»

Γιορτάστηκε και φέτος η Πεντηκοστή

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η

καθιερωμένη γιορτή της Πεν-

τηκοστής, από την Ένωση Διακι-

νητων́ Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθη-

νών, την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018,

στην ταβέρνα «Βλάχος», στο 19

χλμ. της Λεωφόρου Πάρνηθος.

Η διοργάνωση αυτών των εκδη-

λώσεων δεν είναι εύκολη επί των

ημερών μας, και το ΔΣ της ΕΔΕΟΠ

Αθηνών υπερβαίνει τις δυνατότητες

του για να τις πραγματοποιήσει.

Θα θέλαμε λοιπόν τη συμμετοχή

όλων των συναδέλφων αλλά και

των συνεργαζόμενων εταιρειών την επόμενη φορά.

Άλλωστε η συμμετοχή στα κοινά σ’αυτές τις δύσκολες

εποχές είναι απαραίτητη.

Κατά τ’άλλα η εκδήλωση της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, για

μια ακόμη φορά, έδωσε την ευκαιρία στους συναδέλ-

φους πρατηριούχους να διασκεδάσουν μαζί και να

κουβεντιάσουν τα προβλήματα του κλάδου με τους

εκπροσώπους των συνεργαζόμενων εταιρειών, συ-

σφίγγοντας έτσι περαιτέρω τις σχέσεις τους.

Εξόφληση 

των προστίμων 

της Τροχαίας 

σε 24 δόσεις

Ευκαιρία το νέο πλαίσιο ΕΦΚ 

αλκοολούχων για τους μικρούς 

παραγωγούς

100 εκατ. ευρώ 

για ψηφιακή ενίσχυση

Οι συνήθειες 

που 

καταστρέφουν 

την υγεία μας
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Μια ιδιαίτερη γευστική και ταξιδιωτική

εμπειρία θα έχουν την ευκαιρία να ζή-

σουν οι λάτρεις του ζύθου σε όλη την Ελ-

λάδα, συμμετέχοντας στη δράση «Ανοιχτά

Ζυθοποιεία», το Σάββατο 16 και την Κυριακή

17 Ιουνίου.

Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» είναι μία νέα

πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυ-

θοποιών που στόχο έχει να δώσει την ευ-

καιρία στο ελληνικό κοινό, να  γνωρίσει κα-

λύτερα το ζύθο, και να μοιραστεί μαζί του

μία ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τη

μπύρα!

Πρόκειται για ένα γεμάτο με δράσεις Σαβ-

βατοκύριακο, όπου οι λάτρεις της μπύρας

θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν ότι πραγ-

ματικά θέλουν γύρω από την αγαπημένη

τους απόλαυση.

Τα μέλη που συμμετέχουν στην Πρωτο-

βουλία είναι τα εξής:

•Αθηναϊκή Ζυθοποιία AE

•ΒΑΠ Π. Κούγιος ΑΒΕΕ

•Ζυθοποιία Σαντορίνης AEBE

•Ζυθοποιία Χίου

•Κρητική Ζυθοποιία ΑΕ

•Μικροζυθοποιία Κυκλάδων στην Τήνο

•Μικροζυθοποιία Μυκόνου AEBE

•Μικροζυθοποιία Septem OE

•Μικροζυθοποιία Σερρών 

και Β. Ελλάδος EE

•Ολυμπιακή Ζυθοποιία ΑΕ

Η πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» δίνει

την ευκαιρία της επίσκεψης με δωρεάν εί-

σοδο σε κάποιες από τις σημαντικότερες

ζυθοποιείες της χώρας με διαδραστικά προ-

γράμματα όπως:

•Σεμινάρια για την τέχνη της ζυθοποί-

ησης

•Ξενάγηση στους χώρους  της ζυθοποί-

ησης και της εμφιάλωσης  σε κάποιες από

τις σημαντικότερες ζυθοποιείες και μικρο-

ζυθοποιείες της χώρας

•Καθοδηγούμενη γευστική δοκιμή δια-

φορετικών τύπων μπύρας για να γνωρίσουν

οι επισκέπτες τον τρόπο με τον οποίο δοκι-

μάζεται κάθε μπύρα

•Περιήγηση και παρουσίαση της ιστορίας

της μπύρας με πλούσιο οπτικοακουστικό

υλικό

•Καθοδηγούμενη γευστική δοκιμή τύπων

μπύρας και ταίριασμα (food pairing) με κα-

τάλληλα εδέσματα, διαφορετικές γεύσεις

αλμυρού και γλυκού ανάλογα με το γευστικό

προφίλ της μπύρας
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

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
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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

Στοχεύοντας στην ενίσχυση

της εξωστρέφειας των ελ-

ληνικών επιχειρήσεων και

στην αύξηση των ελληνικών

εξαγωγών, ο Οργανισμός En-

terprise Greece προγραμμα-

τίζει μια σειρά από στοχευ-

μένες επιχειρηματικές συ-

ναντήσεις στην Ελλάδα το

αμέσως επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των δρά-

σεών του για το 2018, ο Enterprise

Greece έχει προγραμματίσει τη διοργά-

νωση επιχειρηματικών συναντήσεων για

εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου Τρο-

φίμων, Χυμών & Αναψυκτικών με 32

αγοραστές από 8 χώρες (Καναδά, Ρωσία,

Ουκρανία, Σερβία Πολωνία, Ρουμανία,

Ιαπωνία και Δημοκρατία της Κορέας), οι

οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσα-

λονίκη 4-5 Ιουνίου 2018 & στην Αθήνα

7- 8 Ιουνίου 2018.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανα-

κοίνωση, στη δράση του Enterprise

Greece συμμετείχαν περίπου 120 ελλη-

νικές εταιρείες και να πραγματοποιηθούν

πλέον των 800 στοχευμένων συναντή-

σεων. Η συμμετοχή έδωσε τη δυνατότητα

στις ελληνικές εταιρείες να πραγματο-

ποιήσουν προκαθορισμένες συναντήσεις

με ξένους αγοραστές, να διερευνήσουν

δυνατότητες συνεργασίας και να ενη-

μερωθούν για τον ανταγωνισμό και τις

συνθήκες της αγοράς-στόχος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Οργανισμός En-

terprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επεν-

δύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.)

είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό

την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας

και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση

επενδύσεων στην Ελλάδα και την προ-

ώθηση των εξαγωγών, με στόχο να προ-

βάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό

προορισμό και να προωθεί τα ανταγωνι-

στικά εξαγωγικά προϊόντα και υπηρεσίες

της Ελλάδας.

Enterprise Greece: 
Πρόγραμμα επιχειρηματικών 

συναντήσεων για τρόφιμα-ποτά
Στη δράση του Enterprise Greece αναμένεται να συμμετάσχουν 

περίπου 120 ελληνικές εταιρείες και να πραγματοποιηθούν 

πλέον των 800 στοχευμένων συναντήσεων.

Ανοιχτά Ζυθοποιεία: 
Μια εκδήλωση για τους λάτρεις της μπύρας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι δυνατότητες που δίνει η Έγκαιρη Προειδοποίηση

σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αντιμετω-

πίζουν δυσκολίες και τα οφέλη συμμετοχής στο Πρό-

γραμμα Early Warning Europe-Greece, παρουσιάσθηκαν

την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018 σε ειδική ημερίδα στο

Ζάππειο Μέγαρο, με τίτλο : «Από την Κρίση στην Ανά-

πτυξη: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης

επιχειρήσεων και 2ης ευκαιρίας επιχειρηματιών».

Την ημερίδα διοργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής και

το Πρόγραμμα στην Ελλάδα υλοποιούν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπεύθυνοι του

προγράμματος από τη Δανία παρουσίασαν την επιτυ-

χημένη εφαρμογή της Έγκαιρης Προειδοποίησης στη

χώρα τους αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και τό-

νισαν τις προοπτικές που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις

που συμμετέχουν.

Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται

ότι στον ορίζοντα εμφανίζονται δυσκολίες, μέσω του

Προγράμματος μπορούν χωρίς κανένα κόστος να απευ-

θυνθούν  σε ειδικούς Μέντορες οι οποίοι θα προχωρή-

σουν σε διάγνωση της κατάστασης και σε κατάθεση

προτάσεων, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα τα κα-

τάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ταυ-

τόχρονα, εξασφαλίζεται ότι σε όλη τη διαδικασία θα

τηρείται απόλυτη εχεμύθεια, χωρίς να γίνονται γνωστά

τα στοιχεία των συμμετεχόντων.

Όπως ανέφερε στην ομιλία του ο πρόεδρος του

Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου, «το επιχειρείν είναι μία

διαδικασία με δυναμική και κανείς δεν μπορεί να προ-

εξοφλήσει την επιτυχία ή την αποτυχία. Το σημαντικό

είναι να αξιοποιούμε τις εμπειρίες μας, να μην αφήνουμε

να φτάσει μία κατάσταση σε οριακό σημείο για να λά-

βουμε τα απαιτούμενα μέτρα και βέβαια να μη διστά-

ζουμε να ζητάμε τη γνώμη των ειδικών. Η Έγκαιρη

Προειδοποίηση δεν είναι απαραίτητη όταν φτάσει μία

επιχείρηση στο τέλος. Είναι καθοριστική όμως όταν

εμφανιστούν σημάδια δυσκολιών. Τότε μπορεί να βοη-

θήσει αποτελεσματικά. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει

να ενημερωθούν επιχειρηματίες και επαγγελματίες και

ως Επιμελητήριο έχουμε ήδη προχωρήσει σε πολλές

εκδηλώσεις όπου φροντίζουμε να αναλύουμε στα μέλη

μας τις ευεργετικές συνέπειες του Προγράμματος».

Στις θετικές συνέπειες που θα προκύψουν για επι-

χειρηματικότητα και Οικονομία αναφέρθηκε αναλυτικά

κατά τη διάρκεια της ομιλίας του και ο πρόεδρος της

ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς.

Σε εκτενή παρουσίαση της Έγκαιρης Προειδοποίησης

προχώρησε ο κ. Σ. Κοσκοβόλης, Υπεύθυνος Έργου

Ε.Ε.Α., ενώ στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης συζη-

τήθηκαν αναλυτικά η εμπειρία από την εφαρμογή του

πιλοτικού προγράμματος υποστήριξης επιχειρήσεων

στην Ελλάδα καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές για την

παρακολούθηση των μεταβολών της επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 7.06.2018

Θέμα: 

«Έγκαιρη Προειδοποίηση: Κομβική για την μετάβαση από την κρίση στην ανάπτυξη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οριακά ανοδικές είναι οι πωλήσεις του επώνυμου

τσίπουρου τους πρώτους μήνες του 2018 σύμφωνα

με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου. Την ίδια ώρα

πτωτικά ελαφρώς κινείται ο κλάδος του ούζου καθώς

η τάση της εποχής έχει οδηγήσει πολλούς καταναλωτές

στο τσίπουρο. Την ίδια ώρα οι εξαγωγές ούζου καλά

κρατούν όντας στα περυσινά επίπεδα με τη Γερμανία,

τη Βουλγαρία, την Τουρκία αλλά και τη Μέση Ανατολή

να είναι οι πλέον ενδιαφέρουσες αγορές για τον

κλάδο της παραγωγής ούζου.

Σύμμαχος στην προσπάθεια τόνωση των εξαγωγών

είναι ο τουρισμός, η νέα στρατηγική προώθησης για

το ελληνικό κρασί που πάει μαζί με τα αποστάγματα

αλλά και τα πολλά ελληνικά εστιατόρια του εξωτερι-

κού.

Έτσι τα 2/3 της ελληνικής παραγωγής ποτών κα-

τευθύνονται στις εξαγωγές αναδεικνύοντας τον κλάδο

ως έναν από τους πλέον εξωστρεφείς της εθνικής οι-

κονομίας. Κι αυτό παρά την επίθεση φορολογίας που

έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια αλλά και τη συρρίκνωση

της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης λόγω της

οργιώδους διείσδυσης των αφορολόγητων χύμα και

μερικές φορές παράνομων προϊόντων.

«Η αγορά είναι άρρωστη» επισημαίνει στέλεχος του

ΣΕΑΟΠ τονίζοντας ότι η οργιώδης διακίνηση no name

(ανώνυμων και χύμα) προιόντων στερεί την ευκαιρία

να αναπτυχθεί περαιτέρω η αγορά αξιοποιώντας και

την παρατεταμένη τουριστική άνοιξη που βιώνει ο

τόπος. Όπως αναφέρει εφόσον παντού, ακόμη και το

ούζο, συχνά είναι χύμα, δεν δίνεται η ευκαιρία στον

τουρίστα να μάθει τα επώνυμα προϊόντα και να τα

ζητήσει στη συνέχεια στην πατρίδα του.

Σύμφωνα, δε, με στοιχεία από το Γενικό Χημείο,

που υπέστησαν την επεξεργασία Συνδέσμου Ελλήνων

Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕ-

ΑΟΠ) το 2016, η παραγωγή σε εκατομμύρια λίτρα κα-

θαρής αλκοόλης ( lpa -λίτρα καθαρής αλκοόλης)

ήταν στα 18,6 εκατ. το 2010 και στα 7,7 εκ και οι εξα-

γωγές. Δηλαδή αντιπροσώπευαν το 41% συνόλου

της παραγωγής.  Το 2014 κι ενώ η παραγωγή ήταν

17,4 εκατομμύρια λίτρα οι εξαγωγές έφτασαν τα 11,4

εκατομμύρια λίτρα δηλαδή οι  εξαγωγές έφτασαν το

65%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές, αυξήθηκαν

από 19,3 εκατ. λίτρα τελικού προϊόντος το 2010 31,4

εκατ. λίτρα το 2016, μια αύξηση κατά 63%. Οφείλεται,

επίσης, στη μικρότερη υποχώρηση της κατανάλωσης

εγχώριων ποτών σε σύγκριση με την υποχώρηση της

κατανάλωσης εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών (-

16% έναντι -25% αντίστοιχα την περίοδο 2010-2016).

Σε όρους αξίας, οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών

διαμορφώθηκαν σε €74 εκατ. το 2016, από €60 εκατ.

το 2009, μεταβολή που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά

23%. Αντίθετα, οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν κατά

45% σε €153 εκατ. από €277 εκατ. το 2009.

Ημερίδα για τους κινδύνους από τα χύμα ποτά και

αποστάγματα

Στο μεταξύ ημερίδα με τίτλο «Ανώνυμα χύμα ποτά

και αποστάγματα» Κίνδυνος για την υγεία του κατα-

ναλωτή. Κέρδη για τους λαθρέμπορους» διοργανώνει

ο Σύνδεσμος των Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων

& Αλκοολούχων Ποτών τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

και ώρα 10.30, στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park

Hotel (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Αθήνα)

Σκοπός της ημερίδας είναι να εξεταστούν τα εμπόδια,

όπως είναι η υπερφορολόγηση και το λαθρεμπόριο

αλκοολούχων ποτών, καθώς επίσης και η περίπτωση

της παράνομης εμπορίας και διακίνησης του τσίπουρου

διημέρων που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις

και η κατανάλωσή του ενέχει σοβαρούς κινδύνους

για τη δημόσια υγεία.

Στην κορυφαία αυτή συνάντηση για τον κλάδο της

ελληνικής παραγωγής αλκοολούχων ποτών, θα δώσουν

το παρών εκπρόσωποι των μεγαλύτερων εταιρειών

παραγωγής αλκοολούχων ποτών από όλη την Ελλάδα,

δημοσιογράφοι, ενώ στα πάνελ των συζητήσεων θα

συμμετέχουν προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό

χώρο, υπηρεσιακοί παράγοντες (Γενικό Χημείο του

Κράτους, Γεν. Γραμ. Εμπορίου και Προστασίας Κατα-

ναλωτή, Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τελωνεία,

Αστυνομία, ΣΔΟΕ του Υπ.Οικονομικών) εκπρόσωποι

φορέων χάραξης πολιτικής και think tanks καθώς και

παράγοντες της αγοράς.

Κατά την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας θα

απευθύνουν χαιρετισμό, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής και ο

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας του Κα-

ταναλωτή κ. Δημήτριος Αυλωνίτης.

Ανοδικές οι πωλήσεις τσίπουρου το 2018

Στην Αθήνα για τρίτη 

χρονιά η γιορτή του 

fine drinking

Από 7 έως 9 Ιουνίου η κορυφαία πλατφόρμα

bartending παγκοσμίως ανοίγει για πρώτη φορά

τις πόρτες ενός νέου και ιδιαίτερου χώρου, στο νε-

οκλασικό κτίριο που βρίσκεται στην οδό Ακαδημίας

23 και μας ξεναγεί στον κόσμο της δεξιοτεχνίας.

Με πρωταγωνιστές premium spirits παγκόσμιας

κλάσης, καταξιωμένοι και ταλαντούχοι bartenders

από κορυφαία bars της Αθήνας συναντούν ξεχωρι-

στούς και μοναδικούς δημιουργούς από διάφορους

καλλιτεχνικούς χώρους και ετοιμάζουν ιδιαίτερες

και εντυπωσιακές εκπλήξεις. Για τρεις ημέρες, ετοι-

μαστείτε να περιπλανηθείτε στην πλούσια ιστορία

και κληρονομιά εκλεκτών αποσταγμάτων, στις γεύ-

σεις προσεκτικά επιλεγμένων υλικών καθώς και

στο μοναδικό ταλέντο δεξιοτεχνών από κάθε δη-

μιουργική γωνιά.
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Νέα αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφει-

λών προς την εφορία κατά περίπου

542 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα απο-

καλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον μήνα

Απρίλιο τα οποία αναρτήθηκαν πριν από

λίγο.

Το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων υπο-

χρεώσεων που είχαν συσσωρευτεί έως

το τέλος του 2017 με τα νέα χρέη που

έχουν προστεθεί από τις αρχές του χρό-

νου μέχρι και το τέλος Απριλίου, οδηγούν

σε ένα ποσό της τάξεως των 105,738

δισ. ευρώ έναντι 105,196 δισ. ευρώ στο

τέλος Μαρτίου. Έτσι, προκύπτει και η

διαφορά των 542 εκατ. ευρώ.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης είχαν

επιβληθεί στο τέλος Απριλίου σε

1.117.530 οφειλέτες από το σύνολο

των 1.717.563 οφειλετών με χρέη άνω

των 500 ευρώ εις βάρος των οποίων

μπορούν να επιβληθούν αναγκαστικά

μέτρα. Οι οφειλέτες στους οποίους εφαρ-

μόστηκαν τα μέτρα για πρώτη φορά

μέσα στον Απρίλιο, ανήλθαν σε 7.559

άτομα.

Ο αριθμός των ατόμων με οφειλές

έως και 500 ευρώ μειώθηκαν τον Απρίλιο

κατά 3.127 άτομα (από τα 1.720.690

άτομα τον Μάρτιο στα 1.717.563 άτομα

τον Απρίλιο) ενώ ο συνολικός αριθμός

των οφειλετών του δημοσίου μειώθηκε

κατά 41.965 άτομα (από τα 3.907.847

άτομα τον Μάρτιο στα 3.865.882 άτομα

τον Απρίλιο)

Διαθέσιμες για φορολογική χρήση

είναι  οι βεβαιώσεις αποδοχών συν-

τάξεων του τομέα Υγειονομικών για

το έτος 2017.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι,

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λά-

βουν τις βεβαιώσεις, παρακαλούνται

να εισέλθουν στο «www.efka.gov.gr»,

στη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ - Βε-

βαιώσεις Συντάξεων για Φορολογική

Χρήση - Βεβαιώσεις Συντάξεων 2017

ΕΦΚΑ.

Εκεί συμπληρώνουν τα αναφερόμενα

πεδία ταυτοποίησης, ως εξής:

•ΑΜ Συνταξιούχου: Συμπληρώνουν

τα επτά πρώτα ψηφία του ΑΜ Συνταξι-

ούχου, π.χ. 5019ΧΧΧ.

•ΑΜΚΑ Συνταξιούχου.

•ΑΦΜ Συνταξιούχου.

•Κωδικός Οπτικής Επιβεβαίωσης: Συμ-

πληρώνουν τον κωδικό που εμφανίζει

το σύστημα.

•Στη συνέχεια, επιλέγουν το κουμπί

«Αναζήτηση», μετά το κουμπί «Επιλογή»,

ακολουθεί το κουμπί «Έλεγχος» και η

διαδικασία ολοκληρώνεται με την επι-

λογή «Βεβαίωση Συντάξεων».

Οι αμοιβές των ελευ-

θέρων επαγγελμα-

τιών θεωρούνται εισόδη-

μα από μισθωτή εργασία

(ν. 4172/2013), και άρα

μπορούν να τύχουν του

αφορολόγητου ορίου,

μόνο εφόσον δεν έχουν

ευκαιριακό και παρεπό-

μενο χαρακτήρα, παρέ-

χονται δηλαδή βάσει έγ-

γραφων συμβάσεων πα-

ροχής υπηρεσιών, ή συμ-

βάσεων έργου, και υπό την απαραίτητη

προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη

έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότη-

τας για τις υπηρεσίες.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ακόμη

και στις περιπτώσεις που κατά τη διάρ-

κεια της έγγραφης σύμβασης ένα μέρος

των υπηρεσιών που παρέχουν δεν κα-

λύπτεται από προηγούμενη έναρξη

επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε

οι αμοιβές που αντιστοιχούν στις υπη-

ρεσίες αυτές που παρέχονται χωρίς

έναρξη δεν θεωρούνται εισόδημα από

μισθωτή εργασία, ενώ αντίθετα θεω-

ρούνται μόνο οι υπόλοιπες αμοιβές

που αντιστοιχούν σε εκείνο το διάστημα

της έγγραφης σύμβασης κατά το οποίο

οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτονται

από προηγούμενη έναρξη επιχειρη-

ματικής δραστηριότητας.

Στο «μικροσκόπιο» του ελεγκτικού

μηχανισμού της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν σύντομα

οι καταθέσεις στο εξωτερικό, προκει-

μένου να συγκρίνονται με τα δεδομένα

που τηρεί στο εσωτερικό η φορολογική

διοίκηση, με στόχο τον περιορισμό

του φαινομένου απόκρυψης εισοδη-

μάτων και κατ’ επέκταση της φοροα-

ποφυγής.

Αυτό ουσιαστικά προανήγγειλε χθες

ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, ο

οποίος, μιλώντας στο συνέδριο του

Οικονομικού Επιμελητηρίου, με θέμα

την ελληνική οικονομία μετά τη λήξη

του τρίτου προγράμματος, τόνισε ότι

μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους

θα έχει δημιουργηθεί και ο μόνιμος

μηχανισμός επεξεργασίας των δεδο-

μένων για τις καταθέσεις φορολογικών

κατοίκων Ελλάδας στο εξωτερικό.

Τα συγκεκριμένα μάλιστα δεδομένα

θα συγκρίνονται άμεσα με τα στοιχεία

που έχουν συγκεντρώσει οι φορολο-

γικές αρχές, καθιστώντας με τον τρόπο

αυτό τον νέο μηχανισμό ουσιαστικό

«όπλο» κατά της φοροδιαφυγής και

φοροαποφυγής, ενώ προς την κατεύ-

θυνση αυτή αναμένεται να συμβάλει

σημαντικά και η συμμετοχή της χώρα

μας στη συμφωνία του ΟΟΣΑ για την

ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού

ενδιαφέροντος με περισσότερες από

100 χώρες (καταθέσεις, είσπραξη τόκων

κ.λπ). 

Ο κ. Πιτσιλής προανήγγειλε ακόμη

ότι στο πλαίσιο βελτίωσης των υπη-

ρεσιών προς τους πολίτες, με στόχο

την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, τους

επόμενους μήνες θα περιοριστούν

ακόμη περισσότερο οι λόγοι που θα

είναι αναγκαία η παρουσία των φορο-

λογούμενων στις εφορίες. Ανέφερε

δε συγκεκριμένα ότι σε πρώτη φάση

δεν θα είναι υποχρεωτική η επίσκεψη

πλέον των πολιτών στις ΔΟΥ για δη-

λώσεις γάμων, διαζυγίων, αλλαγής

ταυτοτήτων κ.ά.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ υπογράμμισε

εξάλλου ότι θα υπάρξει και νέο σύ-

στημα βαθμολογίου και μισθολογίου

για τα στελέχη της Αρχής, ούτως ώστε

να επιτευχθούν ακόμη πιο ουσιαστικά

αποτελέσματα και να υπάρξει μεγα-

λύτερη αποτελεσματικότητα στην αν-

τιμετώπιση παραβατικών συμπεριφο-

ρών. 

Στα 105,738 δισ. ευρώ οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές 

στην εφορία

Αρχίζουν οι διασταυρώσεις 

με καταθέσεις εξωτερικού
Γ. Πιτσιλής: Μέχρι το τέλος του έτους ο μόνιμος 

μηχανισμός επεξεργασίας των δεδομένων

Πότε φορολογούνται τα μπλοκάκια 

ως εισόδημα από μισθωτή εργασία

Εγκύκλιος: Τι ισχύει στην περίπτωση απόκτησης 

εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα 

χωρίς έναρξη σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

ΕΦΚΑ: Διαθέσιμες οι βεβαιώσεις αποδοχών

συντάξεων τομέα Υγειονομικών 2017
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα προϊόντα από την Coca Cola
Έμφαση στα αναψυκτικά με καθόλου ή λίγες

θερμίδες.  Η νέα στρατηγική της εταιρείας στο

πλαίσιο μετατροπή της σε «Total Beverage»

Tη νέα σειρά ροφημάτων «Adez» εν-

σωματώνει και την ελληνική αγορά

η Coca Cola. Η συγκεκριμένη κατηγορία

προϊόντων, ανήκει  στην κατηγορία των

φυτικών ροφημάτων και περιέχει σπό-

ρους,  χυμούς φρούτων και βιταμίνες.

Όπως ανακοινώθηκε χθες σε ειδική

εκδήλωση, στο πλαίσιο μετατροπής της

«Total Beverage Company» η εταιρεία

πρόκειται να διαθέσει στην αγορά 22

νέα προϊόντα με λίγες ή  καθόλου θερ-

μίδες, κατηγορία η  οποία καλύπτει το

1/3 του όγκου πωλήσεων της.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης της κατη-

γορίας των αναψυκτικών, το 2018 λαν-

σάρει στην Ελλάδα, Fanta πορτοκαλάδα,

με 30% λιγότερη ζάχαρη και 20%  χυμό

πορτοκάλι, Fanta πορτοκαλάδα και λε-

μονάδα Zero, χωρίς θερμίδες και με γλυ-

καντικό από το φυτό Στέβια, Sprite Zero

Λεμόνι Μέντα, καθώς και δύο νέες γεύ-

σεις Schweppes, με Λεμόνι και Μαστί-

χα-Μέντα, χωρίς ζάχαρη, γεύση εμπνευ-

σμένη από την Ελλάδα και διαθέσιμη

μόνο στη χώρα μας.

Η νέα σειρά «Adez» διατίθεται με το

100% ανακυκλώσιμο μπουκάλι Plant Bot-

tle, φτιαγμένο από 30% από φυτικά

υλικά. Στον ίδιο άξονα, παρουσίασε πριν

λίγους μήνες τη νέα σειρά Fuzetea, που

συνδυάζει εκχυλίσματα τσαγιού, από

100% βιώσιμες καλλιέργειες, χυμό φρού-

των και αρωματικά φυτά.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση,

στο  «ταξίδι» αυτό, προς μία Total Bev-

erage Company, οδικός χάρτης είναι η

ανάπτυξη με σεβασμό και ευθύνη στον

άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον,

με στόχο να επιδρά θετικά στις ζωές

των ανθρώπων, να προστατεύει τον

πλανήτη που όλοι μοιραζόμαστε και να

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν

καλύτερο κόσμο, με ένα κοινό μέλλον

για όλους

Για να το επιτύχει  εστιάζει 

σε 4 περιοχές:

•Διαφύλαξη Υδάτινων Πόρων: Έχοντας

αναλάβει παγκόσμια δέσμευση να επι-

στρέψει στη φύση και στις τοπικές κοι-

νότητες το 100% του νερού που χρει-

άζεται για την παραγωγή των προϊόντων

της, μέχρι το 2020, έχει ήδη  ξεπεράσει

το στόχο της,  4 χρόνια νωρίτερα, επι-

στρέφοντας το 115%. Στην Ελλάδα, υλο-

ποιεί, με επιτυχία, εδώ και πολλά χρόνια,

το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», που

έχει συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση

του φαινομένου της λειψυδρίας, σε 32

ελληνικά νησιά.

•Το όραμα για έναν πλανήτη χωρίς

απορρίμματα: Η παγκόσμια δέσμευση

της Coca-Cola είναι, για κάθε συσκευασία

που προωθεί στην αγορά, να συλλέγει

και να ανακυκλώνει άλλη μία, μέχρι το

2030. Επιπρόσθετα, στοχεύει, οι συ-

σκευασίες των προιόντων της να προ-

έρχονται κατά μέσο όρο, από 50% ανα-

κυκλωμένη ύλη, ενώ επενδύει στην ενί-

σχυση των υποδομών, στις τοπικές κοι-

νωνίες, ώστε η ανακύκλωση να είναι

προσβάσιμη σε όλους.

•Στήριξη των νέων και των γυναικών:

Μέσα από προγράμματα που της Coca-

Cola και Coca-Cola Τρία Έψιλον στην

Ελλάδα, όπως το Youth Empowered,

αλλά και το Counting Stars, συμβάλλει

στη δημιουργία προϋποθέσεων που οδη-

γούν στην αύξηση της απασχολησιμό-

τητας των νέων όσο και της επιχειρημα-

τικότητας των γυναικών  

Με αφορμή την παρουσίαση του νέου

οράματος της εταιρείας, για τα επόμενα

χρόνια, η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Δι-

ευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα,

Κύπρο, Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Με

άξονα την καινοτομία, έχουμε ήδη ξεκι-

νήσει το συναρπαστικό ταξίδι μας για

να γίνουμε μία total beverage εταιρία.

Ακούμε τους καταναλωτές, μειώνουμε

τη ζάχαρη και επεκτεινόμαστε σε  νέες

κατηγορίες. Προσφέρουμε περισσότερες

επιλογές για όλη τη μέρα και όλα τα

στάδια της ζωής τους. Αναπτυσσόμαστε

υπεύθυνα και δημιουργούμε αξία για τη

χώρα κι ευκαιρίες για όλους».

Στο πλαίσιο της ίδιας παρουσίασης, ο

Γενικός Διευθυντής Coca-Cola Τρία Έψι-

λον, Γιάννης Παπαχρήστου,  δήλωσε:

«Με την Coca-Cola λειτουργούμε μαζί,

ως ένα, και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες

και προσδοκίες για τον ρόλο μας στην

κοινωνία, σήμερα και στο μέλλον. Μαζί,

έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το στρα-

τηγικό μας όραμα πραγματικότητα στην

Ελλάδα και να εμπνεύσουμε τους αν-

θρώπους μας, τους πελάτες και συνερ-

γάτες μας στην αγορά, τους χιλιάδες

τοπικούς μας προμηθευτές. Οι μεγάλες

επενδύσεις μας τα τελευταία χρόνια,

και ιδιαίτερα στο Σχηματάρι mega-plant

δείχνουν τη δέσμευσή μας στην ανά-

πτυξη και στην απασχόληση, και ενερ-

γοποιούν το νέο παραγωγικό και διανε-

μητικό μοντέλο για πάνω από 500 δια-

φορετικά προϊόντα, ένα χαρτοφυλάκιο

χωρίς αντίστοιχο στην αγορά, που μας

επιτρέπει να είμαστε δίπλα στους κατα-

ναλωτές μας, σε κάθε στιγμή της μέρας

τους, σε κάθε περίσταση κατανάλωσης.

Ένα total beverage portfolio, που κα-

λύπτει τις προτιμήσεις τους, 24 ώρες το

24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα».

ΟΑντιπρόεδρος

της Κυβέρνη-

σης και Υπουργός

Οικονομίας και

Ανάπτυξης κ. Γιάν-

νης Δραγασάκης

συναντήθηκε σή-

μερα Παρασκευή,

1η Ιουνίου 2018

με τον Διευθύνον-

τα Σύμβουλο της εταιρείας Αθηναϊκή

Ζυθοποιία Αλέξανδρο Δανιηλίδη.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

του υπουργείου, στη συνάντηση ο κ.

Δανιηλίδης ενημέρωσε για το πρό-

γραμμα επενδύσεων που ήδη υλοποιεί

η εταιρεία, καθώς και για τα μελλοντικά

σχέδια για τη βελτίωση των παραγω-

γικών εγκαταστάσεων, αλλά και για

την προώθηση

των εξαγωγών και

την παραγωγή

καινοτόμων προ-

ϊόντων εξ’ ολο-

κλήρου στην Ελ-

λάδα.

Τέλος, οι δύο

πλευρές αντάλ-

λαξαν απόψεις

για τα θετικά μέτρα που υλοποιεί η

Κυβέρνηση στην κατεύθυνση της άρ-

σης των γραφειοκρατικών εμποδίων

που παρουσιάζονταν στο παρελθόν

αναφορικά με την παραγωγή νέων

καινοτόμων προϊόντων «Μηλίτης» με

όρους εγχώριας προστιθέμενης αξίας,

καθώς και για τις προοπτικές επέκτασης

των μέτρων αυτών.

Συνάντηση Δραγασάκη 

με τον CEO της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
Στη συνάντηση ο Γιάννης Δραγασάκης ενημερώθηκε για το

πρόγραμμα επενδύσεων που ήδη υλοποιεί η εταιρεία, καθώς

και για τα μελλοντικά σχέδια για τη βελτίωση των παραγωγι-

κών εγκαταστάσεων.

Με αφετηρία το 2008 και οδηγό την

καινοτομία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

ανέπτυξε το πρώτο και μεγαλύτερο πρό-

γραμμα του είδους του στη χώρα μας,

στηρίζοντας την ελληνική αγροτική πα-

ραγωγή.

Την πρώτη του δεκαετία συμπληρώνει

φέτος το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλ-

λιέργειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυ-

θοποιίας, επισφραγίζοντας μια επιτυχή

πορεία που αποδίδει σημαντικούς καρ-

πούς για την ελληνική οικονομία, τον

πρωτογενή τομέα και τις τοπικές κοινω-

νίες.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, με αφετηρία το 2008 και οδηγό

την καινοτομία, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

ανέπτυξε το πρώτο και μεγαλύτερο πρό-

γραμμα του είδους του στη χώρα μας,

στηρίζοντας την ελληνική αγροτική πα-

ραγωγή. Μέσω του Προγράμματος Συμ-

βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού, η

εταιρία επιτυγχάνει τη δημιουργία μίας

πλήρως καθετοποιημένης ελληνικής δια-

δρομής για τα προϊόντα της, ξεκινώντας

από την εξ ολοκλήρου κάλυψη των

αναγκών της σε ελληνικό κριθάρι ως

πρώτη ύλη για τις δεκαπέντε (15) μάρκες

μπίρας που παράγει στη χώρα μας.

10 χρόνια Πρόγραμμα Συμβολαιακής

Καλλιέργειας Κριθαριού σε αριθμούς:

- Συμμετέχουν 2.500 Έλληνες παρα-

γωγοί σε 19 νομούς

- Από το 2008 έχουμε προμηθευτεί

πάνω από 327.000 τόνους βυνοποιήσιμου

ελληνικού κριθαριού υψηλής ποιότητας,

52.000 εκ των οποίων το 2017

- Η καλλιεργήσιμη έκταση υπολογίζεται

σε περίπου 170.000 στρέμματα ελληνικής

γης, μία έκταση ίση με το νησί της Σα-

μοθράκης

- Η προστιθέμενη αξία που έχει πα-

ραχθεί υπερβαίνει τα €60 εκατ.

- Έχουν δημιουργηθεί περισσότερες

από 800 θέσεις εργασίας κυρίως στον

αγροτικό τομέα*

- Συνεργασία με 27 συγκεντρωτές

- Λειτουργία 5 πειραματικών αγρών

για δοκιμή αποδοτικότερων ποικιλιών

κριθαριού

- Συνολικά έχουν δοκιμαστεί 54 ποικι-

λίες κριθαριού, 17 από τις οποίες έχουν

μπει στην παραγωγή

Παράλληλα, πολλά είναι και τα οφέλη

για τους παραγωγούς που συμμετέχουν

στο Πρόγραμμα είναι πολλαπλά, καθώς

μέσω αυτού εξασφαλίζουν:

• Σταθερό ετήσιο εισόδημα

• Εγγυημένη απορρόφηση της παρα-

γωγής τους

• Εξασφαλισμένη τιμή αγοράς, που

γίνεται γνωστή από την υπογραφή των

συμβολαίων

• Άμεση πληρωμή με την παραλαβή

του κριθαριού, αλλά και

• Πίστωση για την αγορά των σπό-

ρων

Οι παραγωγοί λαμβάνουν παράλληλα

συμβουλευτική υποστήριξη για τεχνικά

θέματα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

και εκπαίδευση σχετικά με πρακτικές

προστασίας της καλλιέργειας, αύξησης

της παραγωγής, αλλά και εφαρμογής

νέων τεχνολογιών. Η επιμόρφωση των

παραγωγών πραγματοποιείται μέσω ει-

δικά προσαρμοσμένων σεμιναρίων σε

συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική

Σχολή Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, μέσω

της λειτουργίας πειραματικών αγρών

που πραγματοποιείται σε συνεργασία με

το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

αλλά και του προγράμματος σποροπα-

ραγωγής, οι παραγωγοί αποκτούν πρό-

σβαση σε νέες ποικιλίες κριθαριού που

είναι αποδοτικότερες και αυξάνουν, ως

εκ τούτου, το εισόδημά τους.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Γιορτάζει τα 10 χρόνια του Προγράμματος 

Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την αναμόρφωση των κανόνων που διέπουν τους

ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη

εντός της ΕΕ προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έτσι, όπως εκτιμά η Κομισιόν, ανοίγει ο δρόμος για

τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού πε-

ριβάλλοντος και τη μείωση του κόστους για τις μικρές

επιχειρήσεις παραγωγής αλκοόλης καθώς και για την

καλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Οι μικροί παραγωγοί και οι βιοτεχνίες παραγωγής

αλκοόλης (συμπεριλαμβανομένων, για πρώτη φορά,

των μικρών ανεξάρτητων παρασκευαστών μηλίτη)

θα έχουν πρόσβαση σε ένα νέο πανευρωπαϊκό σύστημα

πιστοποίησης που βεβαιώνει την πρόσβασή τους σε

χαμηλότερους συντελεστές ειδικού φόρου κατανά-

λωσης σε ολόκληρη την Ένωση. Η υγεία των κατα-

ναλωτών θα διασφαλιστεί επίσης με τη λήψη δραστικών

μέτρων κατά της παράνομης χρήσης της αφορολόγητης

μετουσιωμένης αλκοόλης που χρησιμοποιείται για

την παραποίηση ποτών. Θα υπάρξει επίσης αύξηση

του ορίου για τις μπύρες με χαμηλότερο αλκοολικό

τίτλο στις οποίες μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι

συντελεστές.

Οι μικροί παραγωγοί

Συγκεκριμένα, η σημερινή πρόταση:

•Θα θεσπίσει ενιαίο σύστημα πιστοποίησης, το

οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και

θα επιβεβαιώνει το καθεστώς των ανεξάρτητων μικρών

παραγωγών σε ολόκληρη την Ένωση. Με τον τρόπο

αυτό θα μειωθεί το διοικητικό κόστος και το κόστος

συμμόρφωσης για τους μικρούς παραγωγούς οι οποίοι

αναμένεται να επωφεληθούν από τους μειωμένους

συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης, υπό ορι-

σμένες προϋποθέσεις.

•Θα εξασφαλίσει ακριβή και ομοιόμορφη κατάταξη

του μηλίτη σε ολόκληρη την ΕΕ, η έλλειψη της

οποίας αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για τους μικρούς

παραγωγούς μηλίτη οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση

στους μειωμένους συντελεστές που ισχύουν για τους

μικρούς παραγωγούς μπύρας και αλκοολούχων πο-

τών.

•Θα διευκρινίσει τις ορθές διαδικασίες και τους

όρους παρασκευής για τη μετουσιωμένη αλκοόλη

στην ΕΕ. Η εν λόγω αλκοόλη χρησιμοποιείται στην

παραγωγή προϊόντων, όπως τα προϊόντα καθαρισμού,

τα υγρά καθαρισμού τζαμιών, τα αρώματα και τα αν-

τιψυκτικά και απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κα-

τανάλωσης. Η απαλλαγή αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί

από ασυνείδητους παραγωγούς που χρησιμοποιούν

μετουσιωμένη αλκοόλη για την παρασκευή και πώληση

δυνητικά επικίνδυνων παραποιημένων ποτών χωρίς

καταβολή φόρου και, ακόμη σημαντικότερο, θέτοντας

σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Η σημερινή

πρόταση θα καθιερώσει ένα σύγχρονο σύστημα για

την αναφορά της κακής χρήσης ορισμένων τύπων

αλκοόλης, ώστε να μην μπορούν πλέον να χρησιμο-

ποιούνται ως μετουσιωτικές ουσίες.

•Θα επικαιροποιήσει τα συστήματα ΤΠ: οι νέοι κα-

νόνες θα αντικαταστήσουν τις παρωχημένες έντυπες

διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρακο-

λούθηση της διακίνησης ορισμένης μετουσιωμένης

αλκοόλης και θα επιβάλουν την υποχρεωτική χρήση

του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων

που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

(EMCS). Το σύστημα αυτό θα καταστήσει ευκολότερη

την παρακολούθηση της διακίνησης των εν λόγω

προϊόντων υψηλού κινδύνου σε πραγματικό χρόνο,

μειώνοντας τη δόλια χρήση αυτής της απαλλαγής

και προστατεύοντας τους καταναλωτές.

Οι μπύρες

Θα αυξήσει το όριο, από 2,8 % vol σε 3,5 % vol, για

τις μπύρες με χαμηλότερο αλκοολικό τίτλο που μπο-

ρούν να επωφελούνται από μειωμένους συντελεστές,

προκειμένου να δώσει κίνητρο στους ζυθοποιούς να

είναι καινοτόμοι και να δημιουργούν νέα προϊόντα.

Αυτό αναμένεται να ενθαρρύνει τους καταναλωτές

να επιλέγουν αλκοολούχα ποτά χαμηλού αλκοολικού

τίτλου αντί των τυποποιημένων, και να μειώσει την

πρόσληψη αλκοόλης.

Οι σημερινές προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης

μέτρα για την άρση των φραγμών για τις ΜΜΕ όσον

αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης γενικά.

Επιτρέπουν στις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα

συστήματα ΤΠ όταν το επιθυμούν και αίρουν την

υφιστάμενη υποχρέωσή τους να απασχολούν φορο-

λογικούς αντιπροσώπους. Τα κράτη μέλη δύνανται

επί του παρόντος να απαιτούν οι εξ αποστάσεως πω-

λητές προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατα-

νάλωσης να απασχολούν φορολογικούς αντιπροσώ-

πους, γεγονός που μπορεί να καταστήσει το νόμιμο

εμπόριο οικονομικά ασύμφορο.

Η περίπτωση της χώρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα έχει τον υψη-

λότερο ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά στην Ευρώπη ως

προς το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα. Την ίδια στιγμή,

το λαθρεμπόριο οργιάζει, αφού μόνο το 2014, για

παράδειγμα, υπολογίζεται ότι διακινήθηκαν παράνομα

8,2 εκατ. φιάλες. 

Σημειώνεται ότι στην αγορά αυτήν την ώρα κατα-

γράφεται μια στρέβλωση σε σχέση με τον ΕΦΚ στα

αλκοολούχα, που κατά το ΙΟΒΕ κοστίζει στο δημόσιο

ταμείο κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια

βάση από διαφυγόντες φόρους από όλη την εφοδια-

στική αλυσίδα. Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία του

ΣΕΑΟΠ και του ΙΟΒΕ, το 2014 διακινήθηκαν λαθραία

8,2 εκατ. φιάλες με τα διαφυγόντα έσοδα από ΕΦΚ

και ΦΠΑ να φθάνουν τα 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια

βάση. Επίσης, διακινήθηκαν 24 εκατ. λίτρα χύμα «τσί-

πουρου διημέρων», με τις απώλειες φορολογικών

εσόδων να υπολογίζονται σε 300 εκατ. ετησίως και

τις δηλωμένες ποσότητες να ανέρχονται περίπου στα

7 εκατομ.  λίτρα.

Ευκαιρία το νέο πλαίσιο ΕΦΚ αλκοολούχων 

για τους μικρούς παραγωγούς

Τη δυνατότητα στους πολίτες να εξοφλήσουν τα πρό-

στιμα που τους έχουν επιβληθεί από την Τροχαία σε

έως και 24 μηνιαίες δόσεις παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η δυνατότητα αυτή ισχύει από

τη στιγμή που τα ποσά των προστίμων θα βεβαιωθούν

για είσπραξη στις αρμόδιες ΔΟΥ. 

Από τη στιγμή που το ποσό ενός προστίμου της Τροχαίας

εμφανίζεται στην εφαρμογή της «προσωποποιημένης

πληροφόρησης» του συστήματος ΤΑΧΙSnet ως βεβαιωμένη

μη ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τη ΔΟΥ, ο φορολογούμενος

στον οποίο έχει επιβληθεί η συγκεκριμένη χρηματική

ποινή μπορεί να ρυθμίσει την αποπληρωμή της σε έως

και 24 μηνιαίες δόσεις. Η εξόφληση προστίμων της

Τροχαίας σε έως και 24 μηνιαίες δόσεις επιτρέπεται να

γίνει με την ένταξή τους στην «πάγια ρύθμιση» του ν.

4152/2013. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει

η ρύθμιση αυτή, οι οφειλές προς το Δημόσιο που προέρ-

χονται από έκτακτη αιτία (όπως τα συγκεκριμένα πρόστιμα)

μπορούν να εξοφληθούν σε έως και 24 (αντί 12) μηνιαίες

δόσεις.

Σε κάθε περίπτωση, για να υπαχθεί ένα πρόστιμο της

Τροχαίας στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013 δεν

χρειάζεται να έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. Μπορεί όμως

η ένταξή του στη ρύθμιση να γίνει και αφού καταστεί λη-

ξιπρόθεσμο, αφού δηλαδή παρέλθει η ημερομηνία εμ-

πρόθεσμης πληρωμής του.

Η αίτηση για την εξόφληση προστίμου της Τροχαίας

έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις πρέπει να υποβληθεί ηλε-

κτρονικά μαζί με σχετική υπεύθυνη δήλωση. Η ηλεκτρονική

υποβολή της αίτησης και της απαιτούμενης υπεύθυνης

δήλωσης γίνεται μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής,

που φέρει τον τίτλο «Ρύθμιση οφειλών» και είναι διαθέσιμη

στον λογαριασμό που έχει κάθε φορολογούμενος στο

σύστημα ΤΑΧΙSnet, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (ηλεκτρονική

διεύθυνση www.aade.gr).

Στην αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση που θα

κληθεί να υποβάλει ο φορολογούμενος για να

ρυθμίσει το πρόστιμο της Τροχαίας σε έως και 24

μηνιαίες δόσεις, θα πρέπει να συμπληρώσει στοιχεία

που αποτυπώνουν την πραγματική περιουσιακή

του κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να

επιλέξει την άντληση των στοιχείων αυτών από

τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις Ε9 και Ε1. Εφόσον

διαθέτει ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία τα

οποία δεν έχουν περιληφθεί στις σχετικές δηλώσεις

οφείλει να τα δηλώσει επιπροσθέτως. Πρέπει

επίσης να δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν εκκρεμεί

εναντίον του κατηγορία για ποινικού χαρακτήρα

αδίκημα φοροδιαφυγής. Στη συνέχεια, θα πρέπει

να αναγράψει τα καθαρά μηνιαία έσοδά του και τα

μηνιαία έξοδά του. Η διαφορά μεταξύ των δύο ποσών θα

κρίνει το ύψος της κάθε μηνιαίας δόσης που θα κληθεί να

πληρώνει με τη ρύθμιση της οφειλής του και, συνακόλουθα,

τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων, οι οποίες μπορεί να

φθάσουν μέχρι και τις 24. Όσο πιο μικρή είναι η διαφορά

μεταξύ μηνιαίων εσόδων και μηνιαίων εξόδων, τόσο με-

γαλύτερος θα είναι ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που

θα του εγκρίνει το σύστημα. Ο αιτών φορολογούμενος

πρέπει επίσης να δηλώσει τον IBAΝ ενός τουλάχιστον

τραπεζικού του λογαριασμού, μέσω του οποίου θα πραγ-

ματοποιεί τις πληρωμές των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης. 

Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος που θα υπαχθεί

στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

1. Το συνολικό ποσό της οφειλής που υπάγεται στη

ρύθμιση επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%,

ακόμη κι αν κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης δεν

έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο. 

2. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μι-

κρότερο από 15 ευρώ.

3. Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής

στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέα χρέη προς το Δημόσιο

ο οφειλέτης μπορεί να τα υπαγάγει κι αυτά σε νέα «πάγια

ρύθμιση». 

4. Προϋπόθεση για την ένταξη στην «πάγια ρύθμιση»

του ν. 4152/2013 είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει

όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας

πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές

δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία

πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο

οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα

αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις

ανωτέρω δηλώσεις. 

5. Προϋπόθεση επίσης για την ένταξη στη ρύθμιση

είναι να έχουν τακτοποιηθεί όλα τα προηγούμενα χρέη

του οφειλέτη. Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τα-

κτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες

δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» του ν. 4152/2013.

6. Φορολογούμενος εναντίον του οποίου εκκρεμεί

ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή δεν μπορεί να υπαχθεί

στην «πάγια ρύθμιση».

Εξόφληση των προστίμων της Τροχαίας σε 24 δόσεις
ΑΑΔΕ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη των σχετικών ποινών στην «πάγια ρύθμιση»
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΕλληνική Ζυθοποιία Ατα-

λάντης κατέκτησε 4 Supe-

rior Taste Awards, από το Διε-

θνές Ινστιτούτο ανώτερης Γεύ-

σης και Ποιότητας (iTQi), για

τις μπίρες εζα fine lager, εζα

premium pilsener, Blue Island

και εζα alcohol free. Προϊόντα της Ελ-

ληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης βρίσκονται

για δεύτερη συνεχή χρονιά ανάμεσα

στα πιο ποιοτικά και γευστικά προϊόντα

της Ευρώπης.

Μέσα από μία διαδικασία τυφλής γευ-

σιγνωσίας στην οποία

συμμετείχαν 175 chefs

και sommeliers από τις

πιο αναγνωρισμένες λέ-

σχες μαγείρων και γευσι-

γνωστών στην Ευρώπη,

διακρίθηκαν 1.850 προ-

ϊόντα από 90 χώρες.

Οι μπίρες της Ελληνικής

Ζυθοποιίας Αταλάντης,

που κρύβουν μέσα τους

γεύσεις και αρώματα από

όλη την Ελλάδα, ξεχώρι-

σαν ανάμεσα στις χιλιάδες

συμμετοχές του διαγωνι-

σμού και κατέκτησαν τη

θέση τους ανάμεσα στα

καλύτερα προϊόντα της

Ευρώπης. Στο φετινό δια-

γωνισμό διακρίθηκαν οι

εζα fine lager με 2 αστέ-

ρια, εζα premium pilsener με 2 αστέρια,

Blue Island με 2 αστέρια και εζα alcohol

free με 1 αστέρι.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Ανώτερης Γεύσης

και Ποιότητας (iTQi) είναι ο διεθνής ορ-

γανισμός που συγκεντρώνει τον μεγα-

λύτερο αριθμό αυθεντικών ειδικών γεύ-

σης, μία επιλογή που έχει αναδείξει τις

βραβεύσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο.

To Superior Taste Award του iTQi είναι

μία αξιολόγηση με αστέρια, παρόμοια

με τους διεθνείς οδηγούς γαστρονομίας

Michelin και Gault Millau, που επιβραβεύει

προϊόντα βάσει των γευστικών χαρα-

κτηριστικών τους. Τα προϊόντα που συγ-

κεντρώνουν βαθμολογία άνω του 70%

διακρίνονται με ένα, δύο ή τρία αστέ-

ρια.

Στο πλαίσιο της βρά-

βευσης της εταιρείας, ο

κύριος Αθανάσιος Συρια-

νός, Προέδρος και Διευ-

θύνων Σύμβουλος της Ελ-

ληνικής Ζυθοποιίας Ατα-

λάντης, δήλωσε σχετικά:

«Μας γεμίζει χαρά και πε-

ρηφάνεια να βλέπουμε

τις μπίρες της Ελληνικής

Ζυθοποιίας Αταλάντης,

που φτιάχνουμε με τόση

αγάπη και μεράκι, να τα-

ξιδεύουν σε όλο τον κό-

σμο και να διακρίνονται

για τη μοναδική τους γεύ-

ση και ποιότητα. Οι δια-

κρίσεις από το Διεθνές Ιν-

στιτούτο ανώτερης Γεύ-

σης και Ποιότητας αποτε-

λούν για όλους εμάς επιβράβευση των

κόπων μας αλλά και μας πεισμώνουν

να προσπαθούμε κάθε μέρα για το κα-

λύτερο. Στην Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-

λάντης έχουμε στόχο να εξελισσόμαστε

καθημερινά, ώστε να παράγουμε προ-

ϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης,

αντάξια της εμπιστοσύνης των κατανα-

λωτών και πελατών μας.»

Ηανάπτυξη του τουρισμού έχει πολ-

λαπλά οφέλη για την εθνική οικο-

νομία, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών

Επιχειρήσεων στην τελευταία καμπάνια

με τίτλο «Τουρισμός, αξία για όλους»,

που στόχο έχει να αναδείξει στο ευρύ

κοινό τον πολλαπλασιαστικό ρόλο που

παίζει ο τουρισμός για κάθε κλάδο,

αλλά και να στηρίξει την ανάπτυξη

τουριστικής συνείδησης στον κάθε πο-

λίτη.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπερά-

σματα πρόσφατης μελέτης του SETE

Intelligence, με τίτλο «Η συμβολή του

τουρισμού στην ελληνική οικονομία

το 2017» για κάθε 1 ευρώ τουριστικού

εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται

κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Στις περιφέ-

ρειες της Κρήτης, του Ν. Αιγαίου και

των Ιονίων Νήσων, ο τουρισμός συ-

νεισφέρει άμεσα στη δημιουργία άνω

του 47,4% του ΑΕΠ των εν λόγω προ-

ορισμών. Οι τρεις αυτές περιφέρειες

έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφα-

λήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας

την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των

περιοχών στις οποίες παρουσιάζει ανά-

πτυξη.

Τουρισμός και τρόφιμα

Στο φόντο αυτό ο ΣΕΤΕ επισημαίνει

ότι 50% των πωλήσεων επιχειρήσεων

ειδών διατροφής και κρασιού απευ-

θύνονται στον τουρισμό , Ενδεικτικό

είναι ότι όπως ανέφεραν στελέχη της

γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ το πο-

σοστό του τζίρου από τον κλάδο HORE-

CA ανέρχεται στο 5%, από 2% που είχε

πέσει τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα

με συντονισμένες κινήσεις στο πλαίσιο

μιας συνολικής στρατηγικής που υλο-

ποιεί εδώ και δύο χρόνια η οικογένεια

Χατζάκου στοχεύει να φτάσει και πάλι

να έχει έσοδα από τον κλάδο HORECA

που θα φτάνουν και πάλι το 10%.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση

του Ελληνικού κρασιού αλλά και των

αποσταγμάτων που και τα δύο «πα-

λεύουν» να ξεφύγουν από τη λογική

του «χύμα». «Μόνο με επώνυμα προ-

ϊόντα μπορούν οι τουρίστες να έλθουν

κοντά στην Ελληνική παραγωγή και

να αναζητήσουν τα προϊόντα μας στο

εξωτερικό» αναφέρουν παράγοντες

του κλάδου. Παραπέμπουν δε στο Ελ-

ληνικό κρασί που τα τελευταία χρόνια

έχει κάνει άλματα προόδου επενδύον-

τας σε ελληνικές ποικιλίες και επώνυμα

σήματα.

Κρασί κι επώνυμο τσίπουρο πρε-

σβευτές της Ελλάδας

Έτσι, σύμφωνα με την Κεντρική Συ-

νεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών

Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), οι ελληνικές εξα-

γωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. πα-

ρουσιάζουν ανάπτυξη της τάξης του

0,47% (52.592.841 € /2016  -

52.841.750 €/2017), ενώ αύξηση της

τάξης του 11,10% καταγράφεται σε

σχέση με το μέσο όρο 5ετίας. Βελτιω-

μένη παρουσιάζεται και η μεταβολή

της μέσης τιμής  πώλησης των ελλη-

νικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε.

κατά + 2,91% (2,07 €/kg /2016  -  2,13

€/kg /2017, λόγω της ανάδειξης των

επώνυμων οίνων τα τελευταία χρόνια

και λόγω τουρισμού. Επίσης αύξηση

της τάξης του 7,21% κατέγραψαν σε

ποσότητα οι εξαγωγές προς  Τρίτες

Χώρες, (4.837 tn/2016  -  5.186

tn/2017), ενώ αύξηση καταγράφεται

κατά 13,40% σε σχέση και με το μέσο

όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Αντίστοιχα και ο κλάδος των απο-

σταγμάτων έχει μεγάλο σύμμαχο τον

τουρισμό, που κατά τα 2/3 παράγει

προϊόντα για εξαγωγές. Σύμφωνα με

παράγοντες του Συνδέσμου Ελλήνων

Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοο-

λούχων Ποτών ο τουρισμός είναι το

καλύτερο εργαλείο για την ανάδειξη

του Ελληνικού αποστάγματος. Ωστόσο

απαιτείται να είναι επώνυμο και να

ξεφύγει από τη λογική του «χύμα» για

να έχει τύχη στις διεθνείς αγορές αλλά

και να τονώσει την εγχώρια προστιθέ-

μενη αξία

Η συνεισφορά

Έτσι σύμφωνα με τη μελέτη του

ΣΕΤΕ στο 10,3% του ΑΕΠ ανήλθε η

άμεση συνεισφορά του τουρισμού

στην ελληνική οικονομία το 2017. Σύμ-

φωνα με τον SETE Intelligence, η άμεση

συνεισφορά του τουρισμού στη δια-

μόρφωση του ΑΕΠ ανήλθε στο 10,3%

ή σε περίπου 18,3 δισ. ευρώ, αυξημένη

κατά +9,3% σε σύγκριση με το 2016.

Συνυπολογίζοντας και τα πολλαπλα-

σιαστικά οφέλη, η συνολική συνει-

σφορά ανέρχεται μεταξύ 40,3 δισ.

ευρώ και 48,5 δισ. ευρώ, δηλαδή κυ-

μάνθηκε μεταξύ 22,6% του ΑΕΠ και

27,3% του ΑΕΠ, καθιστώντας τον του-

ρισμό βασικό πυλώνα της ελληνικής

οικονομίας.

Μάλιστα, από τα έσοδα από τον

τουρισμό, περισσότερο από το 90%

προέρχεται από το εξωτερικό, καθι-

στώντας τον τουρισμό σχεδόν αμιγώς

εξαγωγική δραστηριότητα.

Στην ενίσχυση της ψη-

φιακής ταυτότητας των

υφιστάμενων πολύ μι-

κρών, μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων αποσκοπούν

οι δύο νέες δράσεις που

ενεργοποίησε το υπουρ-

γείο Οικονομίας και Ανά-

πτυξης, στο πλαίσιο του

Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος Ανταγωνιστικότητα

- Επιχειρηματικότητα - Και-

νοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Πρόκειται για τις δράσεις

«Ψηφιακό Βήμα» και «Ψη-

φιακό Άλμα» συνολικής δημόσιας δα-

πάνης 100 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ.

ευρώ έκαστη), οι οποίες θα ενισχύσουν

τις δικαιούχες επιχειρήσεις, είτε να

κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα

είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται

στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που

θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι

θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο

εξοπλισμό, λογισμικό και Υπηρεσίες

Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 

Διεθνείς διακρίσεις για την 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

100 εκατ. ευρώ 

για ψηφιακή ενίσχυση
Επιχορηγήσεις έως και 200.000 ευρώ 

σε ΜΜΕ για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού

και ανάπτυξη υπηρεσιών

Horeca και τουρισμός 

μοχλοί τόνωσης του κλάδου 

τροφίμων και ποτών
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο καφές των Ελλήνων «κοστίζει» στο περιβάλλον 

300 εκατ. πλαστικά ποτήρια τον χρόνο!

Οι Έλληνες αγαπούν τον καφέ και τον καταναλώνουν

σε κάθε ευκαιρία. Πολλές φορές παίρνουμε καφέ

σε πλαστικό ποτήρι πηγαίνοντας για καφέ και ακριβώς

αυτή η υπερβολή καταγράφεται στα στατιστικά της

Greenpeace, που μέτρησε ότι τα πλαστικά ποτήρια

που χρησιμοποιούν οι Έλληνες μόνο για τον καφέ

τους φτάνουν τα 300 εκατομμύρια τον χρόνο! 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτού του προβλή-

ματος, οι εθελοντές της  Greenpeace καλούν τους

Έλληνες να πίνουν το καφεδάκι τους εξασφαλίζοντας

έκπτωση έως και 30%, προτείνοντάς τους να συμμετέ-

χουν στο project ΣτοΠοτήριΜου.

Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο

Ειδήσεων ο Ντενύς Τσουτσάγιεβ, υπεύθυνος εθελοντών

στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace και συντονιστής

του συγκεκριμένου project η ομάδα εθελοντών σκέ-

φτηκε ότι οι καταναλωτές καθημερινά πίνουν το κα-

φεδάκι τους είτε τον χυμό τους, κρύο τσάι κι άρα θα

μπορούσαν ταυτόχρονα να προστατεύσουν το περι-

βάλλον, αλλά να κερδίσουν και μια μικρή έκπτωση

κάθε φορά που θα κουβαλάνε το δικό τους ποτήρι

πολλαπλών χρήσεων.

«Συγκεκριμένα, όσοι κουβαλάνε τα δικά τους ποτήρια

δεν έχουν κανένα όφελος. Εμείς σε συνεργασία με

πάνω από 50 καταστήματα εστίασης, κυλικεία, καφε-

τέριες προσφέρουμε στον καθένα που θα έχει το δικό

του ποτήρι ένα μικρό μπόνους, το οποίο κυμαίνεται

από 10 μέχρι 50 λεπτά είτε ποσοστιαία έκπτωση από

10% έως 30%. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δώσουμε

ένα έξτρα κίνητρο στους καταναλωτές να έχουν το

δικό τους επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι και να στα-

ματήσουν να παίρνουν πλαστικά. Ταυτόχρονα πιέζουμε

τα καταστήματα να κάνουν έκπτωση όχι μόνο στον

καφέ αλλά και σε άλλα ροφήματα», λέει ο κ. Τσουτσά-

γιεβ.

Υπογραμμίζει ότι πρόκειται για «ένα έργο που υλο-

ποιούν ολοκληρωτικά εθελοντές. Ξεκινήσαμε τον Οκτώ-

βριο του 2017, εξαιτίας της κατανάλωσης πολλών πο-

τηριών μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται και πετιούνται

καθημερινά, καθώς δεν είναι ανακυκλώσιμο και συνολικά

μπορεί να φτάνουν και 300 εκατομμύρια πλαστικά πο-

τήρια τον χρόνο. Και μιλάμε μόνο για τον καφέ κι όχι

για κάποιο άλλο ρόφημα, ενώ δεν υπολογίζουμε ούτε

τα χάρτινα ποτήρια που δεν είναι επίσης ανακυκλώσιμα

λόγω της πλαστικής επίστρωσης που έχουν».

Μέχρι τώρα στο δίκτυο του πρότζεκτ υπάρχουν οι

συνεργαζόμενες καφετέριες από 14 πόλεις της Ελλάδας.

«Έχουμε καταφέρει κι έχουμε εντάξει επαγγελματίες

από την Αθήνα, Θεσσαλονίκης, Καστοριά, Ηράκλειο,

Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Κως, Αίγινα, Πάρο, Βόλο,

Λάρισα και πολλές άλλες πόλεις που συνεχώς προστί-

θενται» δηλώνει ο κ. Τσουτσάγιεβ και τονίζει ότι το

«κλειδί» για να συμμετάσχει ο κόσμος είναι να μεταδοθεί

το μήνυμα κυρίως από τα ίδια τα καταστήματα που

φέρουν και το σήμα του πρότζεκτ, όπου φαίνεται η

έκπτωση.

Όπως πάντως ισχυρίζεται «οι Έλληνες αρχίζουν ολο-

ένα και περισσότερο να συνειδητοποιούν ότι πρέπει

να ενεργήσουν για το περιβάλλον και να περάσουν

στην δράση οι ίδιοι, καθώς βιώνουν σε καθημερινή

βάση το τεράστιο πρόβλημα της παραγωγής των σκου-

πιδιών έξω από τα σπίτια τους, τους δρόμους, τις πα-

ραλίες. Είναι αρκετά συνειδητοποιημένος ο κόσμος,

κυρίως οι νέοι».

«Εμάς, στόχος μας είναι να σταματήσει να χρησιμο-

ποιούνται τα ποτήρια μιας χρήσης είτε είναι πλαστικά

είτε χάρτινα. Θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο ότι

μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό και ότι το να φέρεις

δικό σου ποτήρι πολλαπλών χρήσεων. Δεν είναι κάτι

δύσκολο, απλά μπορεί να γίνει κι αυτό μια καθημερινή

συνήθεια όπως το να πίνουμε κάθε μέρα το καφεδάκι

μας», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Ανελέητο κυνηγητό εξαπολύει ο ΕΦΚΑ, εναντίον όσων

έχουν χρονίζουσες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα

ασφαλιστικά ταμεία.

Οι έρευνες γίνονται μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφα-

λιστικών Οφειλών, του ΚΕΑΟ, οι υπηρεσίες του οποίου

καλούνται να αναζητήσουν και να εντοπίσουν τους οφει-

λέτες, τυχόν περιουσιακά τους στοιχεία τόσο των ιδίων

όσο και συγγενών τους και συνυπόχρεων προσώπων.

Μεταξύ των φορέων που θα πραγματοποιηθούν οι

έρευνες περιλαμβάνονται οι τράπεζες, οι οργανισμοί συλ-

λογικών επενδύσεων, τα επιμελητήρια, οι συμβο-

λαιογράφοι, οι υποθηκοφύλακες, οι προϊστάμενοι

των κτηματολογικών γραφείων, οι οικονομικοί ή

κοινωνικοί ή επαγγελματικοί φορείς ή οργανώσεις.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, τα ερωτήματα,

που αποστέλλονται έγγραφα ή ηλεκτρονικά, πρέπει

να απαντηθούν από τους υπόχρεους σε παροχή

πληροφοριών εντός δέκα (10) ημερών από την πα-

ραλαβή τους, ενώ σε εξαιρετικά σύνθετες υποθέσεις,

η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για είκοσι (20)

επιπλέον ημέρες.

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται

και το υπόδειγμα του εγγράφου που θα αποσταλεί

στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για την αναζήτηση

αντιγράφου κτηματολογικών φύλλων για τους οφει-

λέτες του ΕΦΚΑ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί να αναζητούνται πλη-

ροφορίες και από λοιπούς φορείς.

Χορός δισεκατομμυρίων

Από την πρόσφατη έκθεση του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι

από τις οφειλές ύψους 31.869.976.751 ευρώ, στον τέλος

Μαρτίου 2018,  το 21,77% (ή ποσό 6.937.537.528 ευρώ)

του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες

που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά

από το 2010 και μετά, ενώ το 78,23% (ποσό 24.932.439.224

ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να

παράγουν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες ξεκίνησαν

να δημιουργούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ταμεία από

το 2009 και σήμερα χρωστούν συνολικά 24,9 δις. ευρώ.

Τα χρέη προς τα Ταμεία, έως και το 2009 ήταν σχεδόν

τα μισά, ήτοι 15,4 δις. ευρώ, επί συνόλου 31,9 δισ. ευρώ.

Ως προς τη διάρθρωση των οφειλών από την έκθεση του

ΚΕΑΟ προκύπτουν επίσης τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Το σύνολο των οφειλετών προς τα Ταμεία ανέρχεται

σε 1.216.873 οι οποίοι χρωστούν συνολικά 31,9 δισ.

ευρώ.

Από το σύνολο των οφειλετών, οι 839.891 οφειλέτες (

ή το 69%) χρωστούν ποσά έως 15.000 ευρώ ο καθένας.

Ωστόσο, το άθροισμα των χρεών των συγκεκριμένων

οφειλετών ανέρχεται σε μόλις στο 10,6% του συνόλου

των οφειλών ή 3,36 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λί-

γους μεγαλοοφειλέτες με χρέη άνω του 1εκ. ευρώ. Πρό-

κειται για 1.733 οφειλέτες, οι οποίοι οφείλουν 6,9 δισ.

ευρώ ή το 21,67% του συνόλου των οφειλών.

Οι χαμένες οφειλές

Όλη η διαδικασία αυτή στοχεύει να ξεκαθαρίσει ποιες

από τις οφειλές είναι «ανεπίδεκτες είσπραξης» δηλαδή

δεν μπορούν να εισπραχθούν, επειδή δεν έχει περιουσιακά

στοιχεία ο οφειλέτης ή η εταιρεία δεν υφίσταται. 

Όμως, ο χαρακτηρισμός μια οφειλής ως ανεπίδεκτης

είσπραξης, επεκτείνει για μία ακόμη δεκαετία την περίοδο

μη παραγραφής της, με στόχο, μήπως στο διάστημα αυτό

βρεθούν περιουσιακά στοιχεία. Αν η δεκαετία αποβεί

άκαρπη, τότε η οφειλή διαγράφεται.

Για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης

πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

•Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και να μην διαπι-

στώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη

ή των υπευθύνων της επιχείρησης, ή να διαπιστώθηκε η

με οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους

στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη,

ο έλεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιουσίας,

εφόσον πρόκειται για πτωχό ή ολοκλήρωση της διαδικασίας

εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς

εκκαθάρισης.

•Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέ-

λεσης

•Να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπεύθυνων

φυσικών προσώπων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ή να

μην είναι δυνατή η άσκησή της.

Στην έκθεση αποτυπώνονται τα αποτελέσματα των

ελάχιστων αναγκαίων ελέγχων εισπραξιμότητας που είναι

οι εξής:

•Ο έλεγχος ταυτοποίησης του οφειλέτη και των συνυ-

πεύθυνων προσώπων.

•Ο έλεγχος εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων.

•Ο έλεγχος της εξάντλησης των μέτρων αναγκαστικής

εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων

•Ο έλεγχος εφαρμογής της ποινικής διαδικασίας.

Ταυτοποίηση οφειλέτη

Ο έλεγχος θεωρείται ολοκληρωμένος εφόσον επιβε-

βαιώθηκε η ορθότητα των στοιχείων ταυτοποίησης που

έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Οφειλετών του ΚΕΑΟ.

Εκτείνεται στα στοιχεία του οφειλέτη φυσικού ή νομικού

προσώπου, των συνυπεύθυνων με αυτόν, τυχόν κληρο-

νόμων, καθώς και στην κατάσταση της επιχείρησης του

οφειλέτη. Ειδικότερα:

Για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο ή συνυπεύθυνο νομικού

προσώπου, γίνεται διασταύρωση με τα στοιχεία του

αρχείου ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας που

υπάρχει διαθέσιμο μέσω της διασύνδεσης με το ΟΠΣ

Για οφειλέτη νομικό πρόσωπο, γίνεται διασταύρωση

των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Οφει-

λετών του ΚΕΑΟ με τα διαθέσιμα στην υπηρεσία στοιχεία

του καταστατικού του νομικού προσώπου και των σχετικών

δημοσιεύσεων στο ΓΕΜΗ. ή του οικείου κατά περίπτωση

Μητρώου ή βιβλίου.

Για οφειλέτη φυσικό πρόσωπο που απεβίωσε πρέπει

να προσδιοριστούν οι κληρονόμοι του. Το ίδιο ισχύει και

στην περίπτωση θανάτου του συνυπεύθυνου φυσικού

προσώπου, όταν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο. Οι

σχετικές πληροφορίες λαμβάνονται μέσω αλληλογραφίας

με το πρωτοδικείο περί δημοσίευσης (ή μη) διαθήκης και

περί αποποιήσεως (ή μη) κληρονομίας και με τον οικείο

Δήμο για την αναζήτηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγ-

γενών ή οικογενειακής κατάστασης

Οι πληροφορίες για την κατάσταση της επιχείρησης

(λειτουργία, μη λειτουργία διακοπή δραστηριότητας, πτώ-

χευση, εκκαθάριση κλπ) λαμβάνονται είτε μέσω των δια-

θέσιμων στην υπηρεσία στοιχείων - είτε μέσω αλληλο-

γραφίας με τρίτους φορείς

Ειδικά η διακοπή δραστηριότητας μιας επιχείρησης

μπορεί να προκύπτει από τα στοιχεία της διασύνδεσης με

τη φορολογική διοίκηση, και να επιβεβαιώνεται από το

γεγονός της μη υποβολής ΑΠΔ μετά τη διακοπή.

Η πτώχευση διαπιστώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο,

πχ κοινοποίηση δικαστικής απόφασης λήψη πιστοποιητικού

από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο σχετικά με την

πτώχευση και την πορεία της.

Πώς ελέγχεται η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων

Στην έκθεση πρέπει να πιστοποιείται ότι διενεργήθηκε

έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων του

οφειλέτη, μέσω των διαθέσιμων στην υπηρεσία στοιχείων

ή μέσω αλληλογραφίας με τρίτους φορείς.

Ενδεικτικά, από την έρευνα στα διαθέσιμα στην υπηρεσία

στοιχεία μπορεί να πιστοποιείται ότι:

•έχουν επιστραφεί βεβαιωμένες λόγω μη εξεύ-

ρεσης περιουσιακών στοιχείων οι παραγγελίες κα-

τάσχεσης που εκδόθηκαν

•από τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος

του ΕΦΚΑ δεν προέκυψε η έκδοση αποδεικτικών

ασφαλιστικής ενημερότητας για μεταβίβαση ακι-

νήτου την τελευταία πενταετία.

Από τις πληροφορίες που λήφθηκαν από τρίτους

φορείς μπορεί να πιστοποιείται ότι:

•από τα στοιχεία του περιουσιολογίου που τη-

ρείται στην ΑΑΔΕ δεν προέκυψε διαμορφωμένη

περιουσιακή κατάσταση ή διαπιστώθηκε η εκποίηση

των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που

δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα

άρθρα 939 επ. Α.Κ.,

•από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δεν προέκυψαν κα-

ταχωρίσεις στο ΑΦΜ του οφειλέτη για μισθωτήρια,

ούτε προέκυψε η ύπαρξη οχημάτων ή σκαφών.

•από τα στοιχεία της εταιρείας «Κτηματολόγιο ΑΕ» δεν

προέκυψε ακίνητη περιουσία του οφειλέτη και των συνυ-

πεύθυνων προσώπων στις περιοχές για τις οποίες έχει

περαιωθεί η κτηματογράφηση.

•από τα στοιχεία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία

και κτηματολογικά γραφεία των νομών όπου βρίσκεται η

κατοικία, η επαγγελματική δραστηριότητα και ο τόπος

καταγωγής του οφειλέτη ή των συνυπεύθυνων δεν προ-

έκυψε η ύπαρξη μερίδας ή στοιχεία ακίνητης περιουσίας

αυτών.

Κατασχέσεις 

Στην έκθεση, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περί-

πτωσης μπορεί να πιστοποιείται:

•ότι έχουν επιβληθεί κατασχέσεις για το σύνολο της

οφειλής εις χείρας όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων (εν-

ταγμένων ή μη στο ηλεκτρονικό σύστημα) που λειτουργούν

στην ημεδαπή σε όλα τα τραπεζικά προϊόντα (καταθέσεις,

λογαριασμούς πάσης φύσεως, παρακαταθήκες, συμβάσεις

και πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόν-

των), καθώς και στο περιεχόμενο των θυρίδων που

διατηρεί ο οφειλέτης ή τα συνυπεύθυνα πρόσωπα ή / και

•ότι έχουν κατασχεθεί και εκποιηθεί αναγκαστικά όλα

τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που εντοπί-

στηκαν στην κυριότητα ή κατοχή του οφειλέτη και το

προϊόν της εκποίησής τους πιστώθηκε στην οφειλή ή /

και

•ότι έχουν κατασχεθεί κινητά ή ακίνητα περιουσιακά

στοιχεία, των οποίων η εκποίηση δια πλειστηριασμού δεν

κατέστη δυνατή ή / και

•ότι διενεργήθηκε πλειστηριασμός χωρίς να αναδειχθεί

πλειοδότης ή ο πλειστηριασμός ματαιώθηκε ή για διάφο-

ρους λόγους δεν διενεργήθηκε ή / και

•ότι συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος για τον

οποίον η εμμονή στην προσπάθεια αναγκαστικής εκποίησης

του περιουσιακού στοιχείου θα οδηγήσει στην επιβάρυνση

της οφειλής με έξοδα που δεν θα εισπραχθούν ποτέ (πχ

ή περιπτώσεις που εντοπίζεται στην κυριότητα του

οφειλέτη μικρό εξ αδιαιρέτου μερίδιο ιδιοκτησίας ή περι-

ουσιακό στοιχείο πολύ μικρής αξίας, με πολλά βάρη κλπ)

Σε περίπτωση που από τις δηλώσεις των πιστωτικών

ιδρυμάτων που αποστέλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας

κατασχέσεων τρεις χείρας τραπεζών ως τρίτων υπάρξουν

πληροφορίες για την ύπαρξη δικαιωμάτων σε χρηματοοι-

κονομικά προϊόντα κάθε είδους ή την ύπαρξη θυρίδων,

θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για το άνοιγμα και την

απόδοση του περιεχομένου τους στο ΚΕΑΟ.

Σαφάρι του ΕΦΚΑ για ακίνητα και καταθέσεις 

των οφειλετών και των συγγενών τους

Σκανάρει κτηματολόγιο, τράπεζες, συμβολαιογράφους, αστυνομία, δικαστήρια, 

επιμελητήρια αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία όσων έχουν «φεσώσει» τα ασφαλιστικά ταμεία 



ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 17EΔEOΠ



ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 18EΔEOΠ

ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Σπαγγέτι με κυδώνια, σκόρδο, 

πάπρικα και λημνιό κρασί

Υλικά

1 κιλό κυδώνια

½ κουταλιά της σούπας πάπρικα καυτερή

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

2 κ.σ. βούτυρο αγελαδινό

100 ml ελαιόλαδο

150 ml γλυκό κρασί

200 ml ζωμός λαχανικών

500 γρ. σπαγγέτι

Αλάτι – φρέσκο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο,

την πάπρικα και μία κουταλιά βούτυρο. Όταν ζεσταθεί,

ρίχνουμε το σκόρδο και μία κουταλιά μαϊντανό. Σοτά-

ρουμε σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε μέσα τα κυδώνια,

τα οποία έχουμε πλύνει πολύ καλά, για να φύγει η άμ-

μος. Σβήνουμε με το λημνιό κρασί και προσθέτουμε

τον ζωμό λαχανικών. Σκεπάζουμε το τηγάνι με ένα κα-

πάκι και αφήνουμε 3-4 λεπτά ώστε να ανοίξουν (πετάμε

όσα δεν ανοίξουν). Αποσύρουμε από τη φωτιά και πα-

ράλληλα βράζουμε τα σπαγγέτι σε μπόλικο αλατισμένο

νερό, κρατώντας τα 2 λεπτά πριν από τον αναφερόμενο

στη συσκευασία χρόνο βρασμού. Σουρώνουμε και ρί-

χνουμε τα σπαγγέτι μέσα στο τηγάνι με τα κυδώνια

μαζί με λίγο ζωμό λαχανικών. Ανακατεύουμε, αλατο-

πιπερώνουμε και προσθέτουμε λίγο ακόμα βούτυρο

και μαϊντανό. Μόλις λιώσει το βούτυρο, ανακατεύουμε

καλά και σερβίρουμε.

Οι πράσινες πόλεις δίνουν ώθηση στην απασχό-

ληση και στην υγεία, υποστηρίζουν Βρετανοί

επιστήμονες. Οι «πράσινες» υποδομές, από τους

ποδηλατόδρομους μέχρι τον καθαρό αέρα, όχι

μόνο βοηθούν το περιβάλλον αλλά επίσης δημι-

ουργούν θέσεις εργασίας, βελτιώνουν την υγεία

και την παραγωγικότητα, σύμφωνα με έρευνα που

δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Οι επενδύσεις για

βελτίωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς θα μπο-

ρούσαν να δημιουργήσουν έως και 23 εκατομμύρια

επιπλέον θέσεις εργασίας κάθε χρόνο σε όλον τον

κόσμο, σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπι-

στημίου του Λιντς, στη Βρετανία.

Η επιστημονική ομάδα ανέλυσε περισσότερες

από 700 μελέτες που έχουν γίνει και αφορούν τις

επιπτώσεις που έχουν στις πόλεις οι υποδομές χα-

μηλής εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Μετα-

τρέποντας τα καινούργια αλλά και ήδη υπάρχοντα

κτίρια σε ενεργειακώς αποδοτικούς χώρους, οι

πόλεις μπορούν να δημιουργήσουν 16 εκατομμύρια

θέσεις εργασίας.

Οι επενδύσεις σε νέους ποδηλατόδρομους θα

μπορούσαν επίσης να αποφέρουν όφελος από 35

έως 136 δισ. δολάρια ετησίως στις υπηρεσίες υγεί-

ας.

«Καθώς συσσωρεύονταν οι αποδείξεις, συγκλο-

νιστήκαμε από το γεγονός ότι οι πόλεις που

θέλουμε, καθαρότερες, πιο υγιείς, πιο πλούσιες,

είναι εφικτές μέσω της καταπολέμησης της κλιμα-

τικής αλλαγής. Είτε πρόκειται για υψηλής ποιότητας

δημόσιες μεταφορές είτε για ποδηλατοδρόμους,

για ενεργειακώς αποδοτικά κτίρια ή για την καλύτερη

διαχείριση των αποβλήτων, τα χρήματα, οι ζωές

και οι ώρες που σώζουμε είναι εντυπωσιακά», ανέ-

φερε σε ανακοίνωσή του ο Αντι Γκούλντσον, κα-

θηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και βασικός

συντάκτης της μελέτης.

Μέχρι το 2050, πάνω από δύο στους τρεις αν-

θρώπους (το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού) θα

ζουν σε αστικά κέντρα, από 55% σήμερα. Η μεγα-

λύτερη αύξηση του πληθυσμού των πόλεων τα

επόμενα χρόνια αναμένεται να παρατηρηθεί στην

Ινδία, στην Κίνα και στη Νιγηρία, σύμφωνα με τις

εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Όλοι μας έχουμε κακές συνή-

θειες. Το κάπνισμα, για παρά-

δειγμα, που αν καταφέρουμε να

το κόψουμε, η καρδιά μας (και κάθε

άλλο μέρος του οργανισμού μας)

θα μας ευγνωμονεί. Υπάρχουν όμως

και μερικές τοξικές συνήθειες που

δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να

μας καταστρέφουν. Ποιες είναι αυ-

τές;

Το να μιλάμε συνεχώς 

για κακές εμπειρίες

Είναι κατανοητό ότι θέλουμε να

κατανοήσουμε τα άσχημα πράγματα

που μας συμβαίνουν, αλλά με το

να τα σκεφτόμαστε και να τα συ-

ζητάμε συνεχώς, απλώς αυξάνουμε

τα επίπεδα του στρες μας, κατα-

στρέφουμε την διάθεσή μας, και

μπορεί να δημιουργούμε προβλή-

ματα στις διαπροσωπικές μας σχέ-

σεις. Ας το αναλύσουμε περισσό-

τερο όμως αυτό…

Το να γκρινιάζουμε όλη την 

ώρα στους φίλους μας

Οι φίλοι τεστάρονται στις δύσκο-

λες στιγμές, και είναι ίσως από τα

σημαντικότερα πράγματα να ξέ-

ρουμε πως έχουμε στην ζωή μας

κάποια άτομα που θα μας ακούσουν.

Αν, όμως, το κάνουμε συνεχώς,

τότε απλώς διαιωνίζουμε τα προ-

βλήματά μας… και, όπως είπαμε,

δημιουργούμε εντάσεις.

Το παρακάνουμε 

με την αυτοκριτική

Χωρίς την αυτοκριτική, δεν θα γι-

νόμασταν καλύτεροι. Αλλά η αυ-

τοκριτική πρέπει να είναι μια υγιής

διαδικασία, και όχι απλά να προ-

σβάλλουμε τον εαυτό μας συνεχώς.

Σταματήστε να το κάνετε αυτό,

επειδή η ψυχική σας υγεία επηρε-

άζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι

πιστεύετε.

Δεν φεύγουμε ποτέ 

από τα social media

Είναι ό,τι πιο εύκολο για να σκο-

τώσουμε λίγη ώρα. Μπορούμε απλά

να κάνουμε scroll για λίγο στο Face-

book, αλλά η λίγη ώρα σύντομα

μπορεί να γίνει… ολόκληρη η νύχτα.

Εκτός του ότι το φως του κινητού

ή του υπολογιστή καταστρέφουν

τον ύπνο μας, η ψυχική μας υγεία

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, κα-

θώς συγκρίνουμε τον εαυτό μας

με τους ανθρώπους που βλέπουμε

και (νομίζουμε ότι) έχουν καλύτερη

ζωή από εμάς.

Κοιμόμαστε πολύ αργά

Ο ύπνος είναι σημαντικός, καθώς

αν δεν κοιμόμαστε αρκετά (και

καλά), ξεκινάει ένας απαίσιος φαύ-

λος κύκλος στρες, κούρασης, υπερ-

φαγίας, αύξησης βάρους, περισσό-

τερου στρες… Προσπαθήστε να

φτιάξετε το πρόγραμμα του ύπνου

σας. Ένας καλός τρόπος για να το

πετύχετε αυτό είναι να πέφτετε

για ύπνο και να ξυπνάτε την ίδια

ώρα, κάθε μέρα—ναι, και τα σαβ-

βατοκύριακα. Τα πρωινά του Σαβ-

βάτου και της Κυριακής είναι πολύ

καλύτερα αν τα ζεις εκτός κρεβα-

τιού.

Το υπερβολικό 

όδεμα χρημάτων

Ναι, είναι λογικό μερικές φορές

να ξοδέψουμε κάτι παραπάνω, επει-

δή θέλουμε να κάνουμε στον εαυτό

μας ένα δώρο, αλλά όπως όλοι συ-

νειδητοποιήσαμε κάποια στιγμή στη

ζωή μας, το ξόδεμα είναι επίσης

και αρκετά εθιστικό. Και αγχωτικό.

Διαχειριστείτε συνετά τα χρήματά

σας, και έχετε γλιτώσει πάρα πολύ

στρες.

Η υπερβολική τηλεόραση

Ένας τρόπος να βάλουμε κιλά,

να χαλάσουμε την διατροφή μας

και το πρόγραμμα γυμναστικής μας;

Η τηλεόραση. Η καθιστική ζωή, γε-

νικότερα. Προσπαθήστε να μην το

παρακάνετε, καθώς η καθιστική ζωή

επιβαρύνει την υγεία μας και μας

γίνεται πολύ εύκολα συνήθεια.

Προσπερνάμε γεύματα

Όπως το πρωινό, που είναι ίσως

το πιο αγνοημένο γεύμα από όλα.

Και αυτό είναι λάθος, επειδή το να

μην τρώμε σωστά, ισορροπημένα

γεύματα μέσα στην ημέρα μπορεί

να αυξήσει τον κίνδυνο για υπερ-

φαγία, καθώς και για ασθένειες

όπως ο διαβήτης τύπου 2 και η

καρδιοπάθεια.

Οφέλη πράσινων 

πόλεων σε υγεία 

και εργασία

Οι συνήθειες που καταστρέφουν την υγεία μας
Ποιες είναι οι καθημερινές συνήθειες που καταστρέφουν 

την υγεία μας, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε;
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

HΝάξος, το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων,

αποτελεί μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό

αφού συνδυάζει την απόδραση σας σε άλλα 4

μικρά νησιά: της Ηρακλειάς, της Σχοινούσας,

των Κουφονησίων και της Δουνούσας. Τα πέντε

νησιά συνθέτουν τον Δήμο Νάξου και Μικρών

Κυκλάδων, εξ ου και ο τίτλος «Πέντε νησιά.

Ένας προορισμός.»

Αν σας ρωτούσαν πώς θα μπορούσε να είναι ο

τόπος που ανάθρεψε τον πατέρα των 12 θεών,

τον Δία, μάλλον θ’ απαντούσατε: εύφορος, επι-

βλητικός, με αρχέγονη μεγαλοπρέπεια.

Αν σας ρωτούσαν τι θα κυριαρχούσε στο νησί

που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Διόνυσος, μάλλον

θ’ απαντούσατε: κέφι, τραγούδι και χορός.

Αν τέλος σας ρωτούσαν πώς φαντάζεστε το

σκηνικό στο γάμο του Διόνυσου και της Αριάδνης,

μάλλον θα λέγατε: πολύ όμορφο, σχεδόν μαγικό…

Αυτή είναι η Νάξος.

Ένα μεγάλο νησί που βρίσκεται στο κέντρο των θα-

λάσσιων δρόμων του Αιγαίου, με επιβλητικούς ορεινούς

όγκους και εύφορες κοιλάδες, που κατοικείται από

κεφάτους ανθρώπους με παράδοση στη μουσική και

το χορό, γεμάτη ομορφιές που μαγεύουν τους επισκέ-

πτες.

Με τη μακρόχρονη ιστορία της, τα σημαντικά μνημεία,

αλλά και την έντονη τουριστική ζωή, κατέχει ξεχωριστή

θέση ανάμεσα στα άλλα κυκλαδονήσια.

Όσες μέρες κι αν καθίσετε στη Νάξο, θα έχει πάντα

κρυμμένες γωνιές για να ανακαλύψετε, παραλίες που

δεν έχετε ακόμη δει, πύργους και κάστρα που δεν

προλάβατε να επισκεφθείτε, αρχαίους ναούς που δεν

μάθατε τα μυστικά τους.

Στη Νάξο ταιριάζει ο χαρακτηρισμός διαμάντι του Αι-

γαίου καθώς δεσπόζει σε σχήμα ρόμβου στα καταγάλανα

νερά, περιτριγυρισμένη από τις μικρές Κυκλάδες, τους

πολύτιμους δηλαδή λίθους που της προσθέτουν επι-

πλέον λάμψη… 4 πολύχρωμες κουκίδες που περιβάλουν

το νησί.

Αυτός ο συνδυασμός νησιών είναι που προσφέρει

μια σειρά απο πλεονεκτήματα στο ταξίδι και δίνει την

ευκαιρία στον επισκέπτη να απολαύσει την εμπειρία

ενός μεγάλου νησιού με μικρές αποδράσεις στα 4

νησιά των Μικρών Κυκλάδων.

Η Νάξος χρειάζεται εβδομάδες για να την εξερευνήσει

κάποιος, ενώ τα μικρότερα νησιά – Ηράκλειά, Σχοινούσα,

Κουφονήσια και Δονούσα – προσφέρουν μια πιο «συμ-

πυκνωμένη» εμπειρία διακοπών.

Η Νάξος διαθέτει πολλές απέραντες παραλίες, δυ-

ναμική Χώρα, Παλιά Πόλη με ιστορία και αμέτρητα

αξιοθέατα και γραφικά χωριά, καταπράσινες κοιλάδες

και βουνά. Προσφέρει δηλαδή μια ξεχωριστή Κυκλαδίτικη

εμπειρία διακοπών διαφόρων μορφών: ήρεμες διακοπές

με κολύμπι, καλό φαγητό και sightseeing ή διακοπές

περιπέτειας με θαλάσσια σπορ, πεζοπορίες, ποδηλασία

κλπ.

Εναλακτικά, τα κοντινά νησιά των Μικρών Κυκλάδων

προσφέρουν την πολυτέλεια της ηρεμίας χωρίς να

λείπουν ευκαιρίες για μια ανάσα περιπέτειας και ένα

διάλειμμα από τις ανέμελες ώρες στην παράλια.

Με μια μακρά ιστορία που χρονολογείται από την

προϊστορική εποχή, κάθε νησί διατηρεί πλούσια παρά-

δοση με τοπικές γαστρονομικές σπεσιαλιτέ , μύθους,

θρύλους και φυσικές ομορφιές που αξίζουν να ανακα-

λύψετε.

Πότε είναι η καλύτερη εποχή 

για να επισκεφθείτε την Νάξο;

Η Νάξος – ένα νησί για όλα τα γούστα – μπορεί να

είναι ένας προορισμός για όλο το χρόνο, χάρη στο

ποικιλόμορφο τοπίο, την φυσική της ομορφιάς και της

τοπογραφικής της θέσης. Προσφέρει μια μεγάλη

ποικιλία από δραστηριότητες ανάλογα με το ενδιαφέρον

και την όρεξη για περιπέτεια!

Φυσικά, η περίοδος αιχμής για το νησί είναι το τέλος

της άνοιξης και οι αρχές του φθινοπώρου (Μάιος -Σε-

πτέμβριος), ειδικά για τις παραλίες και τα θαλάσσια

σπορ. Οι λάτρεις του αθλητισμού μπορούν να κάνουν

πεζοπορία και ποδηλασία όλο τον χρόνο. Λάτρεις της

γαστρονομίας επίσης μπορουν αν εξερευνήσουν τα

διάφορα εποχιακά προϊόντα της καθε εποχής.

Αξίζει να δείτε στη Νάξο

Η Χώρα της Νάξου

Στη Χώρα της Νάξου θα ψηλαφίσετε τα επι-

βλητικά σημάδια που άφησαν οι αρχαίοι Έλληνες,

αλλά και οι Γάλλοι και οι Ενετοί ευγενείς της τέ-

ταρτης σταυροφορίας. Θα επισκεφτείτε τη γι-

γαντιαία Πορτάρα, την τεράστια μαρμάρινη πόρτα

ενός λαμπρού ναού του Απόλλωνα που δεν

ολοκληρώθηκε ποτέ. Θα περπατήσετε στα στενά

δρομάκια του μεσαιωνικού Κάστρου που αγκα-

λιάζει το λόφο. Το απόγευμα στο λιμάνι θα απο-

λαύσετε τον καφέ σας και εάν έχετε χρόνο, θα

γευτείτε το φημισμένο Κίτρο, το γνωστό τοπικό

λικέρ.

Οι κούροι γίγαντες

Είναι τα πιο εντυπωσιακά γλυπτά της Ναξιώτικης

υπαίθρου και από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του

νησιού. Είναι μισοτελειωμένα κολοσσιαία αγάλματα

ανδρών -κούρων- που ξεκουράζονται αιώνια μέσα στις

ρεματιές στις Μέλανες και στον Απόλλωνα. Οι αρχαίοι

λατόμοι και γλύπτες διακαώς επιθυμούν να επιστρέ-

ψουν, για να ολοκληρώσουν το έργο τους...

Γαστριμαργικό ταξίδι

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως γαστρονομικός

προορισμός, μια και παράγει κάποια από τα  εξαιρετικά

προϊόντα της χώρας. Ανακαλύψτε την τυροκομική πα-

ράδοση της Νάξου που παράγει διασημότητες, όπως

τη γραβιέρα Νάξου, αλλά και το κεφαλοτύρι, το λεγό-

μενο αρσενικό τυρί. Γευτείτε πατάτες εξαιρετικής ποι-

ότητας και νοστιμιάς λόγω του αμμοαργιλώδους εδά-

φους πλούσιου σε κάλλιο. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε,

αλλά και να πάρετε μαζί σας φεύγοντας, το φημισμένο

Κίτρο, ένα απόσταγμα από φύλλα κιτριάς (citrus

medica) που θα το βρείτε σε διάφορα χρώματα. 

Απείρανθος: το στολίδι της Νάξου

Η Απείρανθος (ή Τ’Απεράθου) είναι ένα πολύτιμο

πετράδι της ορεινής Νάξου. Πέρασαν 10 αιώνες από

πάνω της  αφήνοντας ανέγγιχτα τα σπίτια, τα καλντε-

ρίμια, τον τρόπο που μιλούν οι κάτοικοί της, τις συνή-

θειες και την καθημερινότητά τους. Σήμερα, ως  επι-

σκέπτες,  ακούτε τους Απεραθίτες να μιλάνε ένα

ιδίωμα που μοιάζει με εκείνο της Κρήτης. Πατάτε στα

ίδια μαρμαρένια σοκάκια, θαυμάζετε τις καμάρες, τους

βενετσιάνικους πύργους, τα πέτρινα διώροφα σπίτια.

Κάθεστε σε παλιά καφενεία, για να «κλέψετε» λίγο

από τον ανόθευτο πολιτισμό της.

Καλοκαιρινοί προορισμοί

Νάξος και Μικρές Κυκλάδες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πλούσιος... τουρισμός

Αύξηση 14% σε όλα τα τουριστικά μεγέθη και σημαντική

ανάκαμψη του ελληνικού εσωτερικού τουρισμού κατα-

γράφει ήδη η ελληνική βαριά βιομηχανία και παράλληλα,

όπως σημείωσε η υπουργός Τουρισμού σε κοινή συνέντευξη

Τύπου με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, Κωνσταντίνο Τσέ-

γα.

«Δικαιώνεται η τουριστική πολιτική μας ''365 ημέρες το

χρόνο'' καθώς αν το 2018 ολοκληρωθεί όπως ξεκίνησε, τότε

θα υπάρχει τεράστια επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου»,

όπως σημείωσε η Ελενα Κουντουρά.

Σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του SETE Intelligence,

οι αεροπορικές αφίξεις την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος

2018, ήταν αυξημένες κατά 17,6% σε σχέση με το αντίστοιχο

περσινό διάστημα, καθώς ξεπέρασαν τα 2,17 εκατομμύρια

επισκέπτες, ενώ οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν άνοδο 4%  και

έφτασαν τα 2,4 εκατομμύριο.

Μάλιστα το πρώτο τρίμηνο του έτους τα τουριστικά έσοδα

διαμορφώθηκαν στα 557 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,2%

και τον  Μάρτιο «έσπασαν» τα κοντέρ,  με έσοδα άνω των

250 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή ζήτηση που υπάρχει για την Ελλάδα οδήγηση

τους μεγάλους tour oparators σε 2,7 εκατομμύριο περισσό-

τερες αεροπορικές θέσεις και σχεδόν στο σύνολο τους αφο-

ρούν την περίοδο Μάιος – Οκτώβριος.

Παράλληλα, οι μεγάλοι tour operators για να ανταποκριθούν

στην ισχυρή ζήτηση που υπάρχει για Ελλάδα έχουν προ-

γραμματίσει 2,7 εκατομμύρια περισσότερες αεροπορικές

θέσεις και μάλιστα τα 2,6 εκατομμύρια αφορούν την περίοδο

Μαΐου- Οκτωβρίου.

Όλα αυτά ενώ ο προϋπολογισμός του υπουργείου Τουρισμού

και του ΕΟΤ για προβολή «αγγίζει μετά βίας τα 15 εκατ. ευρώ

και το αποτέλεσμα είναι 30 εκατ. τουρίστες, όπως είπε η

Ελενα Κουντουρά, συμπληρώνοντας ότι η Ισπανία είχε 400

εκατ. ευρώ για να φέρει 70 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενη στη σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων

του ελληνικού τουρισμού την τριετία 2015-2017- με  αύξηση

κατά 25% του εισερχόμενου τουρισμού και ρεκόρ όλων των

εποχών στα έσοδα και όλα τα τουριστικά μεγέθη- η Ελ.

Κουντουρά τόνισε ότι το 2018 έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και

θα είναι μία νέα χρονιά-ρεκόρ.

«Με έξυπνη διαχείριση αξιοποιούμε στο μέγιστο βαθμό τα

περιορισμένα- σε σχέση με τον ανταγωνισμό μας -διαφημιστικά

κονδύλια του ΕΟΤ, για την παγκόσμια προβολή και προώθηση

του ελληνικού.

Ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, του αρμόδιου φορέα προ-

ώθησης και προβολής, Κωνσταντίνος Τσέγας, παρουσίασε

τις δράσεις για το 2018:

• Συμμετοχή του ΕΟΤ σε 45 Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις

το 2018 και επιπλέον τη συμμετοχή στα  Ποσειδώνια και στη

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

• Συνδιαφήμιση συνολικά με 124 διεθνείς αλλά και εξει-

δικευμένους tour operators και αεροπορικές εταιρείες σε

περισσότερες από 30  ξένες αγορές.

• Εναρξη για πρώτη φορά συνδιαφήμισης στην Ινδία για

την προώθηση των ταξιδίων για ζευγάρια, του γαμήλιου

τουρισμού και για το γυναίκειο ταξιδιωτικό κοινό.

• Αμεση έναρξη της  διαφημιστική προβολής σε κορυφαία

διεθνή  online  και στα μεγαλύτερα ξένα και διεθνή  τηλεοπτικά

δίκτυα όπως το CNN.

• Διοργάνωση του μεγαλύτερου από ποτέ αριθμού ταξιδίων

εξοικείωσης, πενταπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν, περίπου

200 κατά μέσο όρο ανά έτος την τελευταία τριετία. Το 2018

έχουν προγραμματιστεί  μέχρι τον Ιούλιο, στο πρώτο μέρος

του προγράμματος,167 ταξίδια εξοικείωσης και στις 13 Περι-

φέρειες της χώρας, για σχεδόν 590  ξένους δημοσιογράφους,

bloggers και εκπρόσωπους διεθνών ταξιδιωτικών ομίλων,

από 27 συνολικά χώρες.


