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Δ
ιάγουμε ένα περίεργο καλοκαίρι που φαίνεται

ότι και ο καιρός αντανακλά την κατάσταση

της χώρας. Ο καιρός δηλαδή φέτος δεν είναι

σύμμαχος για την κατανάλωση των κρύων ποτών,

κυρίως μπύρας και αναψυκτικών, με αποτέλεσμα

να έχουμε πτώση του τζίρου μας. Αν το συνδυά-

σουμε με τη γενικότερη πτώση της ιδιωτικής κα-

τανάλωσης και την υψηλή φορολογία, το μείγμα

είναι εκρηκτικό.

Η αγορά είναι πίστη, είναι πνεύμα, είναι προσδοκία,

άποψη και ελπίδα. Οι τράπεζες που αντανακλούν

συνήθως το κλίμα της αγοράς έχουν κλειστές τις

στρόφιγγες και δεν βρίσκονται σε πολύ καλή κα-

τάσταση. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξει το οικονομικό

κλίμα και να πάμε στην μόνη πραγματική ανάπτυξη

για τη χώρα, την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων

επιχειρήσεων. Έτσι τα χρήματα θα μένουν εδώ,

θα αυξηθεί η απασχόληση και επομένως και ιδιωτική

κατανάλωση που είναι το ζητούμενο.

Ένα περίεργο 
καλοκαίρι

Στασιμότητα παρουσιάζει η αγορά

των αλκοολούχων ποτών στην

Ελλάδα, σύμφωνα με τη νεότερη έκ-

δοση κλαδικής μελέτης η οποία κυ-

κλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικο-

νομικών Μελετών της ICAP: 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών

γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη στα μέσα

της δεκαετίας του ’80, όταν οι Έλ-

ληνες καταναλωτές, ακολουθώντας

τα ευρωπαϊκά πρότυπα, άρχισαν να

υποκαθιστούν σταδιακά τα εγχωρίως

παραγόμενα προϊόντα με άλλα εισα-

γόμενα αλκοολούχα ποτά. Κάτω από

συνθήκες έντονου ανταγωνισμού σε

διεθνές επίπεδο, αρκετές ελληνικές

παραγωγικές και εισαγωγικές εταιρείες

περιήλθαν μέσω εξαγορών και συγ-

χωνεύσεων, στον έλεγχο οίκων του

εξωτερικού.

Στάσιμη 

η αγορά 

αλκοολούχων

ποτών
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Mεγαλώνει ηλικιακά η

γενιά του brain drain,

εξελίσσεται, αμείβεται κα-

λύτερα, κάνει οικογένεια

και δεν αποφασίζει εύκολα

να επιστρέψει στην πατρί-

δα, με τρεις στους δέκα

(29%) Έλληνες που ζουν

και εργάζονται για καλύ-

τερες προοπτικές καριέρας

στο εξωτερικό να είναι

πλέον 40άρηδες και άνω, όταν το

2015 αυτή η ομάδα ήταν σχεδόν

ένας στους δέκα (12%) - ενώ ταυ-

τόχρονα περιορίζονται οι νέοι κάτω

των 30 στο μίγμα των εκπατρισθέν-

των, σε ποσοστό 19% το 2019 από

36% το 2015. 

H έρευνα Brain Drain της ICAP

People Solutions, που παρουσιά-

στηκε χθες στο Divani Caravel, στο

πλαίσιο του 5ου Human Capital

Summit της ICAP, το οποίο είχε την

υποστήριξη της «Ναυτεμπορικής»

και του naftemporiki.gr, ως χορηγών

επικοινωνίας, αποκάλυψε επίσης

ότι από τα άτομα που έχουν ήδη

μετακινηθεί σε χώρες του εξωτερι-

κού, το 27% λαμβάνουν ετήσιο μικτό

μισθό 21.000-40.000 ευρώ, ενώ σε

σύγκριση με το 2015 είναι πολύ λι-

γότεροι, μόλις 8% (από 21% το

2015), όσοι λαμβάνουν έως 20.000

και πολλοί περισσότεροι, 43% (από

27% αντίστοιχα), όσοι κερδίζουν

από 61.000 και πάνω. 

Η φυγή των νέων 
Mεγαλώνει ηλικιακά η γενιά 

του brain drain
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Άνοίξε η ηλεκτρονική

πλατφόρμα του

ΕΦΚΑ, και ξεκίνησαν οι

αιτήσεις των οφειλετών

για ένταξη στη νέα

ρύθμιση των 120 δόσε-

ων. Η είσοδος στην πλατ-

φόρμα γίνεται από την

ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ

(www.efka.gov.gr) όπου

θα προστεθεί η επιλογή

«Ρύθμιση οφειλών βάσει

του νόμου…» και στις τρεις υπάρχουσες κατη-

γορίες «Ασφαλισµένοι», «Εργοδότες», «Συντα-

ξιούχοι».

Οι εργοδότες (οφειλές προς πρ. ΙΚΑ) που

δεν οφείλουν και ατομικές εισφορές, όπως

επίσης όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως κα-

ταβληθείσες παροχές, μπορούν να μπουν κα-

τευθείαν στην πλατφόρμα του ΚΕΑΟ και να

ρυθμίσουν.

Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ

– ΕΤΑΑ) που θέλουν να επανυπολογίσουν την

οφειλή τους το κάνουν στην πλατφόρμα του

ΕΦΚΑ. Ο επανυπολο-

γισμός των χρεών της

15ετίας 2002-2016 για

τους οφειλέτες του

πρώην ΟΑΕΕ γίνεται αυ-

τόματα. Αφού οι ασφα-

λισμένοι ενημερωθούν

για τη διαδικασία και

τους όρους της

ρύθμισης, πιστοποιούν-

ται με ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και

κλειδιά Taxisnet και

ενημερώνονται για τη συνολική οφειλή τους

όπως επίσης και για το νέο ποσό με ή χωρίς

επανυπολογισμό. Εφόσον επιλέξουν τον επα-

νυπολογισμό, η νέα οφειλή τους βεβαιώνεται

στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

Οπως δήλωσε ο υφυπουργός Κοινωνικών

Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, στις 120

δόσεις µπαίνουν και οι συνταξιούχοι που

έχουν ήδη ρυθµίσει τις οφειλές τους και απο-

πληρώνουν το χρέος τους µε παρακράτηση

120 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα

Οδηγός 12 ερωτήσεων-απαντήσεων
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Στα γραφεία της ΕΔΕΟΠ Αθηνών στις 22 Μαΐου 2019 πραγ-

ματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ στελεχών της εταιρεί-

ας “ΒΙΚΟΣ” και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΔΕΟΠ Αθη-

νών.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν οι κ.κ. Παπαγρηγορίου Κυριά-

κος και Καραμέτσης Ιωάννης.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

Το διοικητικό συμβούλιο έθεσε τις προτάσεις του προς την

εταιρεία και αναμένουμε απαντήσεις, για την ενημέρωση

των συναδέλφων.

Συνάντηση με την εταιρεία “ΒΙΚΟΣ” 

στην έδρα της ΕΔΕΟΠ Αθηνών



Έχουν «τακτοποιηθεί»

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η γενιά των

Ελλήνων που μετανάστευσαν με την πρό-

σφατη κρίση έχουν «τακτοποιηθεί», μεγα-

λώνουν ηλικιακά και πιθανόν λιγότεροι νέοι

αποφασίζουν να φύγουν από τη χώρα, ίσως

γιατί η ψηφιακή εποχή δημιουργεί

ευκαιρίες γι’ αυτούς (αν και τα

ποσοστά ανεργίας παραμένουν

υψηλά). Η έρευνα που «έτρε-

ξε» για 5η χρονιά φέτος,

στο διάστημα από 27 Μαρ-

τίου έως 8 Μαΐου 2019, σε

δείγμα 942 συμμετεχόντων

από 43 χώρες, έδειξε επί-

σης ότι πάνω από τους μι-

σούς Έλληνες του brain

drain (52%) είναι 30άρηδες

(31 έως 40 ετών). Οι μισοί,

48%, είναι ανύπαντροι, πο-

σοστό αισθητά χαμηλότερο από το

71% του 2015, ενώ το 75% εργάζεται στην

Ευρώπη και κατά κύριο λόγο σε Ηνωμένο

Βασίλειο, Ολλανδία, Ελβετία, Γερμανία, Ιρ-

λανδία, Λουξεμβούργο, Τσεχία και Κύπρο.

Η πλειονότητα του δείγματος (63%) είναι

άνδρες, ενώ ως προς το επίπεδο σπουδών,

παραμένουν πλειονότητα τα στελέχη υψη-

λής εξειδίκευσης. Το 69% διαθέτει διδα-

κτορικό (13%) ή κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο

(56%), από 73% το 2015.

Τα κύρια πεδία σπουδών των συμμετε-

χόντων παραμένουν τα ίδια με τις προ-

ηγούμενες έρευνες, με επίκεντρο τη διοί-

κηση επιχειρήσεων, τα οικονομικά και το

marketing, ενώ όλο και περισσότεροι μένουν

ή επιστρέφουν στην Ελλάδα για να κάνουν

διδακτορικό.

Λιγότεροι εκπατρισθέντες 

Πάντως, αξίζει να αναφερθεί ότι από το

36% των ερωτώμενων που συμμετείχαν και

στην περσινή έρευνα έχει ήδη επιστρέψει

μόλις 5%, από 13% που ήταν το αντίστοιχο

ποσοστό στην περσινή έρευνα. Επίσης οι

περισσότεροι εκπατρισθέντες βρίσκονται

στο εξωτερικό πάνω από 5 χρόνια (61%

από 37% το 2015), ενώ μειονότητα είναι

όσοι μετακινήθηκαν τα 2 τελευταία χρόνια

(18% από 25% το 2015). Σύμφωνα με την

έρευνα, το 25% των ατόμων έβλεπε τη με-

τακίνησή του χωρίς επιστροφή όταν έφυγε,

ποσοστό που ενισχύθηκε σε σύγκριση με

την περσινή έρευνα (20%).

Μάλιστα, το ποσοστό αυτό ενισχύεται

σημαντικά με βάση τα δεδομένα που βιώ-

νουν τώρα τα άτομα που έχουν ήδη μεταβεί

στο εξωτερικό, αφού το 42% δεν θεωρεί

πιθανό να επιστρέψει στην Ελλάδα, ποσοστό

αισθητά αυξημένο σε σύγκριση με την

έρευνα του 2015, ήτοι 30%. 

Σύμφωνα δε με τη Γαλήνη Ηλιο-

πούλου, Senior Manager Human

Capital Consulting, ICAP People

Solutions, αν λάβουμε υπ’

όψιν και το ακόμα πιο υψη-

λό ποσοστό του 45% των

ατόμων που βλέπουν την

επιστροφή τους πιο μα-

κροπρόθεσμα, αντιλαμ-

βανόμαστε ότι τα άτομα

έχουν πλέον οργανώσει

τη ζωή και την εργασία

τους πλήρως στο εξωτε-

ρικό.  Την άποψη αυτή

ασπάστηκε ο Χρήστος Ιωάννου,

διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και

Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ, που σχολίασε την

έρευνα, στην οποία όταν οι συμμετέχοντες

ρωτήθηκαν τι περιμένουν από τους επαγ-

γελματικούς φορείς και την επιχειρηματική

κοινότητα για την αντιμετώπιση του brain

drain, είπαν ότι περιμένουν περισσότερη

αξιοκρατία, ανταγωνιστικές χρηματικές απο-

λαβές, καθώς και καλύτερο εργασιακό πε-

ριβάλλον (π.χ. εργασιακές συνθήκες, σε-

βασμός προς τον υπάλληλο, ευέλικτο ωρά-

ριο). Ακολουθούν η βαριά φορολογία που

δεν ευνοεί τις επιχειρήσεις, καθώς και αλ-

λαγή στην εδραιωμένη νοοτροπία. Επίσης,

οι επενδύσεις από το εξωτερικό είναι ση-

μαντικές, η καινοτομία και η συνεχής εκ-

παίδευση, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως το

8% δεν περιμένει κάποιου είδους αντιμε-

τώπιση. 

Αλλαγή καριέρας

Η αλλαγή καριέρας και τι σημαίνει για

τον επαγγελματία, τις εταιρείες, τις αγορές

και την κοινωνία βρέθηκαν στο επίκεντρο

συζήτησης που συντόνισε ο Νικήτας Κων-

σταντέλλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-

βουλος Ομίλου Εταιρειών ICAP, με τη συμ-

μετοχή των Δημήτρη Λιβά, Co-Founder &

Managing Partner, Agile Actors, Φιλίππα

Μιχάλη, διευθύνουσα σύμβουλο, Allianz

Ελλάδος, πρόεδρο Επιτροπής Ανθρώπινου

Δυναμικού Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών

Ελλάδος, Χάρη Μπρουμίδη, πρόεδρο και

διευθύνοντα σύμβουλο, Vodafone Ελλάδας,

και Σπύρο Πουλίδα, πρόεδρο και διευθύ-

νοντα σύμβουλο, ΙΒΜ Ελλάδος & Κύπρου.

Προσωπικό brand

Το 5ο Human Capital Summit φιλοξένησε,

μεταξύ άλλων, δύο workshop, ένα για την

ανάπτυξη της προσωπικής εικόνας (personal

brand) ενός επαγγελματία εντός του ορ-

γανισμού στον οποίον δραστηριοποιείται,

από την Άννα Μαρία Χρονοπούλου, Asso-

ciate Coach, ICAP People Solutions, κι ένα

για τα οφέλη και τις προκλήσεις από την

πρακτική του εσωτερικού coaching από τον

Κώστα Ζούλια, Director Human Capital Con-

sulting, ICAP People Solutions.

Επίσης, μηνύματα για τη διαχείριση της

καριέρας μετέφερε ο γνωστός σχεδιαστής

μόδας και επιχειρηματίας Βασίλης Ζούλιας,

ο οποίος μίλησε από καρδιάς για δυσκολίες

που συνάντησε στην καριέρα του και χρει-

άστηκε να αρχίσει από το 0, σε ηλικία 40

ετών, εν μέσω κρίσης, για να δημιουργήσει

έναν οίκο μόδας με διεθνή απήχηση σήμερα.

«Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε αρνητικά, να

παραπονιόμαστε… Δεν είναι εύκολο, χρει-

άζεται άσκηση… Έχω βαρεθεί να βρίσκομαι

σε πλούσιους μπουφέδες και να βλέπω

απέναντί μου κάποιον με ένα ποτήρι σαμ-

πάνια στο χέρι και να λέει πόσο δύσκολα

είναι τα πράγματα στην κρίση!» είπε με

νόημα.
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάµου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραµµατέας                  210-4916592

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαµίας                                  210-2465788

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Βυτινιώτης Ιωάννης                              Μέλος                                  210-9716767

Δερµιτζάκης Χαράλαµπος                     Μέλος                                  210-5779896

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δηµήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραµµατέας                  2310-210250

Ρουµελιώτης Νικόλαος                         Tαµίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύµβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραµµατέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαµίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δηµήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δηµήτριος                    Γεν. Γραµµατέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαµίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δηµ. Σχέσεων                        26930-23524

Κώτης Γεώργιος                                   Πρόεδρος                                24210-49851

Λιάππης Νικόλαος                               Γεν. Γραµµατέας                      24210-44054

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαµίας                                      24210-81919

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωµάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραµµατέας                              2810-360701

Tζαµπουράκης Δηµήτριος                        Tαµίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάµπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραµµατέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαµίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δηµήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραµµατέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαµίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δηµ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δηµήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραµµατέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαµίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραµµατέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαµίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δηµ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαµπάκης Eµµανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρµαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραµµατέας                         28210-81035

Mπουρµπάκης Στυλιανός                         Tαµίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραµµατέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαµίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο

δημοσιογραφικό

όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 

EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης

EΔEOΠ AΘHNΩN

Oδός Z. Παπαντωνίου

54-58, 11145 Aθήνα

Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351

www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr

ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιµέλεια Έκδοσης - 

Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ

Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Η φυγή των νέων 
Mεγαλώνει ηλικιακά η γενιά του brain drain

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Η ζήτηση των αλκοολούχων ποτών επηρεάζεται σε

μεγάλο βαθμό από τις καταναλωτικές

συνήθειες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια

στρέφονται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο

διατροφής και διαβίωσης, γεγονός που

ευνοεί τη ζήτηση μη αλκοολούχων πο-

τών και ποτών χαμηλού αλκοολικού

βαθμού. Η τιμή πώλησης των αλκοο-

λούχων ποτών, σε συνδυασμό με το

διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών,

αποτελούν επίσης σημαντικούς παρά-

γοντες που επιδρούν στη ζήτηση. Η ει-

δική φορολογία στην οποία υποβάλ-

λονται τα αλκοολούχα επιδρά στη δια-

μόρφωση της τελικής τους τιμής και

ενισχύει την υποκατάστασή τους από

άλλα ποτά χαμηλότερης περιεκτικότητας

σε αλκοόλ και κατ’ επέκταση και χαμη-

λότερης τιμής. Επίσης, η ζήτηση των

εξεταζόμενων προϊόντων επηρεάζεται και από κοι-

νωνικούς παράγοντες, καθώς επίσης και από δημο-

γραφικούς παράγοντες όπως λ.χ. το επίπεδο του

πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία κατάλληλη για

κατανάλωση αλκοόλ. 

Αναφορικά με τον τομέα της προσφοράς, σημει-

ώνεται ότι η εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων ποτών

αφορά κυρίως το ούζο, τα λικέρ και το μπράντυ και

πραγματοποιείται από ένα σχετικά μικρό αριθμό επι-

χειρήσεων. Οι μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις πα-

ρουσιάζονται αρκετά διαφοροποιημένες σε σχέση με

τις μικρότερου μεγέθους, ως προς τον τρόπο οργά-

νωσης της παραγωγικής διαδικασίας και το δίκτυο

διανομής τους. Οι μικρές παραγωγικές μονάδες έχουν

κυρίως βιοτεχνικό χαρακτήρα και το μεγαλύτερο

μέρος της παραγωγής τους αφορά το ούζο. 

Σχεδόν στο σύνολό τους, οι μεγάλες παραγωγικές

μονάδες διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο διανομής των

προϊόντων τους, που καλύπτει τη «ζεστή» και «κρύα»

αγορά, ενώ οι εξαγωγές τους αφορούν κυρίως το

ούζο.

Ο εισαγωγικός τομέας ελέγχεται από λίγες μεγάλου

μεγέθους επιχειρήσεις, που είναι θυγατρικές πολυε-

θνικών εταιρειών. Διαθέτουν πανελλαδικά δίκτυα δια-

νομής, μέσω των οποίων διοχετεύουν στην αγορά τα

προϊόντα τους, καθώς και τα προϊόντα άλλων επιχει-

ρήσεων του κλάδου.

Το μεγαλύτερο δε μέρος των εισαγωγών προέρχεται

από χώρες της Ε.Ε.

Η συνολική εγχώρια αγορά αλκοολούχων ποτών

παρουσίασε αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της πε-

ριόδου 2017-2018. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας

αγοράς καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, ενώ η

εγχώρια παραγωγή συνίσταται κυρίως σε ούζο, τσί-

πουρο, μπράντυ και λικέρ. Στο σύνολο της αγοράς,

το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος καταλαμ-

βάνοντας ποσοστό περίπου 41% το 2018, ενώ ακο-

λουθεί το ούζο με μερίδιο της τάξης του 25%. Στην

τρίτη θέση με αρκετά μικρότερη ζήτηση βρίσκονται

τα λικέρ και η βότκα με ποσοστό συμμετοχής 9% για

το καθένα και ακολουθούν

τα μπράντυ με μερίδιο 8%.

Τη μικρότερη ζήτηση συγ-

κεντρώνουν το τζιν και το

ρούμι. 

Στα πλαίσια της μελέτης

έγινε εκτεταμένη χρημα-

τοοικονομική ανάλυση των

επιχειρήσεων του κλάδου

βάσει επιλεγμένων αριθ-

μοδεικτών. Επίσης, συνε-

τάχθη ομαδοποιημένος ισο-

λογισμός βάσει αντιπροσω-

πευτικού δείγματος 22 πα-

ραγωγικών και οκτώ εισα-

γωγικών επιχειρήσεων, για

τις χρήσεις 2017 και 2018. 

Επίσης, αύξηση εμφάνισε

ο δείκτης αποδοτικότητας

ιδίου κεφαλαίου σε αντί-

θεση με το περιθώριο μι-

κτού κέρδους το οποίο δεν

παρουσίασε αξιόλογη με-

ταβολή. Η σχέση των ξένων προς ίδια κεφάλαια

κρίνεται ως χαμηλή για τις παραγωγικές επιχειρήσεις

του κλάδου. 

Τέλος, μείωση εμφάνισε ο δείκτης απο-

δοτικότητας ιδίου κεφαλαίου σε αντίθεση

με το περιθώριο μικτού κέρδους το οποίο

δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή. Η

σχέση των ξένων προς ίδια κεφάλαια

υποδηλώνει μεγαλύτερη εξάρτηση σε

σχέση με τις παραγωγικές επιχειρήσεις

του κλάδου.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες

και τάσεις, η συνολική εγχώρια αγορά

των αλκοολούχων ποτών δεν αναμένεται

να εμφανίσει αξιόλογες μεταβολές τη

διετία 2018-2019.

Ειδικότερα, τα λευκά ποτά (τζιν, βότκα

και τεκίλα) εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν

να κινούνται ανοδικά, ενώ ανοδικά θα

εξακολουθήσει να κινείται και η κατηγορία

των malts και premium ουίσκι σε βάρος

των στάνταρτ. Οριακή πτώση αναμένεται να παρου-

σιάσει η κατηγορία των μπράντυ, ενώ μεγαλύτερη

εκτιμάται ότι θα είναι η πτώση για τα λικέρ. Στασιμότητα

αναμένεται επίσης για το ούζο και το ρούμι, το δε

τσίπουρο αναδεικνύεται ως ο δυναμικός ανταγωνιστής

του ούζου, καθώς εμφανίζει συνεχή ανοδική πορεία

τα τελευταία χρόνια.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δόθηκε η λύση για την αυτόματη μετάπτωση των

κατηγοριών διαμεσολάβησης από την παλαιότερη

κατηγοριοποίηση στη νέα όπως αυτή καθορίστηκε από

την IDD. Η σχετική απόφαση την οποία ζήτησε, τεκμη-

ρίωσε και διεκδίκησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθήνας υπεγράφη από την ΑΑΔΕ και αναμένεται πλέον

η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ για να εφαρμοστεί. 

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη η οποία υπο-

στηρίχθηκε ισχυρά από τον πρόεδρο του Ε.Ε.Α. κ. Ι.

Χατζηθεοδοσίου και τον γενικό γραμματέα κ.  Δ. Γαβα-

λάκη προκειμένου να δοθεί αυτή η συγκεκριμένη λύση

που διευκολύνει λειτουργικά περισσότερους από 3.5

χιλιάδες επαγγελματίες πανελλαδικά. 

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου χαιρετίζει

την αποδοχή του αιτήματος από την ΑΑΔΕ και τον

πρόεδρό της κ. Γ. Πιτσιλή και τονίζει ότι «είναι σημαντική

κάθε απόφαση που διευκολύνει τις επαγγελματικές

τάξεις να συνεχίσουν την δραστηριότητά τους χωρίς

οποιοδήποτε εμπόδιο. Η συγκεκριμένη απόφαση απαλ-

λάσσει τον κλάδο των  ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

από γραφειοκρατικές διαδικασίες και προσκόμματα

που τυχόν θα συναντούσε ο κάθε επαγγελματίας εάν

χρειαζόταν να απευθυνθεί στην εφορία και να καταθέσει

σειρά απαιτούμενων εγγράφων απαραίτητων στην δια-

δικασία που επιβάλλεται για την μεταβολή του ΚΑΔ.» 

Η «αυτόματη» μετάπτωση του ΚΑΔ από το παλαιό

στο νέο καθεστώς κατηγοριών ασφαλιστικών διαμε-

σολαβούντων που επιτεύχθηκε αποτελεί σημαντική

στήριξη για τους επαγγελματίες οι οποίοι από ασφαλι-

στικοί σύμβουλοι μεταπηδούν στην κατηγορία του

ασφαλιστικού πράκτορα χωρίς να αναγκαστούν να πε-

ράσουν μια σκληρή και ίσως δυσχερή για κάποιες πε-

ριπτώσεις διαδικασία. 

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Νέοι  ΚΑΔ στους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές 

χωρίς γραφειοκρατία όπως διεκδίκησε το Ε.Ε.Α»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στάσιμη η αγορά αλκοολούχων ποτών
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Ενημέρωση

Αισιόδοξη για την μελλοντική της ανά-

πτυξη εμφανίζεται η Coca ColaΕΕΕ

+0,62% HBC εκτιμώντας ότι λειτουργεί σε

ένα πολύ ελκυστικό κλάδο έχοντας μονα-

δικό και ευρύ χαρτοφυλάκιο, καθαρή στρα-

τηγική και την ικανότητα να συνεχίσει να

παράγει ισχυρές επιδόσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τους νέους οικο-

νομικούς και επιχειρηματικούς στόχους

που καλύπτουν την περίοδο μέχρι το 2025:

* Μέση ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης

του 5-6% σε νομισματικά ουδέτερη βάση.

* Συγκρίσιμο περιθώριο EBIT 11% ως το

2020 και βελτίωση κατά 20 έως 40 μονάδες

βάσης το χρόνο κατά μέσω όρο πέρα από

αυτή τη χρονιά (2018: 2%).

* Επίτευξη έως το 2025 των δεσμεύσεων

βιωσιμότητας και

*Διατήρηση των υψηλών επιπέδων εμ-

πλοκής των στελεχών.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβου-

λος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Το

2016 θέσαμε ένα τολμηρό πρόγραμμα για

το 2020, ώστε να επιτύχουμε ισχυρή αύξηση

των εσόδων και του περιθωρίου κέρδους

μας. Ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε αυ-

τούς τους στόχους και προχωρούμε στα

τελικά στάδια του προγράμματος ως ένας

σημαντικά ισχυρότερος και ικανότερος ορ-

γανισμός.

»Σήμερα ανακοινώνουμε ένα νέο φιλό-

δοξο πρόγραμμα συνέχισης της ισχυρής

μας ανάπτυξης με ορίζοντα το 2025, το

οποίο πρόγραμμα, έχοντας ως οδηγό το

όραμά μας να γίνουμε ο κορυφαίος 24/7

συνεργάτης στον κλάδο των ποτών, στο-

χεύει σε περαιτέρω βελτίωση των οικονο-

μικών μας επιδόσεων.Το πρόγραμμα στη-

ρίζεται στις πρόσφατες, σταθερά ισχυρές,

επιδόσεις μας και στη σημαντική πρόοδο

που καταγράψαμε για την  ισχυροποίηση

της λειτουργίας μας. Διαθέτουμε ένα ευρύ

και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόν-

των 24/7, εμπορικές ικανότητες και εν-

θουσιώδεις ανθρώπους για να συνεχίσουμε

να κερδίζουμε μερίδιο αγοράς, καθώς επί-

σης και μια εκτενή και ποικιλόμορφη γεω-

γραφική περιοχή δραστηριοποίησης με ελ-

κυστικά χαρακτηριστικά ανάπτυξης. Αυτός

ο συναρπαστικός συνδυασμός μάς θέτει

σε ισχυρή θέση για το μέλλον και μας επι-

τρέπει να προσδοκούμε με αυτοπεποίθηση

το επόμενο βήμα στην επιτυχημένη πορεία

μας».

Οι νέοι στόχοι της 

Coca-Cola HBC έως το 2025
Μέση ετήσια αύξηση εσόδων της τάξης του 5-6% σε νομισματικά

ουδέτερη βάση έως το 2025, βάζει στόχο ο όμιλος. Επιδιώκει

συνεχή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Το μήνυμα του

CEO.

To Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βί-

κος» την Κυριακή 12 Μαΐου

«περπάτησε» μαζί με 10.000 συμ-

μετέχοντες στη διαδρομή αγάπης

του 7ου Sail For Pink του Συλλόγου

Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλ-

μα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης. Για

ακόμα μια φορά, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ήταν

συνοδοιπόρος σε αυτή τη μοναδι-

κή διοργάνωση που χρωματίζει την

πόλη εδώ και 7 χρόνια με το ροζ

χρώμα της πρόληψης του καρκίνου

του μαστού.

Με σκοπό τη στήριξη όλων των

γυναικών που νοσούν από καρκίνο

του μαστού, την απομυθοποίηση

της νόσου, την ενημέρωση και την

πρόληψη, το Φυσικό Μεταλλικό

Νερό «Βίκος» έδωσε δυναμικό πα-

ρών, στηρίζοντας τους συμμετέ-

χοντες αλλά και το ηχηρό και αισιό-

δοξο μήνυμα των 400 γυναικών

που παρευρέθηκαν ως νικήτριες

της νόσου. Τόσο στη «διαδρομή της

ελπίδας» και αγάπης όσο και στην

«πλεύση ζωής» με τη συμμετοχή 50

ιστιοπλοϊκών σκαφών και 10 ναυτι-

λιακών σωματείων, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε.

έδωσε το δικό της μήνυμα ελπίδας

για την πρόληψη του καρκίνου του

μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού μπορεί να

νικηθεί, αν διαγνωστεί έγκαιρα. Με

κίνητρο την έμπρακτη στήριξη τέ-

τοιων δράσεων, συνεχίζουμε να

μοιράζουμε χαμόγελα. Είναι στη

φύση μας!

Sail For Pink:Μήνυμα ελπίδας από

το Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος»

Σε μια συναρπαστική βραδιά αφιερωμένη στο ποδό-

σφαιρο, η Heineken® σε συνεργασία με το Φεστι-

βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν

την κινηματογραφική προβολή του μεγάλου τελικού

UEFA Champions League, το Σάββατο 1η Ιουνίου στο

Ολύμπιον.

Οι εκλεκτοί καλεσμένοι της Heineken® είχαν την

ευκαιρία να απολαύσουν τον πολύ-αναμενόμενο

αγώνα μεταξύ της Τότεναμ και της Λίβερπουλ, στην

9τμ. οθόνη με ποιότητα εικόνας και ήχου, όπως λίγες

αίθουσες μπορούν να προσφέρουν στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της χορηγίας της Heineken® στο UEFA

και αποκλειστικά για εκείνη τη βραδιά, ο χώρος του

Ολύμπιον μεταμορφώθηκε στον

απόλυτο ποδοσφαιρικό προορι-

σμό προσελκύοντας τους λά-

τρεις του ποδοσφαίρου, αλλά

και όσους δεν είναι φαν της μπά-

λας γιατί - δεν χρειάζεται να είσαι

φαν για να απολαύσεις το UEFA

Champions League!

Με παρουσιαστές της μεγάλης

βραδιάς τους διάσημους stand-

up comedians, Δημήτρη Μακα-

λιά και Ζήση Ρούμπο, οι θεατές

έζησαν μια αξέχαστη και ανατρε-

πτική εμπειρία ποδοσφαιρικής

προβολής, ενώ πα-

ράλληλα σχολία-

ζαν και να συζητού-

σαν τις φάσεις του

παιχνιδιού παρέα

με τους παρουσιαστές. Με την παρουσία

τους την εκδήλωση τίμησαν οι παλαίμα-

χοι ποδοσφαιριστές του ελληνικού πο-

δοσφαίρου, Ντίνος Κούης, Κώστας Ορ-

φανός, Γιώργος Μίρτσος, Δημήτρης

Μπουγιουκλής, Κώστας Λουμπούτης,

Γιώργος Γκουγκουλιάς και Κώστας Οικο-

νομίδης.

Στο πλαίσιο εορτασμού του τελικού

του UEFA Champions League, η

Heineken® και το Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου Θεσσαλονίκης διοργάνωσαν

στο φουαγιέ του Ολύμπιον πάρτι με DJ set, finger

food και απολαυστική παγωμένη Heineken®. Από αυ-

τή την ποδοσφαιρική βραδιά δεν θα μπορούσε να

απουσιάζει η Heineken 0.0, η μόνη μπίρα χωρίς αλ-

κοόλ στην ελληνική αγορά, που ζυθοποιείται με τη

διαδικασία αφαίρεσης του αλκοόλ, πετυχαίνοντας

ένα μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα.

Η βραδιά επιφύλασσε μια μεγάλη έκπληξη για τρείς

τυχερούς θεατές, οι οποίοι ύστερα από κλήρωση κέρ-

δισαν τα πολυπόθητα εισιτήρια για να παρακολουθή-

σουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 στη Mon-

za της Ιταλίας, με την υποστήριξη της Heineken®.

Η Heineken® γιόρτασε τον τελικό του UEFA Champions League, 

με μια εντυπωσιακή προβολή στην μεγάλη οθόνη του Ολύμπιον, 

στη Θεσσαλονίκη
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

120 δόσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα

από τη σύνταξη σε 40 δόσεις. «Σε αυτές τις περιπτώσεις,

ακόμη και σε αυτές που έχουν ρυθμιστεί, προβλέπουμε

με νομοθετική διάταξη ότι για το υπόλοιπο των δόσεων

που δεν έχει εξοφληθεί μπορεί να γίνει επέκταση της

διάρκειας αποπληρωμής στα 10 χρόνια, στις 120 δόσεις»

επισήμανε ο κ. Πετρόπουλος.

•Ποιοι θα µπουν στη ρύθµιση;

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ενεργοί και μη

ενεργοί ασφαλισμένοι όπως επίσης και εργοδότες που

έχουν οφειλές προς τους ασφαλιστικούς

φορείς, οι οποίες δημιουργήθηκαν έως

31/12/2018. Ειδικότερα εντάσσονται όλοι

οι εργοδότες που οφείλουν εργοδοτικές ει-

σφορές (510.000), όλοι οι οφειλέτες μη

μισθωτοί για τις ατομικές εισφορές τους,

δηλαδή 550.000 οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ,

340.000 του πρ. ΟΓΑ και 21.000 του πρ.

ΕΤΑΑ. Από αυτούς, πάνω από 78.000 είναι

ηλικίας άνω των 62 ετών, έχουν οφειλές

που δεν τους επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση

(άνω των 20.000 ευρώ στον πρ. ΟΑΕΕ, 4.000

ευρώ στον πρ. ΟΓΑ που αυξάνεται με το

νομοσχέδιο σε 6.000 ευρώ για όσους

ρυθμίσουν, 15.000 ευρώ στο πρ. ΕΤΑΑ) και

απεγκλωβίζονται με τον νέο νόμο. Εντάσ-

σονται και όλοι οι ασφαλισµένοι και συν-

ταξιούχοι που έχουν οφειλές από αχρεω-

στήτως καταβληθείσες παροχές, όπως και

οι συνταξιούχοι που έχουν ήδη ρυθµίσει

την αποπληρωµή των οφειλών τους µε πα-

ρακράτηση σήµερα από τη σύνταξη σε 40 δόσεις.

•Η διαδικασία είναι πλήρως ηλεκτρονική ή 

απαιτείται η παρουσία των πολιτών στον ΕΦΚΑ; 

Κατ’ αρχάς, η διαδικασία γίνεται από κεντρική ηλε-

κτρονική πλατφόρμα στην επίσημη ιστοσελίδα του

ΕΦΚΑ, οπότε δεν απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία

του πολίτη στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Σε όσους οφει-

λέτες (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) επιλέγουν επανυπολογισμό της

οφειλής παρέχεται ενημέρωση για το ύψος της οφειλής,

όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου και τη

διαβίβαση της προσδιοριζόμενης οφειλής στο ΚΕΑΟ,

υποβάλλεται αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.

•Τι θα γίνει µε αυτούς που είναι 

ενταγµένοι σε ήδη υπάρχουσες ρυθµίσεις; 

Ρητά προβλέπεται στον νόμο ότι αυτοί που έχουν

ρυθμίσει τις οφειλές τους με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις

των 12 ή 100 δόσεων  μπορούν να αποχωρούν από τις

ρυθμίσεις αυτές και να μπαίνουν στη νέα ρύθμιση για

το υπολειπόμενο ποσό. Το ίδιο σχύει και γι’ αυτούς

που βρίσκονται σε ρύθμιση βάσει του νόμου για φυσικές

καταστροφές. Ακόμα και για τις ενταγμένες οφειλές

στον εξωδικαστικό προβλέπεται αυτοτελής επανα-

ρύθμισή τους χωρίς να επηρεάζεται η ρύθμιση με τους

υπόλοιπους πιστωτές. Η μετάπτωση από την παλιά

ρύθμιση στη νέα  γίνεται αυτόματα, δεδομένου ότι η

αίτηση για τη νέα ρύθμιση σημαίνει παραίτηση από

προηγούμενες ρυθμίσεις. Συνεπώς και οι 117.772 οφει-

λέτες που έχουν σήμερα ενεργές ρυθμίσεις μπορούν

να μπουν στις 120 δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη

στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα οδηγεί αυτομάτως

σε απώλεια την ενεργή σήμερα ρύθμιση, ενώ το ανε-

ξόφλητο υπόλοιπο εντάσσεται στο νέο σχήμα. Αν στο

ανεξόφλητο υπόλοιπο υπάρχουν χρέη από απλήρωτες

εισφορές της περιόδου 2002-2016 και ο οφειλέτης μη

μισθωτός επιθυμεί τον επανυπολογισμό τους, τότε

αυτές μπορούν να επανυπολογιστούν. Αν στο ανεξό-

φλητο υπόλοιπο δεν εμπίπτουν οφειλές της περιόδου

2002- 2016, ο οφειλέτης μπορεί να λάβει το «κούρεμα»

των προσαυξήσεων που έχουν απομείνει στο ανεξό-

φλητο υπόλοιπο κατά 85%.

•Πώς αντιµετωπίζονται οι οφειλέτες 

που επιθυµούν να συνταξιοδοτηθούν;

Οσοι οφειλέτες του πρ. ΟΑΕΕ έχουν υποβάλει τους

τελευταίους μήνες αίτηση για σύνταξη και έχουν

υψηλά χρέη (άνω των 20.000€ στον πρ. ΟΑΕΕ, 15.000€

στο πρ. ΕΤΑΑ και 4.000€ στον πρ. ΟΓΑ) αλλά η αίτησή

τους δεν έχει ακόμη απορριφθεί (το καταστατικό του

ΟΑΕΕ ορίζει πως έχουν χρονικό περιθώριο δύο μήνες

να αποπληρώσουν μετά την παραλαβή της έγγραφης

ατομικής ειδοποίησης από τον Οργανισμό) θα μπορούν

να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, και

εφόσον η νέα οφειλή τους πέφτει κάτω από τα προ-

βλεπόμενα όρια θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται

πιθανότατα χωρίς νέα αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά

με ημερομηνία εξόδου την ημερομηνία επαναπροσ-

διορισμού της οφειλής και ένταξης στη ρύθμιση. Γι’

αυτές τις περιπτώσεις η οφειλή θα μεταφέρεται από

το ΚΕΑΟ για περαιτέρω διαχείριση στην υπηρεσία συν-

τάξεων του ΕΦΚΑ. Οσοι οφειλέτες δεν έχουν υποβάλει

αίτηση συνταξιοδότησης λόγω υψηλών χρεών ή έχουν

υποβάλει και αυτή έχει απορριφθεί, εντάσσονται στη

ρύθμιση ως οφειλέτες-ασφαλισμένοι, και εφόσον η

νέα τους οφειλή πέσει κάτω από τα προβλεπόμενα

όρια -είτε άμεσα είτε κατά τη διάρκεια της ρύθμισης-

θα μπορούν να υποβάλουν τότε αίτηση συνταξιοδό-

τησης. Προσοχή, κρίσιμο στοιχείο είναι πως ο οφειλέτης

μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης,

την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των

δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών ή τη μετάπτωση

σε μικρότερο αριθμό δόσεων. Αναλυτικά, αν η οφειλή

που υπάγεται σε ρύθμιση, όπως προκύπτει μετά τον

επανυπολογισμό, είναι κάτω από τα προβλεπόμενα

όρια, ο οφειλέτης δικαιούται απονομή σύνταξης και

μπορεί άμεσα να υποβάλει αίτηση, εφόσον πληρούνται

και οι λοιπές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις (όρια ηλι-

κίας, χρόνος ασφάλισης κ.λπ.). Οταν υποβάλλεται

αίτημα για συνταξιοδότηση από τον οφειλέτη, ενημερώ-

νεται το ΚΕΑΟ και η οφειλή μεταφέρεται για περαιτέρω

διαχείριση από την υπηρεσία συντάξεων του ΕΦΚΑ.

Διαφορετικά, αν η οφειλή που υπάγεται σε ρύθμιση,

όπως προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, είναι πάνω

από τα προβλεπόμενα όρια (20.000 ευρώ ΟΑΕΕ, 15.000

ΕΤΑΑ και 6.000 ΟΓΑ), ο οφειλέτης πρέπει να περιμένει

να αποπληρωθεί το υπερβάλλον ποσό με το σύστημα

των δόσεων και μετά να υποβάλει αίτηση συνταξιοδό-

τησης. Από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης

έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης, αναστέλλεται

η υποχρέωση καταβολής των δόσεων της ρύθμισης.

Οι δόσεις που αντιστοιχούν στο μεσοδιάστημα παρα-

κρατούνται αθροιστικά από το ποσό της σύνταξης που

καταβάλλεται αναδρομικά για το διάστημα αυτό. Προ-

σοχή, αν η αίτηση συνταξιοδότησης απορριφθεί -

επειδή για παράδειγμα ο ασφαλισμένος δεν έχει το

όριο ηλικίας ή τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης- ο

οφειλέτης υποχρεούται να αποπληρώσει, εντός 3

μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης,

το σύνολο των δόσεων που αντιστοιχούν στο διάστημα

της «αναμονής», δηλαδή από την υποβολή της αίτησης

συνταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής

απόφασης.

•Σε ποιες περιπτώσεις προβλέπεται 

επανυπολογισµός της κύριας οφειλής;

Για τους οφειλέτες μη μισθωτούς του πρ. ΟΑΕΕ και

ΕΤΑΑ ισχύουν έως 120 δόσεις με επανυπολογισμό της

βασικής οφειλής της χρονικής περιόδου από 2002 έως

2016, κατόπιν αίτησης, με βάση την κατώτατη εισφορά

του νόμου Κατρούγκαλου (158€ μηνιαίως). Σε

αυτή την περίπτωση ο επανυπολογισμός γίνεται

και στα πρόστιμα με βάση τη νέα οφειλή και η

απαλλαγή του 85% αποδίδεται στα νέα πρό-

στιμα όπως θα διαμορφωθούν.

•Υπάρχουν επιπλέον κίνητρα 

για την υπαγωγή στη ρύθµιση;

Παρέχεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων

εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα το είδος

της οφειλής. Η μείωση ξεκινά από 100% για

όλες τις ρυθμιζόμενες οφειλές των αγροτών

και για τους εργοδότες μόνο σε περίπτωση

εφάπαξ καταβολής της βασικής οφειλής. H

μείωση για όλους τους υπόλοιπους οφειλέτες

είναι 85%, ενώ για τους εργοδότες που θα

μπουν σε δόσεις η μείωση προσαυξήσεων

είναι 50%.

•Ποια είναι η ελάχιστη δόση και ποιος

είναι ο ανώτατος και ο κατώτατος αριθµός

δόσεων; 

Η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ για τους

αγρότες και 50 ευρώ για όλους τους υπόλοι-

πους. Δεν υπάρχει κατώτατος αριθμός δόσεων, υπάρχει

ανώτατος αριθμός δόσεων που είναι οι 120. Ο αριθμός

των δόσεων προκύπτει από τη διαίρεση της νέας

οφειλής (κύρια οφειλή, εναπομείνασες προσαυξήσεις

και προβλεπόμενος τόκος 5%) διά του 120. Εάν προ-

κύπτει μικρότερο ποσό από την ελάχιστη δόση, ανα-

προσαρμόζεται ο αριθμός των δόσεων βάσει της ελά-

χιστης δόσης.

•Τι είδους κριτήρια λαµβάνονται υπόψη 

για την υπαγωγή στη ρύθµιση;

Κανένα εισοδηματικό ή περιουσιακό κριτήριο δεν

προβλέπεται στη ρύθμιση.

•Προβλέπεται αναστολή αναγκαστικών µέτρων 

για τους οφειλέτες που θα µπουν στη ρύθµιση; 

Ναι, προβλέπεται αναστολή όλων των αναγκαστικών

μέτρων, καθώς και αναβολή εκτέλεσης ποινής για

χρέη προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

•Τι γίνεται σε σχέση µε τις κατασχέσεις τραπεζικών

λογαριασµών που ήδη έχουν γίνει σε βάρος πολιτών

που θα µπουν στη ρύθµιση; 

Για οφειλέτες που τους έχει επιβληθεί κατάσχεση

τραπεζικών λογαριασμών, η υπαγωγή στη νέα ρύθμιση

και η πληρωμή της πρώτης δόσης τούς δίνει το δικαίωμα

να υποβάλουν αίτημα για άρση της κατάσχεσης του

τραπεζικού λογαριασμού.

•Χορηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα σε αυτούς

που θα υπαχθούν στη ρύθµιση και για πόσο διάστηµα

αυτή θα ισχύει;

Θα χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα διμηνιαίας

ισχύος κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται

οι όροι της.

•Πότε θα χάνει κάποιος τη ρύθµιση; 

Θα έχει κάποια δεύτερη ευκαιρία; 

Η ρύθμιση θα χάνεται αν δεν καταβληθούν σωρευτικά

ποσά που ισοδυναμούν με δύο δόσεις ρύθμισης και

εάν δεν τηρούνται οι τρέχουσες υποχρεώσεις του

ασφαλισμένου. Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η κατα-

βολή των εισφορών του 2019 θα ελέγχεται μετά την

ετήσια εκκαθάριση που πραγματοποιείται στο τέλος

του έτους. Μέχρι τότε ο μη μισθωτός θεωρείται

ενήμερος με την καταβολή τουλάχιστον της ελάχιστης

εισφοράς.

Οδηγός 12 ερωτήσεων-απαντήσεων

Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΩΣΚΟΛΟΥ

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέσω του διπλού «κουρέματος» οφειλών αναμένεται

να «απεγκλωβιστούν» 80.000 ασφαλισμένοι οφειλέ-

τες

Εντεκα κατηγορίες υποψήφιων συνταξιούχων που είναι

οφειλέτες θα ξεχρεώσουν με παρακράτηση από τη σύνταξή

τους σε έως 120 μηνιαίες δόσεις, ακόμη και αν έχουν ήδη

υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης που εκκρεμεί. Το προνόμιο

της 10ετούς αποπληρωμής κερδίζουν ακόμη και υποψήφιοι

συνταξιούχοι που δεν κάνουν αίτημα υπαγωγής στη νέα

ρύθμιση, αρκεί να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης

έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, όσοι ασφαλισμένοι υπαχθούν στη ρύθμιση έως

τις 30 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση συντα-

ξιοδότησης οποτεδήποτε, διατηρώντας το δικαίωμα απο-

πληρωμής σε έως 120 δόσεις με μηνιαία παρακράτηση από

τη σύνταξη. Μέσω του διπλού «κουρέματος» οφειλών,

λόγω επανυπολογισμού και διαγραφής κατά 85% των προ-

σαυξήσεων, αναμένεται να «απεγκλωβιστούν» περίπου

80.000 ασφαλισμένοι οφειλέτες. Πάνω από 2.500 έχουν

ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση.

Πριν από τις 17 Μαΐου

Οσοι έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν από

τις 17 Μαΐου, αλλά δεν έχουν λάβει κοινοποίηση οφειλής

ή δεν έχει παρέλθει το προβλεπόμενο δίμηνο, μπορούν να

διατηρήσουν ως ημερομηνία συνταξιοδότησης την αρχική

αίτηση. Το ίδιο συμβαίνει και με όσους λαμβάνουν προσωρινή

σύνταξη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, αποσαφηνί-

ζεται ότι, ακόμη και αν ο υποψήφιος συνταξιούχος δεν

υποβάλει αίτημα υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών, δι-

καιούται το νέο σχήμα των 120 δόσεων, αρκεί να μην έχει

εκδοθεί οριστική απόφαση και εφόσον πρόκειται για αίτημα

συνταξιοδότησης:

1.Που θα υποβληθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος

της νέας ρύθμισης, δηλαδή από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις

30 Σεπτεμβρίου 2019.

2.Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, γνωστοποιήθηκε

στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή, αλλά δεν έχει

παρέλθει μέχρι τις 17 Μαΐου η προθεσμία των δύο μηνών

για την εξόφλησή της.

3.Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, γνωστοποιήθηκε

η οφειλή, η οποία και εξοφλήθηκε εντός της προβλεπόμενης

προθεσμίας και δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συντα-

ξιοδότησης.

4.Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου, δεν θα γνω-

στοποιηθεί οφειλή, δεδομένου ότι αυτή μπορεί να παρα-

κρατηθεί, και εκκρεμεί η έκδοση συνταξιοδοτικής απόφα-

σης.

5.Που υποβλήθηκε πριν από τις 17 Μαΐου και βρίσκονται

σε οποιοδήποτε στάδιο της συνταξιοδοτικής διαδικασίας.

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται πως τα πρόσωπα που μπορούν

να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών και μέσω αυτής να

απεγκλωβιστούν ώστε να συνταξιοδοτηθούν είναι:

6.Ασφαλισμένοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις

30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλουν συνταξιοδοτικό

αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

7.Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση συνταξιοδότησης

έχει απορριφθεί εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30

Σεπτεμβρίου 2019 και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα

ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

8.Ασφαλισμένοι για τους οποίους έως και τις 16 Μαΐου

2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για

την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου

ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημα τους,

εφόσον ανακαλέσουν την αίτηση, υπαχθούν στη ρύθμιση

και υποβάλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά την

30ή Σεπτεμβρίου.

9.Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα

συνταξιοδότησης προγενέστερα στις 17 Μαΐου 2019, εφόσον

δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή αν έχει κοινοποιηθεί δεν

έχει παρέλθει η δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή

και υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Η

έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από

την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

10.Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης

εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως 30 Σεπτεμβρίου χωρίς

μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής

τους.

11.Υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν το απαι-

τούμενο ποσό που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη

σύνταξη και έως τις 17 Μαΐου δεν έχει εκδοθεί οριστική

συνταξιοδοτική απόφαση.

Υπενθυμίζεται πως και οι ήδη συνταξιούχοι, οι οποίοι

αποπληρώνουν οφειλές σε 40 δόσεις υπάγονται στις 120

δόσεις με αυτόματη μετάπτωση της ρύθμισής τους στο

νέο σχήμα. Οσοι δεν επιθυμούν την επιμήκυνση της απο-

πληρωμής θα πρέπει να το δηλώσουν με έγγραφη αίτησή

τους στον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τη χθεσινή εγκύκλιο, οι

μοναδικοί που δεν μπορούν να υπαχθούν στον επανυπο-

λογισμό οφειλών είναι όσοι κατά την ημερομηνία έναρξης

ισχύος του νόμου των 120 δόσεων (στις 17 Μαΐου) ήταν

ήδη συνταξιούχοι με οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Προσοχή, όσοι κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης από την

1η Οκτωβρίου 2019 και μετά και δεν έχουν υπαχθεί στη

ρύθμιση των 120 δόσεων θα αποπληρώσουν την οφειλή

τους με παρακράτηση από τη σύνταξή τους σε 60 δόσεις

(αντί για 40 όπως ισχύει σήμερα). Η υποβολή αίτησης συν-

ταξιοδότησης επιτρέπεται, εφόσον πληρούνται οι προϋπο-

θέσεις ορίων ηλικίας - χρόνου ασφάλισης και η οφειλή

ανέρχεται έως 20.000 ευρώ για τους προερχόμενους από

ΟΑΕΕ, έως 15.000 ευρώ για πρ. ΕΤΑΑ και 6.000 ευρώ για

τον πρ. ΟΓΑ ειδικά για όσους αγρότες ενταχθούν στην

ρύθμιση και συμπληρώνουν τα 67 έως τις 31 Δεκεμβρίου

2019. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ

(30 ευρώ για τους αγρότες). Προσοχή, αν απορριφθεί η

αίτηση συνταξιοδότησης, ο οφειλέτης πρέπει να αποπλη-

ρώσει εντός τριών μηνών το σύνολο των δόσεων που αντι-

στοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της αίτησης συν-

ταξιοδότησης έως την επίδοση της απορριπτικής απόφα-

σης

Πώς θα πάρουν σύνταξη οι οφειλέτες των ταμείων -

Οι 11 κατηγορίες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το ένα τέταρτο του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου

προϊόντος δημιουργεί ο τουρισμός, αναδεικνύοντας

τόσο την καταλυτική σημασία του για την εθνική οικονομία

και την απασχόληση όσο όμως και τη μονοδιάστατη ανά-

πτυξη της χώρας. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία,

τουλάχιστον η μία ποσοστιαία μονάδα της ανάπτυξης,

ύψους 1,9%, του 2018 προέρχεται από τον τουρισμό.

Ειδικότερα, ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε άμεσα στη

δημιουργία του 11,7% του ΑΕΠ της χώρας με 21,6 δισ.

ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις που περιλαμ-

βάνονται στη μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελ-

ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η

συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το

2018».

Η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στο ΑΕΠ αυξήθηκε

κατά 13,3% ή κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2017.

Συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε

από 25,7% (47,4 δισ. ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισ. ευρώ)

στη δημιουργία του ΑΕΠ.

Επομένως, και με δεδομένο πως οι ταξιδιωτικές εισπράξεις

σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση

κατά 10,1% σε σύγκριση με το 2017 και διαμορφώθηκαν

στα 16,113 δισ. ευρώ από 14,630 δισ. το 2017, συνάγεται

πως ο τουρισμός προσέθεσε 1,483 δισ. στο ΑΕΠ μόνον

από τις άμεσες επιδράσεις και ακόμη περισσότερα από τις

έμμεσες. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν περίπου στο ήμισυ

της συνολικής επέκτασης της οικονομίας. Αυτό όμως ση-

μαίνει παράλληλα και τη μεγάλη ευαισθησία της χώρας,

που δεν έχει αναπτύξει άλλον τόσο σημαντικό κλάδο –με

εξαίρεση ίσως την ποντοπόρο ναυτιλία, που αντιστοιχεί

στο 7%, περίπου, του ΑΕΠ– σε πιθανή επιβράδυνση της

τουριστικής δραστηριότητας.

Απασχόληση

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, μόνο μέσω της

εργασίας στα καταλύματα και στην εστίαση (411.000 ερ-

γαζόμενοι), συνέβαλε στο 16,7% της απασχόλησης και

συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 36,7% και 44,2%,

ενώ αποτέλεσε βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας, ιδι-

αίτερα των νέων και των γυναικών, αναφέρει η μελέτη

του ΙΝΣΕΤΕ. Επίσης, ο τομέας του τουρισμού είχε σημαντική

συμμετοχή στην επενδυτική δραστηριότητα, ύψους 5 δισ.

ευρώ, εκ των οποίων 1,9 δισ. σε εγχώρια προστιθέμενη

αξία.

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη, ο τουρισμός είναι κα-

τεξοχήν εξωστρεφής δραστηριότητα, αφού πάνω από το

90% των εσόδων προέρχεται από το εξωτερικό. Τα έσοδα

αυτά, περιλαμβανομένων των εισπράξεων από κρουαζιέρα,

αερομεταφορές και θαλάσσιες μεταφορές, ανήλθαν σε

18,2 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 11,3% ή

κατά 1,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2017.

Επιπροσθέτως, ο τουρισμός κάλυψε με τις ταξιδιωτικές

εισπράξεις και τις εισπράξεις από τις αερομεταφορές και

τις θαλάσσιες μεταφορές το 81% του ελλείμματος του

ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές ισούνται με το

73% των εισπράξεων όλων των άλλων προϊόντων που

εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή

πλοίων και καυσίμων.

O εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε δυναμική και το

2018 με βελτίωση όλων των δεικτών, εκτός από τη μέση

διάρκεια παραμονής, που ακολουθεί την παγκόσμια τάση

μείωσης. Η εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού πα-

ρέμεινε υψηλή, με το 68,4% των αφίξεων και το 72,5%

των εσόδων να καταγράφονται την περίοδο αιχμής μεταξύ

Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Με βάση τις εκτιμήσεις της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, από

κάθε 1 ευρώ τουριστικής δραστηριότητας δημιουργείται

επιπλέον 1,2 έως 1,65 ευρώ πρόσθετης οικονομικής δρα-

στηριότητας.

Ουσιαστικά, για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το

ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ, εξέλιξη

που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με με-

γάλη διάχυση ωφελειών στην οικονομία. Ενδεικτικό είναι

το γεγονός ότι η οικονομία τριών νησιωτικών περιφερειών

εξαρτάται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό,

αφού η συνεισφορά του τομέα στο περιφερειακό ΑΕΠ

ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια Νησιά

και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. Οι εν λόγω περιφέρειες

έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα,

τεκμηριώνοντας την άποψη πως ο τουρισμός οδηγεί σε

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των προ-

ορισμών. Και παράλληλα, υπογραμμίζεται έτσι η τεράστια

εξάρτησή τους από αυτόν.

Εκτός από τη μελέτη που περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις

για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

για το 2018, το ΙΝΣΕΤΕ ολοκλήρωσε τη μελέτη με τα

τελικά στοιχεία για τη συμβολή του τουρισμού στην ελ-

ληνική οικονομία για το 2017. Στη μελέτη αναφέρεται,

μεταξύ άλλων, ότι η άμεση συνεισφορά του τουρισμού

στο ΑΕΠ για το 2017 έφθασε τα 19,04 δισ. ευρώ έναντι

17,69 δισ. ευρώ το 2016. Ο τουρισμός το 2017 συνέβαλε

άμεσα στη δημιουργία του 10,6% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ

η άμεση και έμμεση συμβολή του εκτιμάται από 23,2%

έως 28%.

Ο τουρισμός έδωσε το 1/4 του ΑΕΠ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΑΔΕ: Αυτά είναι τα προϊόντα που μένουν στον ΦΠΑ 24%

Πρόσθετες διευκρινίσεις για τα προϊόντα και τα πα-

ρασκευάσματα που παραμένουν στον συντελεστή

ΦΠΑ 24% παρέχει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πρόκειται για είδη που εν-

τάσσονται στην δασμολογική κλάση 2106 του Δασμο-

λογίου. Ειδικότερα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Τα παρασκευάσματα που προορίζονται να χρησιμο-

ποιηθούν, είτε απευθείας ως έχουν [π.χ. τζατζίκι, τυ-

ροκαυτερή, ταραμοσαλάτα, ρώσικη σαλάτα, μελιτζα-

νοσαλάτα, απομιμήσεις τυριών που περιέχουν απο-

κλειστικά φυτικά λιπαρά, μείγματα τυριών και φυτικών

λιπαρών, απομιμήσεις βουτύρου με χαμηλή περιεκτι-

κότητα σε λιπαρά γάλακτος (π.χ. λιπαρές ύλες για

επάλειψη που περιέχουν λιπαρές ουσίες άλλες από

αυτές που προέρχονται από το γάλα ή ύλες των

οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες γάλακτος

είναι κατώτερη του 39% κατά βάρος), γεύματα έτοιμα

προς κατανάλωση σε συσκευασία για τη λιανική πώληση

(π.χ. μουσακάς, παστίτσιο κ.λπ.), κόλλυβα και παρόμοια

προϊόντα] είτε κατόπιν επεξεργασίας (όπως το ψήσιμο,

η διάλυση ή το βράσιμο στο νερό ή στο γάλα κ.λπ.),

για τη διατροφή του ανθρώπου.

Τα παρασκευάσματα που αποτελούνται πλήρως ή

μερικώς από προϊόντα διατροφής, τα οποία χρησιμο-

ποιούνται στην παρασκευή ποτών ή παρασκευασμάτων

διατροφής για τη διατροφή του ανθρώπου. Η κλάση

περιλαμβάνει παρασκευάσματα που αποτελούνται από

μίγματα χημικών ουσιών (οργανικά οξέα, άλατα ασβε-

στίου κ.λπ.) με προϊόντα διατροφής (αλεύρι, ζάχαρη,

γάλα σε σκόνη κ.λπ.), τα οποία προορίζονται να ενσω-

ματωθούν σε παρασκευάσματα διατροφής, είτε ως

συστατικά αυτών είτε για τη βελτίωση ορισμένων από

τα χαρακτηριστικά τους (εμφάνιση, διατήρηση ποιότητας

κ.λπ.)

Οι σκόνες για την παρασκευή πουτίγκας, ζελέ, πα-

γωτών και παρόμοιων παρασκευασμάτων, έστω και με

την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών. Συνεπώς, εδώ κα-

τατάσσεται και το φρουί ζελέ (fruit gelee) σε σκόνη,

το οποίο δεν μπορεί να καταναλωθεί άμεσα με τον

τρόπο που παρουσιάζεται, αλλά για την παρασκευή

του απαιτείται πρώτα η ανάδευσή του σε βραστό νερό.

Οι σκόνες με βάση το αλεύρι, το άμυλο, τα εκχυλί-

σματα βύνης ή τα προϊόντα των κλάσεων 04.01 έως

04.04, έστω και με την προσθήκη κακάο, υπάγονται

στις κλάσεις 18.06 ή 19.01, ανάλογα με την περιεκτι-

κότητά τους σε κακάο.

Οι άλλες σκόνες, όταν περιέχουν κακάο, κατατάσ-

σονται στην κλάση 18.06. Οι σκόνες που έχουν τον

χαρακτήρα αρωματισμένων ή χρωματισμένων ζαχάρων

και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή λεμονάδας ή

παρόμοιων ποτών, υπάγονται στις κλάσεις 17.01 ή

17.02 κατά περίπτωση.

Οι αρωματισμένες σκόνες για την παρασκευή ποτών,

έστω και με την προσθήκη γλυκαντικών ουσιών, με

βάση το διτττανθρακικό νάτριο και τη γλυκυρριζίνη ή

το εκχύλισμα γλυκόριζας (τα οποία διατίθενται ως

«σκόνη κακάο»).

Τα παρασκευάσματα με βάση το βούτυρο ή άλλα

λίπη ή έλαια που προέρχονται από το γάλα και χρησι-

μοποιούνται, για παράδειγμα, στα προϊόντα αρτοποι-

ίας.

Οι πολτοί με βάση τη ζάχαρη, που περιέχουν πρό-

σθετες λιπαρές ουσίες σε σχετικά μεγάλη αναλογία

και, μερικές φορές, γάλα ή φουντούκια που δεν είναι

κατάλληλοι να μεταποιηθούν απευθείας σε ζαχαρώδη

προϊόντα αλλά χρησιμοποιούνται για το γέμισμα ή τη

διακόσμηση π.χ. σοκολάτας, πτιφούρ, τούρτας, κέικ,

κ.λπ.

Το φυσικό μέλι που είναι εμπλουτισμένο με βασιλικό

πολτό ή με άλλες ουσίες όπως π.χ. κανέλα, ξηρούς

καρπούς, κλπ.

Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών, που αποτελούνται

κυρίως από ένα μείγμα αμινοξέων και χλωριούχου να-

τρίου και χρησιμοποιούνται στα παρασκευάσματα δια-

τροφής (π.χ. για να προσδώσουν γεύση). Τα συμπυ-

κνώματα πρωτεϊνών που λαμβάνονται

με αφαίρεση ορισμένων συστατικών

απελαιωμένων σογιάλευρων και χρησι-

μοποιούνται για τον εμπλουτισμό σε

πρωτεΐνες των παρασκευασμάτων δια-

τροφής.

Τα σογιάλευρα και άλλες πρωτεϊνικές

ουσίες ειδικής πλοκής (textured). Ωστό-

σο, από την κλάση εξαιρούνται τα απε-

λαιωμένα σογιάλευρα που δεν είναι ει-

δικής πλοκής (textured), έστω και αν

προορίζονται για τη διατροφή του αν-

θρώπου (κλάση 23.04), και τα απομο-

νώματα πρωτεϊνών (κλάση 35.04).

Τα μη αλκοολούχα ή τα αλκοολούχα

παρασκευάσματα (που δεν βασίζονται

σε ευώδεις ουσίες) του τύπου που χρη-

σιμοποιείται για την παρασκευή διαφόρων μη αλκοο-

λούχων ή αλκοολούχων ποτών. Τα παρασκευάσματα

αυτά μπορεί να λαμβάνονται αναμιγνύοντας φυτικά

εκχυλίσματα της κλάσης 13.02 με γαλακτικό οξύ,

τρυγικό οξύ, κιτρικό οξύ, φωσφορικό οξύ, συντηρητικά,

προϊόντα ενεργούντα επί της επιφανειακής τάσης, χυ-

μούς φρούτων κ.λπ.

Τα παρασκευάσματα αυτά περιέχουν (εν όλω ή εν

μέρει) τα γευστικά συστατικά που χαρακτηρίζουν ένα

συγκεκριμένο ποτό. Ως εκ τούτου, το εν λόγω ποτό

μπορεί συνήθως να ληφθεί με απλή διάλυση του πα-

ρασκευάσματος με νερό, κρασί ή αλκοόλη, με ή χωρίς

την προσθήκη, για παράδειγμα, ζάχαρης ή αέριου διο-

ξειδίου του άνθρακα. Ορισμένα από τα προϊόντα αυτά

είναι ειδικά παρασκευασμένα για οικιακή χρήση. Χρη-

σιμοποιούνται επίσης ευρέως στη βιομηχανία, με σκοπό

την αποφυγή της ανεπιθύμητης μεταφοράς μεγάλων

ποσοτήτων νερού, αλκοόλης κ.λπ. Σύμφωνα με τον

τρόπο που παρουσιάζονται, τα παρασκευάσματα αυτά

δεν προορίζονται για κατανάλωση ως ποτά και επομένως

μπορούν να διαχωριστούν από τα ποτά του Κεφαλαίου

22.

Από την κλάση εξαιρούνται τα παρασκευάσματα του

είδους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ποτών

με βάση μία ή περισσότερες ευώδεις ουσίες (κλάση

33.02), όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ.

Τα βρώσιμα δισκία με βάση φυσικά ή τεχνητά αρώματα

(π.χ. βανιλλίνη).

Τα γλυκά, οι τσίχλες, οι καραμέλες και παρόμοια

είδη (κυρίως για διαβητικούς) που περιέχουν συνθετικούς

γλυκαντικούς παράγοντες (π.χ. σορβιτόλη) αντί για

ζάχαρη.

Τα παρασκευάσματα (π.χ. δισκία) που αποτελούνται

από ζαχαρίνη και ένα προϊόν διατροφής, όπως είναι η

λακτόζη, και χρησιμοποιούνται για γλυκαντικούς σκο-

πούς.

Οι αυτολύτες ζύμης και άλλα εκχυλίσματα ζύμης, τα

οποία είναι προϊόντα που λαμβάνονται από την υδρό-

λυση της ζύμης. Τα προϊόντα αυτά δεν μπορούν να

προκαλέσουν ζύμωση και διαθέτουν υψηλή πρωτεϊνική

αξία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία προϊόντων

διατροφής (π.χ. για την παρασκευή ορισμένων καρυ-

κευμάτων).

Τα παρασκευάσματα για την παρασκευή λεμονάδων

και άλλων ποτών, που αποτελούνται, π.χ. από: -

σιρόπια, αρωματισμένα ή χρωματισμένα, τα οποία είναι

ζαχαρώδη διαλύματα στα οποία έχουν προστεθεί φυ-

σικές ή τεχνητές ουσίες που τους προσδίδουν τη

γεύση ορισμένων φρούτων ή φυτών (σμέουρα, φραγ-

κοστάφυλα, λεμόνια, μέντα κ.λπ.), έστω και με προ-

σθήκη κιτρικού οξέος ή συντηρητικών. - σιρόπι στο

οποίο έχει προστεθεί για τον αρωματισμό του ένα

σύνθετο παρασκεύασμα της παρούσας κλάσης (βλ.

την ανωτέρω παράγραφο 7) και το οποίο περιέχει, κυ-

ρίως, είτε εκχύλισμα κόλας και κιτρικού οξέος, χρωμα-

τισμένο με καραμελοποιημένη ζάχαρη, είτε κιτρικό

οξύ και αιθέρια έλαια φρούτων (π.χ. λεμονιού ή πορ-

τοκαλιού). - σιρόπι στο οποίο έχουν προστεθεί για

αρωματισμό χυμοί φρούτων, οι οποίοι έχουν τροπο-

ποιηθεί με την προσθήκη συστατικών (κιτρικό οξύ, αι-

θέρια έλαια που έχουν εξαχθεί από τα φρούτα κ.λπ.)

σε τέτοιες ποσότητες, ώστε η ισορροπία των συστατικών

των χυμών φρούτων, όπως αυτά απαντούν στον φυσικό

χυμό, να έχει προφανώς διαταραχθεί. - συμπυκνωμένο

χυμό φρούτων με την προσθήκη κιτρικού οξέος (σε

τέτοια αναλογία που να του προσδίδει μια συνολική

περιεκτικότητα σε οξύ σαφώς ανώτερη από εκείνη

του φυσικού χυμού), αιθερίων ελαίων φρούτων, τε-

χνητών γλυκαντικών κ.λπ.

Τα παρασκευάσματα αυτά προορίζονται να κατανα-

λωθούν ως ποτά μετά από απλή διάλυσή τους με

νερό ή κατόπιν περαιτέρω επεξεργασίας. Ορισμένα

παρασκευάσματα του είδους αυτού προορίζονται για

προσθήκη σε άλλα παρασκευάσματα διατροφής.

Τα μίγματα εκχυλίσματος ginseng (ιαπωνικής κάννα-

βης) με άλλα συστατικά (π.χ. λακτόζη ή γλυκόζη), που

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή «ποτού» ή «τσαγιού

ginseng».

Τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μείγμα

φυτών ή μερών φυτών (στα οποία περιλαμβάνονται οι

σπόροι και οι καρποί) διαφορετικών ειδών ή που απο-

τελούνται από φυτά ή μέρη φυτών (στα οποία περι-

λαμβάνονται οι σπόροι και οι καρποί) ενός μόνο είδους

ή διαφορετικών ειδών, αναμιγμένων με άλλες ουσίες,

όπως είναι ένα ή περισσότερα φυτικά εκχυλίσματα, τα

οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, αλλά είναι του

είδους που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυτικών

εκχυλισμάτων ή φυτικών «τσαγιών» [π.χ. εκείνων που

έχουν υπακτικές, καθαρκτικές, διουρητικές ή αναφυ-

σώδεις (ανακούφιση από μετεωρισμό ή αέρια) ιδιότητες],

περιλαμβανομένων και των προϊόντων για τα οποία πι-

στεύεται ότι προσφέρουν ανακούφιση από ασθένειες

ή συμβάλουν στη διατήρηση της καλής κατάστασης

του οργανισμού και της υγείας.

Τα μίγματα φυτών, μερών φυτών, σπόρων ή καρπών

(ολόκληρων, κομμένων, θρυμματισμένων, αλεσμένων

ή σε σκόνη) των ειδών που εμπίπτουν σε διαφορετικά

Κεφάλαια (π.χ. στα Κεφάλαια 7, 9, 11, 12) ή των δια-

φορετικών ειδών που εμπίπτουν στην κλάση 12.11, τα

οποία δεν καταναλώνονται ως τέτοια, αλλά είναι του

είδους που χρησιμοποιείται είτε απευθείας για τον

αρωματισμό ποτών, είτε για την παρασκευή εκχυλι-

σμάτων για την παραγωγή ποτών. Ωστόσο, τα προϊόντα

του τύπου αυτού, ο ουσιώδης χαρακτήρας των οποίων

δίδεται από την περιεκτικότητα σε είδη που εμπίπτουν

στο Κεφάλαιο 9, εξαιρούνται

Τα παρασκευάσματα που αναφέρονται συχνά ως

«συμπληρώματα διατροφής», με βάση εκχυλίσματα

φυτών, συμπυκνώματα φρούτων, μέλι, φρουκτόζη

κ.λπ., με προσθήκη βιταμινών και, ενίοτε, πολύ μικρών

ποσοτήτων ενώσεων του σιδήρου. Τα παρασκευάσματα

αυτά παρουσιάζονται συχνά σε συσκευασίες με την

ένδειξη ότι προορίζονται για τη διατήρηση της καλής

κατάστασης του οργανισμού και της υγείας. Παρόμοια

παρασκευάσματα, ωστόσο, που προορίζονται για την

πρόληψη ή την θεραπεία ασθενειών ή παθήσεων εξαι-

ρούνται (κλάσεις 30.03 ή 30.04).

Εγκύκλιος µε πρόσθετες διευκρινίσεις της Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων
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Ηαύξηση της θερμοκρασίας, η οποία

επιταχύνει την αλλοίωση των τρο-

φίμων, η εποχιακή λειτουργία ορισμένων

επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και η αυ-

ξημένη ζήτηση, λόγω μεγάλου αριθμού

τουριστών, αποτελούν καθοριστικούς

παράγοντες για την ασφάλεια των τρο-

φίμων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,

ιδίως στις τουριστικές περιοχές, υπάρχει

η πιθανότητα εκδήλωσης τροφικής δη-

λητηρίασης, η οποία συνήθως οφείλεται

στην κατανάλωση τροφίμων που προ-

ετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται

χωρίς την τήρηση των απαραίτητων όρων

υγιεινής.

Η εκδήλωση της ασθένειας εξαρτάται από

τον παράγοντα που την προκαλεί και μπορεί

να εμφανιστεί μετά από μισή ώρα από την

κατανάλωση των τροφίμων ή μετά από λίγες

ώρες ή ακόμα και ημέρες και οφείλεται στην

επιμόλυνση των τροφίμων με μικροοργανι-

σμούς, τοξίνες ή χημικές ουσίες.

Για την αποφυγή πιθανών τροφικών δηλη-

τηριάσεων από αλλοιωμένα τρόφιμα ο ΕΦΕΤ

συνιστά:

Στους καταναλωτές που αγοράζουν τρό-

φιμα:

• Να ελέγχουν τα βασικά χαρακτηριστικά

των τροφίμων (χρώμα, οσμή, γεύση, συ-

σκευασία και ημερομηνία λήξης).

• Να ελέγχουν τις συνθήκες διατήρησης

των τροφίμων.

• Να μην επιλέγουν προϊόντα ψύξης ή κα-

τάψυξης για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι

δεν συντηρούνται σωστά. Υπενθυμίζεται ότι

τα προϊόντα ψύξης πρέπει να διατηρούνται

σε θερμοκρασίες μικρότερες των 7ο C και τα

προϊόντα κατάψυξης σε θερμοκρασίες μι-

κρότερες των -18ο C (δηλ. -19ο C, -20ο C

κλπ). 

• Τα ψυγεία και οι καταψύκτες από όπου

προμηθεύονται τα τρόφιμα να μην εκτίθενται

στον ήλιο.

• Να μην επιλέγουν τρόφιμα εκτεθειμένα

στον ήλιο. 

• Να τοποθετούν τρόφιμα στο ψυγείο όσο

γίνεται πιο σύντομα μετά την αγορά τους.

• Να μην επιλέγουν τρόφιμα εκτεθειμένα

σε έντομα, σκόνη κλπ.

• Ιδιαίτερα το εμφιαλωμένο νερό να δια-

τηρείται σε σκιερό μέρος και να μην επανα-

χρησιμοποιούνται οι άδειες φιάλες, οι οποίες

στο τέλος της χρήσης τους θα πρέπει να

οδηγούνται στους αντίστοιχους κάδους ανα-

κύκλωσης.

Στους καταναλωτές που ετοιμάζουν οι

ίδιοι το γεύμα τους:

• Να φροντίζουν για την προσωπική

τους καθαριότητα κατά την ετοιμασία του

φαγητού και για την καθαριότητα του χώ-

ρου.

• Να αποφεύγουν να πιάνουν νωπά

τρόφιμα και αμέσως μετά έτοιμα φαγητά

χωρίς να πλύνουν τα χέρια τους.

• Να μην χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία

στα νωπά τρόφιμα και στα έτοιμα φαγη-

τά.

• Να μην καπνίζουν, τρώνε ή πίνουν

όταν προετοιμάζουν νωπά προϊόντα κρέ-

ατος, πουλερικών και ψαριών. 

• Να ψήνουν τα προϊόντα κρέατος, που-

λερικών και ψαριών κανονικά.

• Να μην διατηρούν τα έτοιμα φαγητά

περισσότερο από το χρόνο που προβλέπει

ο παρασκευαστής.

• Εάν πρόκειται να σερβίρουν ζεστό το

φαγητό, τότε θα πρέπει να το διατηρούν

σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 650 C

έως την ώρα του σερβιρίσματος.

• Εάν πρόκειται να ξαναζεστάνουν φαγητό

που διατηρείται με ψύξη, τότε θα πρέπει να

το θερμαίνουν στους 800 C.

Στους καταναλωτές που επισκέπτονται

εστιατόρια:

• Να επιλέγουν εστιατόρια που εφαρμό-

ζουν μέτρα υγιεινής τα οποία είναι απαραίτητα

για την προστασία των τροφίμων. 

• Να μην καταναλώνουν φαγητά που

έχουν ύποπτο χρώμα, οσμή και γεύση.

• Να μην καταναλώνουν λαχανικά που

δεν έχουν πλυθεί καλά.

Στους καταναλωτές που αγοράζουν τρόφιμα

από επιχειρήσεις γρήγορης εξυπηρέτησης :

• Να επιλέγουν καταστήματα που εφαρ-

μόζουν μέτρα υγιεινής τα οποία είναι απα-

ραίτητα για την προστασία των τροφίμων.

• Έτοιμα σάντουιτς τα οποία δεν διατίθενται

αμέσως μετά την παρασκευή τους, πρέπει

να διατηρούνται στο ψυγείο.

• Έτοιμα γεύματα τα οποία σερβίρονται

ζεστά πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρα-

σίες μεγαλύτερες των 65ο C. 

• Σαλάτες που διατηρούνται σε salad bar

πρέπει να διατηρούνται με ψύξη και να είναι

προφυλαγμένες από έντομα, σκόνη κλπ.

• Τα χύμα παγωτά θα πρέπει να έχουν κα-

τάλληλη ψύξη, να είναι σκληρά, να μην είναι

εκτεθειμένα σε έντομα, σκόνη κλπ και να

σερβίρονται με καθαρά εργαλεία.

• Τα ψυγεία με αναψυκτικά και νερό να

μην είναι εκτεθειμένα στον ήλιο.

• Έτοιμα φαγητά, τα οποία δεν κατανα-

λώθηκαν εντός δύο ωρών από την αγορά

τους και δεν διατηρήθηκαν στο ψυγείο,

πρέπει να απορρίπτονται. 

Ο ΕΦΕΤ συνιστά την προσοχή των κατανα-

λωτών κατά την αγορά και τη διατήρηση

των τροφίμων αλλά και κατά την επίσκεψη

σε εστιατόρια κατά τη διάρκεια του καλοκαι-

ριού.
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ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΝΤΑΓΗ 

Λουκουμάκια με λικέρ κεράσι

Υλικά

•4 ποτήρια νερό

•3 1/2 ποτήρια ζάχαρη

•1 1/2 ποτήρι νισεστέ

•2 βανίλιες

•1 σφηνάκι λικέρ κεράσι ή ότι γεύση θέλουμε

•Ζάχαρη άχνη για το τύλιγμα

•3,4 σταγόνες Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής(προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 1 ποτήρι νερό, 3 1/2 ποτήρια

ζάχαρη και τις δυο βανίλιες και βράζουμε για 10 λεπτά.

Σε ένα μπωλ βάζουμε 3 ποτήρια νερό και το 1 1/2 νισεστέ και

ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί ο νισεστές.

Προσθέτουμε το μείγμα νισεστέ στο σιρόπι και βράζουμε 20

λεπτά ανακατεύοντας συνέχεια.Προσθέτουμε και το λικέρ μας

3..4 λεπτά πριν το αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σε ένα μικρό ταψάκι καλύπτουμε τον πάτο με νισεστέ και αδει-

άζουμε το μείγμα.

Μόλις κρυώσει εντελώς κόβουμε σε κυβάκια και τυλίγουμε με

την άχνη.!!

Ηατμοσφαιρική ρύπανση απειλεί τους

πάντες, προειδοποίησαν κατά τη ση-

μερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

τα Ηνωμένα Έθνη, με 9 στους 10 αν-

θρώπους στον πλανήτη να αναπνέουν

μολυσμένο αέρα.

Το φαινόμενο αυτό έχει προκαλέσει

μια εντεινόμενη, παγκόσμια κρίση υγείας,

η οποία ήδη ευθύνεται για περίπου επτά

εκατομμύρια θανάτους ετησίως, σύμ-

φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεί-

ας.

Η καύση ορυκτών καυσίμων για την

παραγωγή ενέργειας, για τα μέσα μετα-

φοράς και για την βιομηχανία συμβάλλει

κατά κύριο λόγο στην ατμοσφαιρική ρύ-

πανση, ενώ είναι και η κύρια πηγή των

εκπομπών άνθρακα που προκαλούν την

υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η αντιμετώπιση και των δύο αυτών

προβλημάτων θα μπορούσε να ωφελήσει

σημαντικά τη δημόσια υγεία.

Ακολουθούν κάποια σημαντικά γεγο-

νότα αναφορικά με τις επιπτώσεις της

ρύπανσης του αέρα στον άνθρωπο:

1. Η ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει

800 ανθρώπους την ώρα ή 13 το λεπτό,

δηλαδή τρεις φορές περισσότερους από

τον ετήσιο αριθμό των θυμάτων της φυ-

ματίωσης, της ελονοσίας και του AIDS

μαζί.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι

ρυπαντές συμβάλλουν τόσο στην κλι-

ματική αλλαγή, όσο και στην τοπική

ατμοσφαιρική ρύπανση, ανάμεσά τους

ο μαύρος άνθρακας ή αιθάλη-- που πα-

ράγονται από την αναποτελεσματική

καύση σε πηγές όπως οι φούρνοι και οι

ντιζελοκινητήρες--και το μεθάνιο.

3. Οι πέντε κυριότερες πηγές της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης είναι η καύση ορυ-

κτών καυσίμων σε εσωτερικούς χώρους,

η χρήση ξύλων και άλλων βιομαζών για

το μαγείρεμα, η θέρμανση και ηλεκτρο-

δότηση των σπιτιών, η βιομηχανία, ανά-

μεσά τους και η παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας όπως μονάδες ηλεκτροπαρα-

γωγής με καύση άνθρακα και οι γεννή-

τριες ντίζελ, τα μέσα μεταφοράς και ει-

δικά τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, η

κτηνοτροφία, περιλαμβανομένων των

ζώων που παράγουν μεθάνιο και αμμω-

νία, οι ορυζώνες που παράγουν μεθάνιο

και η καύση των γεωργικών απόβλητων,

η καύση απόβλητων σε εξωτερικούς χώ-

ρους και η υγειονομική ταφή οργανικών

απόβλητων.

4. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας από

τα νοικοκυριά προκαλεί κάθε χρόνο πε-

ρίπου 3,8 εκατομμύρια πρόωρους θα-

νάτους, η μεγάλη πλειονότητα εκ των

οποίων στον αναπτυσσόμενο κόσμο, και

σχεδόν το 60% από αυτούς τους θανά-

τους αφορούν γυναικόπαιδα.

5. Το 93% των παιδιών σε όλον τον

κόσμο ζουν σε περιοχές όπου τα επίπεδα

της ατμοσφαιρικής μόλυνσης ξεπερνούν

τα επιτρεπτά όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ,

με 600.000 παιδιά κάτω των 15 ετών να

έχουν πεθάνει από λοιμώξεις του ανα-

πνευστικού το 2016.

6. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας ευθύ-

νεται για το 26% των θανάτων από ισχαι-

μική καρδιοπάθεια, το 24% των θανάτων

από εγκεφαλικά, το 43% από χρόνια

αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και

το 29% από καρκίνο των πνευμόνων. Σε

ό,τι αφορά τα παιδιά (η ρύπανση της

ατμόσφαιρας) σχετίζεται, μεταξύ άλλων

προβλημάτων υγείας, με την γέννηση

λιποβαρών βρεφών, άσθμα, παιδικούς

καρκίνους, παχυσαρκία, ανεπαρκή ανά-

πτυξη των πνευμόνων και αυτισμό.

7. Το 97% των πόλεων σε χώρες χα-

μηλού και μεσαίου εισοδήματος με πε-

ρισσότερους από 100.000 κατοίκους δεν

πληρεί τα κατώτερα επίπεδα ποιότητας

του αέρα που θέτει ο ΠΟΥ και στις χώρες

υψηλού εισοδήματος το 29% των πόλεων

απέχει από τα επιτρεπόμενα όρια.

8. Σχεδόν το 25% της ατμοσφαιρικής

ρύπανσης από την ύλη των μικρών σω-

ματιδίων στα αστικά κέντρα προκαλείται

από την κίνηση στους δρόμους, το 20%

από την καύση οικιακών καυσίμων και

το 15% από την λειτουργία των βιομη-

χανιών, περιλαμβανομένης της παρα-

γωγής ηλεκτρισμού.

9. Η διατήρηση των επιπέδων της

υπερθέρμανσης του πλανήτη "αρκετά

πιο κάτω" από τους 2 βαθμούς Κελσίου-

-όπως έχουν δεσμευτεί με τη Συμφωνία

των Παρισίων για την Κλιματική Αλλαγή

του 2015 να πράξουν οι κυβερνήσεις--

θα μπορούσε να σώζει περίπου ένα εκα-

τομμύριο ζωές τον χρόνο έως το 2050

και μόνο μέσω της μείωσης της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης.

10. Στις 15 χώρες που εκπέμπουν τα

αέρια που ευθύνονται περισσότερο για

την υπερθέρμανση του πλανήτη το κό-

στος της μόλυνσης της ατμόσφαιρας

για τη δημόσια υγεία εκτιμάται ότι ανέρ-

χεται σε περισσότερο από το 4% του

ΑΕΠ.

Δέκα συγκλονιστικά γεγονότα 

σχετικά με τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας και τις επιπτώσεις 

στον άνθρωπο

Συμβουλές ΕΦΕΤ για αποφυγή 

πιθανών τροφικών δηλητηριάσεων 

την καλοκαιρινή περίοδο
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