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ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 
και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή µέθοδος 
αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 
2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το siteτης ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το
νερό το

«δικό» µας...

Το Διοικητικό
Συµβούλιο

της Ένωσης
Διακινητών Εµ-
πόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών,
σας υπενθυµί-
ζει ότι  έκλεισε
συµφωνία µε
την εταιρεία IQ
BANDS (BIKOΣ)
για την απο-
κλειστική διά-
θεση του νερού
«Ζαγοροχώρια»

από τα µέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,
στην περιοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου , οι  πρατηριού-
χοι-µέλη της  ΕΔΕΟΠ  Αθηνών,
µπορούν να επικοινωνούν µε
το τµήµα  πωλήσεων  της  εται-
ρείας IQ BRANDS, προκειµένου
να ενηµερωθούν  σχετικά , µε
κάθε λεπτοµέρεια.

Το Δ.Σ . της  ΕΔΕΟΠ  Αθηνών,
καλεί τους  συναδέλφους  πρα-
τηριούχους να  προωθούν  το
«δικό» µας νερό, καθώς η διακί-
νησή του είναι περισσότερο κερ-
δοφόρος - σε σχέση µε τα άλλα.

Αρχίζει να διαµορφώνεται ένας ιδιότυπος
πόλεµος κατά των µικροµεσαίων επι-
χειρήσεων.

Μερικά από τα µέτρα που πάρθηκαν στο
παρελθόν ίσως ήταν αναγκαία ή τουλάχιστον
µερικά απ’ αυτά, τώρα όµως φαίνεται να ξε-
καθαρίζει το  τοπίο , µάλιστα σύµφωνα  µε
ανακοίνωση της  Γενικής  Συνοµοσπονδίας
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδος αναφέρεται ότι:

«η µικρή και η µεσαία επιχειρηµα-
τικότητα πλήττεται βάναυσα για άλλη
µια φορά, µέσα από την αναπάντεχη
αναµόρφωση του υπολογισµού των
ασφαλιστικών εισφορών. Η νέα ρύθµιση
που ανακοινώθηκε  επίσηµα  από  κυ-
βερνητικά στελέχη, που θέτει ως βάση
υπολογισµού της ασφαλιστικής εισφο-
ράς το µικτό και όχι το καθαρό εισόδηµα
του επαγγελµατία, έρχεται να δώσει τη χα-
ριστική βολή στην εθνική οικονοµία». 

Οι θεσµοί , που  διαρρήγνυαν  όλους  τους
προηγούµενους µήνες τα  ιµάτια  τους  για
την υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και
τη µειωµένη προσέλκυση επενδύσεων, πρω-
ταγωνιστούν σε ένα ιδιότυπο πόλεµο απέ-
ναντι στις εγχώριες µικρές επιχειρήσεις.

Πως έχει η κατάσταση σήµερα στο χώρο
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Η ελληνική οικονοµία και ειδικά οι Ελλη-
νικές Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, καλούνται

να λειτουργήσουν µέσα σε ένα περιβάλλον
εκρηκτικό. Μετά  από  έξι  χρόνια  κρίσης , οι
επιχειρήσεις καλούνται σήµερα να λειτουρ-
γήσουν µέσα σ’ ένα περιβάλλον που συχνά
επαναλαµβάνονται τα  ίδια  λάθη . Αυτό  ση-
µαίνει πως  οι  συνθήκες  ρευστότητας , οι
συνθήκες περιβάλλοντος της επιχειρηµατι-
κότητας, η αγορά εν τέλει, παρουσιάζει τις

ίδιες αδυναµίες και τις ίδιες αρρυθµίες, που
παρουσίαζε η ελληνική οικονοµία πριν την
είσοδό της στην κρίση.  

Πολλοί ήταν αυτοί που τα τελευταία χρόνια
αναγκάστηκαν να κλείσουν την επιχείρησή
τους και να στραφούν σε ξένες αγορές, µε-
ταναστεύοντας σε τρίτες χώρες ή επένδυσαν
σε τρίτες  χώρες  δηµιουργώντας  εκεί  νέες
επιχειρήσεις. Όσοι έµειναν όµως, καλούνται
να λειτουργήσουν  και  να  προσαρµοστούν
στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Ότι και αν επέλεξε ο καθένας για να επι-

βιώσει, το µόνο σίγουρο και αυτό που έχει
επιβεβαιωθεί πανηγυρικά  και  διαχρονικά
στην περίπτωση  της  Ελλάδας  ως  το  κύριο
πρόβληµά της, είναι το περιβάλλον. Το πε-
ριβάλλον όσον  αφορά  την  επιχείρηση  και
την επιχειρηµατικότητα . Εδώ  στην  Ελλάδα
το περιβάλλον , είναι  συνεχή  εµπόδια  από
το κράτος  στο  επιχειρείν . Τώρα  µάλιστα

βρήκαν την ευκαιρία να το πράξουν και
οι θεσµοί  ή  τρόικα , υπηρετώντας  δικά
τους συµφέροντα.

Είναι κοινά αποδεκτό πως στο εξωτε-
ρικό τα  εµπόδια  εισόδου  και  εξόδου,

από µια αγορά είναι ελάχιστα. Το
κράτος εκεί δεν παρεµβάλλει εµ-
πόδια στο επιχειρείν.

Δυστυχώς ή  ευτυχώς  σε  αυτή
την χώρα ζούµε.

Εµείς σαν  ΕΔΕΟΠ  έχουµε  την  εξής
θέση: κάθε  συνάδελφος  θα  πρέπει  αρχικά
να είναι  αισιόδοξος . Πρέπει  να  αναλύει  το
περιβάλλον στο οποίο συναλλάσσεται, λαµ-
βάνοντας µελετηµένες και  αιτιολογηµένες
αποφάσεις. Να κάνει άµεσα διορθωτικές κι-
νήσεις όσον  αφορά  στις  λάθος  επιλογές
του. Να έχει εναλλακτικές λύσεις. Να βρίσκει
και να  ανοίγεται  σε  νέες  αγορές . Με  άλλα
λόγια να κάνει αυτό, που πολλές επιχειρήσεις
προ της κρίσης δεν έκαναν λόγω της συνε-
χούς ανάπτυξης  και  της  υπερβάλλουσας
ρευστότητας που υπήρχε.

Το χονδρεµπόριο περίµενε το Πάσχα για να ανα-
στηθεί, φυσικά  µέσω των  πωλήσεων  που  θα

έκανε, αλλά οι εταιρίες του κλάδου είχαν διαφο-
ρετική άποψη  που  δεν  συνάδει  µε τον  σεβασµό

που αρµόζει  στους  συνεργάτες  τους  χονδρεµπό-
ρους.

Για να εξηγούµαστε οι τιµές της µπύρας έφθασαν
να πωλούνται  κάτω  της  τιµής  αγοράς  του  χον-

δρεµπόρου (40% κάτω) και των αναψυκτικών επίσης
(40% κάτω).

Οφείλουµε λοιπόν για άλλη µια φορά να ευχαρι-
στήσουµε τις εταιρείες για τη στήριξη τους.

ΒΑΝΑΥΣΑ πλήττεται
η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα

Η ανάσταση δεν ήλθε ποτέ 

Η νέα  ρύθµιση  που  ανακοινώθηκε
επίσηµα από  κυβερνητικά  στελέχη,
που θέτει  ως  βάση  υπολογι-
σµού της ασφαλιστικής εισφο-

ράς το µικτό και όχι το καθαρό εισόδηµα
του επαγγελµατία , έρχεται  να  δώσει  τη
χαριστική βολή στην εθνική οικονοµία
“

“

Στα πλαίσια  της  άριστης  συνεργασίας
µε την  εταιρεία  ΕΨΑ , πραγµατοποι-

ήθηκε συνάντηση στα γραφεία της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών, µε το Διοικητικό Συµβούλιο της
Ένωσης, στις 10 Μαΐου 2017.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν, ο Σπύρος
Καλαβρός, Διευθυντής  Πωλήσεων  και  ο
Νίκος Πελέκης, Προϊστάµενος Περιφέρειας
Νότιας Ελλάδος.

Συζητήθηκαν θέµατα  εµπορικής  πολι-
τικής και  η  προσθήκη  συσκευασιών  PET
σε προϊόντα της εταιρείας ΕΨΑ. Η ελληνική
εταιρεία µε την προσθήκη συσκευασιών
PET αποκτά  πολύ  µεγαλύτερη ευελιξία
στην αγορά. Το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΕΔΕΟΠ εύχεται  καλή  επιτυχία  και  καλή
συνεργασία µε τους συναδέλφους. 

Νέες συσκευασίες PET από την εταιρείαEΨΑ



Στους µελλοντικούς σχεδιασµούς  της
κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οι-

κονοµίας, προφανώς δεν περιλαµβάνονται
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Δεν µπορεί
να εξηγηθεί  διαφορετικά  η  πρόβλεψη
για τον  υπολογισµό  των  ασφαλιστικών
τους εισφορών , η  οποία  αναµένεται  να
ισχύσει από το 2019 και που ανεβάζει το
ύψος τους σε δυσθεώρητα επίπεδα. Ου-
σιαστικά µιλάµε για δήµευση εισοδήµατος
και έµµεση προτροπή προς όλους εκεί-
νους που προσπαθούν να  επιβιώσουν
στις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν
από την εµφάνιση της κρίσης, να σταµα-
τήσουν να επιχειρούν.

Η σαφέστατα  αρνητική  εξέλιξη  πάνω
σε ένα θέµα που σχετίζεται µε το παρόν
και το µέλλον χιλιάδων επαγγελµατιών,
δείχνει την  προχειρότητα  µε την  οποία
αντιµετωπίστηκε από την πρώτη στιγµή
το πρόβληµα της διάσωσης του Ασφαλι-
στικού µας και των Ταµείων. Και παράλ-
ληλα αποδεικνύει ότι συνεχίζεται η αδιέ-
ξοδη τακτική να διορθώνουµε το λάθος
µε άλλο λάθος.

Το Επαγγελµατικό  Επιµελητήριο  της
Αθήνας είχε  επισηµάνει  από  την  πρώτη
στιγµή ότι  ο  τρόπος  µε τον  οποίο  υπο-
λογίζονται οι  εισφορές  αλλά  κυρίως  η
υπέρογκη αύξηση  τους , σε  καµία  περί-
πτωση δεν µπορεί να λύσει το πρόβληµα.
Αντίθετα θα  το  έκανε  χειρότερο , κάτι
που ήδη φαίνεται από τις εξελίξεις. Κατά
χιλιάδες οι  ελεύθεροι επαγγελµατίες
έσπευσαν το προηγούµενο διάστηµα να
κλείσουν «µπλοκάκια» κι  επιχειρήσεις.
Αυτοί οι  άνθρωποι  δεν  εξαφανίστηκαν
ξαφνικά. Οργιάζει όµως πλέον η αδήλωτη
εργασία και ταυτόχρονα προκαλείται µία
τεράστια «τρύπα» στα δηµοσιονοµικά των

Ταµείων. Και όταν τα ασφαλιστικά ταµεία
δεν έχουν  τα  απαιτούµενα  έσοδα , τότε
οι µειώσεις των  συντάξεων  είναι  µονό-
δροµος. Το επίπεδο διαβίωσης των πολι-
τών συρρικνώνεται, οι καταναλωτές που
στηρίζουν τις  υπάρχουσες  επιχειρήσεις
περιορίζονται κι άλλο, οι τζίροι µειώνονται
συνεχώς, ακολουθούν απολύσεις εργα-
ζοµένων και  τελικά  «λουκέτα». Δηλαδή
έχουµε µπει για τα καλά σε έναν φαύλο
κύκλο και απορώ πως δεν το καταλαβαί-
νουν ορισµένοι.

Σέβοµαι απόλυτα και κατανοώ πλήρως
τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η
κυβέρνηση από τις παράλογες απαιτήσεις
των δανειστών. Όµως δεν δικαιολογείται
η εµµονή να πλήττονται µόνο ορισµένες
κατηγορίες ασφαλισµένων , σε  σηµείο
µάλιστα που να απειλούνται µε ολοκλη-
ρωτική εξόντωση.

Η µοναδική λύση που υπάρχει είναι να
γίνει άµεσα  επαναπροσδιορισµός  του
ασφαλιστικού µας και να ληφθούν σοβαρά
υπόψη οι αρνητικές συνέπειες των όσων
έχουν γίνει  έως  τώρα . Η  ηγεσία  του
υπουργείου Εργασίας και συνολικά η Κυ-
βέρνηση, οφείλουν  να  πάρουν  καίριες
αποφάσεις που  από  τη  µία να  δίνουν
προοπτική επιβίωσης σε όλους τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες που έχουν βρεθεί
αναίτια στο στόχαστρο και από την άλλη
να περάσουν  το  µήνυµα ότι  όντως  εν-
διαφέρονται για  την  κοινωνική  ισότητα.
Επειδή όλα γίνονται στο βωµό της αύξη-
σης των  δηµοσίων  εσόδων , απαιτείται
εδώ και τώρα διεύρυνση της φορολογικής
βάσης, πάταξη  της  φοροδιαφυγής  και
ουσιαστικές ρυθµίσεις  για  την  αποπλη-
ρωµή των  οφειλοµένων  προς  τα  ασφα-
λιστικά ταµεία, ώστε να µειωθεί το κενό
που καταγράφεται . Η  στόχευση  πρέπει
να είναι  προς  την  αύξηση  της  απασχό-
λησης, καθώς  µόνον έτσι  θα  πάρουν
«ανάσα» τα  Ταµεία . Όσο  δεν  υπάρχουν
εργαζόµενοι που θα στηρίζουν το ασφα-
λιστικό σύστηµα από τις καταβαλλόµενες
εισφορές, τόσο θα µεγαλώνει η «τρύπα».
Και τις  θέσεις  εργασίας  µπορεί να  τις
εξασφαλίσει µόνο η τόνωση της επιχει-
ρηµατικότητας. Η  δηµιουργία  νέων  επι-
χειρήσεων, η επιβίωση όσων υφιστάµενων
έχουν ξεκάθαρο πλάνο βιωσιµότητας, η
επένδυση στην  καινοτοµία . Αυτό  είναι
ξεκάθαρο και πολλές φορές διατυπωµένο
από το Ε.Ε.Α.

Ο µεγάλος εργοδότης που άκουγε στο
όνοµα «Δηµόσιο» και  που  ικανοποιούσε
τις πελατειακές  ανάγκες  των  εκάστοτε
κυβερνήσεων, µας τελείωσε. Η οικονοµία
πρέπει πλέον να στηριχθεί σε υγιείς επι-
χειρηµατικές προσπάθειες που θα έχουν
προοπτικές ανάπτυξης, δυνατότητες αύ-
ξησης της απασχόλησης και που θα συµ-
παρασύρουν γενικότερα  την  οικονοµία
µας. Η αγορά δεν αντέχει άλλη ύφεση ή
καθυστερήσεις. Ζητάµε  το  αυτονόητο.
Να πρυτανεύσει  η  κοινή  λογική  και  να
σταµατήσει το «κυνήγι µαγισσών». 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α.
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                     210-4621077

Στάµου-Δανιήλ Παγώνα                       Γεν. Γραµµ ατέας                 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

Ζαχαράκης Γεώργιος                            A ντιπρόεδρος                     2310-210250

Γκριτζιούδης Θεόδωρος                       Γεν. Γραµµ ατέας                 2310-310676

Κουβράκη Χρυσή                                  Tαµ ίας                                 2310-213691

Ρουµελιώτης Νικόλαος                        Μέλος                                 2310-719455

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μπουτιώνης Χρήστος                           Aντιπρόεδρος Α ’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                        Aντιπρόεδρος Β ’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                               Γεν. Γραµµ ατέας                 2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                    Tαµ ίας                                 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                           A ντιπρόεδρος                      2610-520692

Μπακαλάρος Δηµήτριος                    Γεν. Γραµµατέας                  2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαµ ίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                          Δηµ. Σχέσεων                        26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                      Πρόεδρος                                24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                                A ντιπρόεδρος                         24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                             Γεν. Γραµµατέας                     24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαµ ίας                                     24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                         Δηµ. Σχέσεων                          6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωµάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραµµατέας                             2810-360701

Tζαµπουράκης Δηµήτριος                       Tαµ ίας                                         2810-255003

Kεφαλούκος Λάµπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                     M έλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                      Πρόεδρος                         27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                   27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                Γ. Γραµµ ατέας                  27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαµίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δηµήτριος                          Πρόεδρος                        23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                     A ντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραµµατέας                 23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαµ ίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δηµ. Σχέσεων                  23810-88894

Γκινάτης Δηµήτριος                                 Πρόεδρος                          23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                    23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                           Γεν. Γραµµ ατέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                Tαµ ίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                             Πρόεδρος                              26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                    Γεν. Γραµµ ατέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαµ ίας                                   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                        Tαµ ίας                                    28210-87243
Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                         Πρόεδρος                                 26410-50333
Πασιόπουλος Iωάννης                           A ντιπρόεδρος                          26310-22247
Kαραφασούλης Γεώργιος                      Γ. Γραµµ ατέας                          26420-23783
Προύτζος Aπόστολος                            Tαµ ίας                                      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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 10.05.2017

Θέµα:

Δήλωση  Προέδρου Ε.Ε.Α.: 
«Αντί να λυθεί το πρόβληµα των Ταµείων,

µεθοδεύεται η καταστροφή 
των ελεύθερων επαγγελµατιών»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Γερµανική λύση στις 
πειραγµένες ταµειακές µηχανές

Μπλόκο στη  φοροδιαφυγή  που  συντελείται
µε τα κόλπα των επιτήδειων στις φορολο-

γικές ταµειακές  µηχανές επιχειρεί  να  βάλει  το
υπουργείο Οικονοµικών , το  οποίο  παράλληλα
καταστρώνει στις επόµενες κινήσεις του για την
απευθείας διασύνδεση  των  συναλλαγών  µε το
ΤΑΧΙS.

Το πρώτο βήµα που σχεδιάζεται είναι η εφαρ-
µογή ενός µηχανισµού στις φορολογικές ταµειακές
µηχανές, ο  οποίος  ακυρώνει  κάθε  προσπάθεια
των επίδοξων  φοροφυγάδων  να  επεµβαίνουν
σ΄αυτές και  να  διαγράφουν  συναλλαγές  στο
τέλος της ηµέρας.

Αυτός ήταν  και  ο  σκοπός  των  επαφών  που
είχε η υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπα-
νάτσιου στο γερµ ανικό κρατίδιο του  Βραδεµ-
βούργου τις  προηγούµενες  ηµέρες , όπου  συ-
ναντήθηκε µε την οµολόγό της Daniela Trochowski
και τον  υφυπουργό  Δικαιοσύνης  του  κρατιδίου
Ronald Pienkny. Οι φορολογικές αρχές του οµό-
σπονδου γερµανικού κρατιδίου του Βραδεµβούρ-
γου έχουν  δηµιουργήσει  τον  µηχανισµό αυτόν,
τις τεχνικές  προδιαγραφές  του  οποίου  συµφω-
νήθηκε να δώσουν στο ελληνικό υπουργείο Οι-
κονοµικών. Ο µηχανισµός προστίθεται στην φο-
ρολογική ταµειακή µηχανή καταγράφει όλες τις
συναλλαγές και δεν επιτρέπει παρεµβάσεις.

Στο κρατίδιο του Βραδεµβούργου αντιµετωπί-
ζουν πρόβληµα µε τα υψηλά ποσοστά φοροδια-

φυγής που συντελείται στο χώρο των ελεύθερων
επαγγελµατιών (γιατρών, δικηγόρων κα) γι’αυτό
και προχωρούν  στο  µέτρο αυτό . Ανάλογο  πρό-
βληµα αντιµετωπίζει  και  η  Ελλάδα  γι’αυτό  και
εκτιµάται ότι  ο  συγκεκριµένος  µηχανισµός θα
συµβάλει σηµαντικά στο να κλείσουν δίοδοι φο-
ροδιαφυγής που  διαπράττεται  από  τις  ίδιες  κα-
τηγορίες επαγγελµάτων.

Η επόµενη κίνηση του υπουργείου Οικονοµικών
είναι η διασύνδεση των συναλλαγών που γίνονται
στην χονδρική  µε το  TAXIS. Στόχος  είναι , κατά
τους επόµενους  µήνες, να  λυθεί  το  θέµα  των
τεχνικών προδιαγραφών  που  θα  έχει  το  συγκε-
κριµένο λογισµικό  µέσω του  οποίου  θα  δίνει  η
διασύνδεση. Ετσι  στο  υπουργείο  Οικονοµικών
εκτιµούν ότι από το 2018 θα µπορεί να εφαρµο-
σθεί το µέτρο το οποίο θα επιτρέψει στη φορο-
λογική διοίκηση  να  έχει  εικόνα , σε  πραγµατικό
χρόνο, για  όλες  τις  συναλλαγές  που  γίνονται
στη χονδρική  µεταξύ των  επιχειρήσεων . Αυτό
θα δώσει την ευχέρεια για εκτεταµένες διασταυ-
ρώσεις των συναλλαγών αυτών µέσω των οποίων
θα µπορεί να  εντοπισθούν  έσοδα  που  δεν  δη-
λώθηκαν και ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Επόµενο βήµα στον σχεδιασµό του υπουργείου
Οικονοµικών είναι η κατάργηση της υποχρέωσης
των επιχειρήσεων  να  αποστέλλουν  στις  φορο-
λογικές αρχές  τις  συγκεντρωτικές  καταστάσεις
προµηθευτών - πελατών . Αλλωστε  µέσω της
διασύνδεσης των συναλλαγών χονδρικής µε το
ΤAXIS οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη ει-
κόνα γι ' αυτές  προκειµένου  να  διενεργούν  τις
διασταυρώσεις των στοιχείων. Ο επόµενος στόχος
του υπουργείου θα είναι η διασύνδεση και των
ταµειακών µηχανών µε το TAXIS προκειµένου να
επιτευχθεί παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο
και των συναλλαγών στη λιανική.

ΑΠΕ

Στο στόχαστρο των
ελεγκτικών µηχα-

νισµών µπαίνουν ση-
µαντικές υποθέσεις
φοροδιαφυγής και
παράνοµου πλουτι-
σµού οι  οποίες  πε-
ριλαµβάνονται στις
γνωστές λίστες  µε-
γαλοκαταθετών και
για τις οποίες έχουν
εκδοθεί εισαγγελικές
παραγγελίες.

Οφείλουν να προ-
χωρήσουν άµεσα τα Ελεγκτικά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ., σε έρευνες σύµφωνα
µε απόφαση  που  εξέδωσε  πρόσφατα  ο  Διοικητής  της  Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής. 

Κριτήρια επιλογής τέτοιων υποθέσεων θα πρέπει να είναι η δυνατότητα
είσπραξης των προσδοκώµενων ποσών βεβαίωσης, καθώς και η σοβα-
ρότητα εν γένει της κάθε υπόθεσης.

Επιπλέον, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. αποφάσισε ότι, ανεξάρτητα από τις
ήδη προτεραιοποιηµένες  υποθέσεις  προς  έλεγχο , θα  πρέπει  να  ολο-
κληρώνονται άµεσα οι έλεγχοι στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

i) Υποθέσεις  που  αφορούν  σε  εκθέσεις  των  Υπηρεσιών  Ελέγχου  και
Διασφάλισης Δηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε).

ii) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.
iii) Υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί σηµείωµα διαπιστώσεων µε

τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός προσδιο-
ρισµός φόρων και προστίµων κατά τη δηµοσίευση της παρούσας.

iv) Υποθέσεις  για  τις  οποίες  επίκειται  η  έκδοση  σηµειώµατος  διαπι-
στώσεων και του προσωρινού προσδιορισµού φόρου και προστίµου.

v) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια µερικού επιτόπιου ελέγχου
διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τή-
ρησης των  βιβλίων  και  της  έκδοσης  των  φορολογικών  στοιχείων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουµένους που ασκούν
οποιαδήποτε δραστηριότητα  ή  διακινούν  αγαθά , εφόσον  εκκρεµεί  η
σύνταξη εκθέσεων  ελέγχου  ή  και  η  έκδοση  πράξεων  προσδιορισµού
του φόρου.

vi) Υποθέσεις  που  αφορούν  σε  διασταυρωτικούς  ελέγχους  ενδοκοι-
νοτικών συναλλαγών  (VIES), υποθέσεις  πολυµερών  (ταυτόχρονων)
ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές
αρχές, διενέργεια ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς
και σε  εκτέλεση  προδικαστικής  απόφασης . Οι  παραπάνω  έλεγχοι  θα
λαµβάνονται υπόψη στη στοχοθεσία µερικών ελέγχων, πλην αυτών της
περίπτωσης (ν). Σύµφωνα, εξάλλου, µε την απόφαση του κ. Πιτσιλή:  

- Οι υποθέσεις που ήδη έχουν προτεραιοποιηθεί για έλεγχο επιλέγονται
βάσει κριτηρίων  ανάλυσης  κινδύνων . Οι  προτεραιοποιηµένες  προς
έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα
σειρά ταξινόµησης µε βάση την τελική µοριοδότησή τους, βάσει αυτο-
µατοποιηµένου µοντέλου αντικειµενικής  αξιολόγησης  υποθέσεων,
κατόπιν εφαρµογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δηµο-
σιοποιούνται. - Από  το  σύνολο  των  εκκρεµών  υποθέσεων  εκάστης
ελεγκτικής υπηρεσίας  ελέγχονται  κατά  προτεραιότητα , οι  υποθέσεις
που συγκεντρώνουν την υψηλότερη µοριοδότησή ακολουθώντας φθί-
νουσα σειρά  ταξινόµησης  µέχρι την  επίτευξη  της  συνολικής  ετήσιας
στοχοθεσίας εκάστης  Ελεγκτικής  Υπηρεσίας  βάσει  του  Επιχειρησιακού
Σχεδίου έτους 2017, ως προς τον αριθµό των υποθέσεων που πρέπει να
ολοκληρωθούν µέχρι 31/12/2017, ανά  είδος  ελέγχου , τηρώντας  και
την οριζόµενη  στις  οικείες  διατάξεις  αναλογία  διενεργηθέντων
ελέγχων/υποθέσεων που αφορούν στην τελευταία πενταετία και προ-
γενέστερα, ήτοι 60% έναντι 40% αντίστοιχα. 

- Σε κάθε περίπτωση κάλυψης των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου
έτους 2017, διενεργούνται  έλεγχοι  υποθέσεων  επιπλέον  των  στόχων
σύµφωνα µε τη φθίνουσα σειρά ταξινόµησης. - Το αρχείο των «Προτε-
ραιοποιηµένων υποθέσεων  2017» αναρτάται  στο  Ολοκληρωµένο  Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα  (Ο.Π.Σ.) Elenxis της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δηµοσίων
Εσόδων, σταδιακά ανά ελεγκτική υπηρεσία.

- Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία µοριοδο-
τούνται σε  τακτά  χρονικά  διαστήµατα  µε βάση  τα  κριτήρια  ανάλυσης
κινδύνων και αναταξινοµούνται στον κατάλογο των προτεραιοποιηµένων
υποθέσεων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της µοριοδότησης που έλαβαν
και του βαθµού εξέλιξης της ελεγκτικής διαδικασίας των αρχικά προ-τε-
ραιοποιη µένων υποθέσεων σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

-  Η  Διεύθυνση  Ελέγχων , δύναται  να  διαβιβάζει  δείγµα  υποθέσεων
που έχουν προτεραιοποιηθεί από τους Προϊσταµένους των ελεγκτικών
υπηρεσιών, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά το 5% αυτών, στη
Διεύθυνση Εσωτερικών  Υποθέσεων  για  τις  δικές  της  ενέργειες  κατά
λόγο αρµοδιότητας.

Aλλαγές ως  προς  τα  χρηµατικά  όρια  και
τα ποσοστά επιδότησης αλλά και τις δια-

δικασίες ένταξης περιλαµβάνει το νέο «Εξοι-
κονοµώ κατ' Οίκον» που σχεδιάζει το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και για το
οποίο, σύµφωνα µε το enoikonomia.gr, είναι
θέµα χρόνου  η  προκήρυξή  του  δεδοµένου
ότι αποµένει ακόµα η εκκρεµότητα των εγ-
κρίσεων των υπουργείων. Οι αιτήσεις δε, θα
γίνουν µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

Ο ανώτατος  επιλέξιµος  προϋπολογισµός
εργασιών θα έχει ως ανώτατο όριο τα 25.000
ευρώ, ενώ  τα  ποσοστά  επιχορήγησης  θα
φτάνουν έως και 70% και θα κλιµακώνονται
ανάλογα µε το  ύψος  του  εισοδήµατος . Δη-
λαδή όσο πιο χαµηλό είναι το εισόδηµα τόσο
υψηλότερο θα  είναι  το  ποσοστό  επιδότη-
σης.

Σηµαντικό ρόλο  παίζει  και  ο  αριθµός  των
προστατευόµενων µελών, συγκεκριµένα προ-
σαύξηση κατά  5% ανά  µέλος. Δηλαδή  όσο
περισσότερα είναι τα προστατευόµενα µέλη
τόσο µεγαλύτερο θα  είναι  το  ποσοστό  επι-
χορήγησης.

Τα νέα  όρια  πλέον  διαµορφώνονται  ως
εξής:

•Για ατοµικό  εισόδηµα  έως 10.000 ευρώ
και για οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000
ευρώ µε ποσοστό επιδότησης 60%

•Για ατοµικό  εισόδηµα  από  10.000 ευρώ
έως15.000 ευρώκαι για οικογενειακό εισόδηµα

από 20.000 ευρώ και µέχρι 25.000 ευρώ σε
ποσοστό επιδότησης 50%.

•Για ατοµικό  εισόδηµα  από  15.000 ευρώ
έως 20.000 ευρώ και για οικογενειακό εισό-
δηµα από  25.000 ευρώ  και  µέχρι 30.000
ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 40%.

•Για ατοµικό  εισόδηµα  από  20.000 ευρώ
έως 25.000 ευρώ και για οικογενειακό εισό-
δηµα από  30.000 ευρώ  και  µέχρι 35.000
ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 35%.

•Για ατοµικό  εισόδηµα  από  25.000 ευρώ
έως30.000 ευρώ  και  για  οικογενειακό  εισό-
δηµα από  35.000 ευρώ  και  µέχρι 40.000
ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 30%.

•Για ατοµικό  εισόδηµα  από  30.000 ευρώ
έως 35.000 ευρώ και για οικογενειακό εισό-
δηµα από  35.000 ευρώ  και  µέχρι 40.000
ευρώ σε ποσοστό επιδότησης 25%.

Σύµφωνα µε πηγές του Υπουργείου Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, οι ωφελούµενοι ανα-
µένεται να  προσεγγίσουν  τις  40.000 κατοι-
κίες.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εξοικονοµώ κατ' οίκον: Τι αλλάζει, 
ποιοι επιδοτούνται, νέα όρια ένταξης

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Εφορία: Ποιες υποθέσεις 
φοροδιαφυγής µπαίνουν 

στο στόχαστρο
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενα ποσοστό  του  ετήσιου  εισοδήµατός  τους  που
κυµαίνεται από 10% έως και 18,75% πρέπει να κα-
λύψουν φέτος  µε δαπάνες  που  εξοφλούνται  µε

πλαστικό χρήµα ή µε άλλα ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής
οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ  ́κύριο επάγγελµα
αγρότες προκειµένου  να  εξασφαλίσουν  την  έκπτωση
φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ.

Η «Ηµερησία» παρουσιάζει σήµερα ένα χρηστικό οδηγό
για τις συναλλαγές που «χτίζουν» το αφορολόγητο.

1. Ποιοι φορολογούµενοι πρέπει να 
πραγµατοποιούν συναλλαγές  µε πλαστικό  χρήµα  ή

µέσω e-banking για να δικαιούνται έκπτωση φόρου;
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και οι κατ' επάγγελµα αγρότες

(τουλάχιστον το 50% του εισοδήµατός τους προέρχεται
από αγροτική δραστηριότητα).

2. Οι αγορές που έχουν γίνει µε πλαστικό 
χρήµα στο εξωτερικό «µετρούν» στο «χτίσιµο» 
του αφορολόγητου;
Δαπάνες απόκτησης αγαθώς και λήψης παροχής υπη-

ρεσιών που  γίνονται  είτε  στην  Ελλάδα  είτε  σε  κράτη-
µέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Ε.Ο.Χ  και  έχουν
εξοφληθεί µε ηλεκτρονικά  µέσα λαµβάνονται  υπόψη
για την έκπτωση φόρου. Οι συναλλαγές µπορεί να έχουν
γίνει από τον ίδιο τον φορολογούµενο ή τη σύζυγό του
ή το άλλο µέλος του συµφώνου συµβίωσης ή τα εξαρ-
τώµενα µέλη.

3. Πόσες δαπάνες µε πλαστικό χρήµα 
απαιτούνται για την έκπτωση φόρου;
Το ελάχιστο  ποσό  των  απαιτούµενων  αποδείξεων

προσδιορίζεται µε την εξής προοδευτική κλίµακα:
• 10% για εισόδηµα έως 10.000 ευρώ.
• 15% για εισόδηµα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.
• 20% για εισόδηµα από 30.000,01 και άνω.
Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που πρέπει να συγκεν-

τρώσει κάποιος ανεξαρτήτως εισοδήµατος είναι 30.000
ευρώ.

Ετσι για παράδειγµα ένας µισθωτός µε εισόδηµα 10.000
ευρώ θα πρέπει να πραγµατοποιήσει φέτος συναλλαγές
µε ηλεκτρονικό χρήµα 1.000 ευρώ για να δικαιούται την
έκπτωση φόρου.

4. Όσοι δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν 
το απαιτούµενο ποσό δαπανών µε πλαστικό
χρήµα θα πληρώσουν πρόσθετο φόρο;
Αν δεν  καλύπτεται  το  ελάχιστο  απαιτούµενο  ποσό,

τότε ο φόρος εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά το ποσό
που προκύπτει από τη θετική διαφορά µεταξύ του απαι-
τούµενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζό-
µενης µε συντελεστή  22%. Για  παράδειγµα , φορολο-
γούµενος µε εισόδηµα 12.000 ευρώ, πραγµατοποιεί το
2017 πληρωµές µε πλαστικό χρήµα 500 ευρώ, αντί των
απαιτούµενων ύψους 1.300 ευρώ. Στη διαφορά των 800
ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επι-

πλέον φόρος 176 ευρώ.
5. Ποιες δαπάνες µε πλαστικό χρήµα 
«χτίζουν» το αφορολόγητο;
Η λίστα µε τις e-αποδείξεις για το 2017 περιλαµβάνει

σχεδόν τα πάντα. Από τα είδη του σούπερ µάρκετ, τους
λογαριασµούς για ηλεκτρικό ρεύµα, ύδρευση, σταθερή
και κινητή  τηλεφωνία , καύσιµα , πετρέλαιο  θέρµανσης,
κοινόχρηστα, ασφάλιστρα  αυτοκινήτου , επισκευές  κα-
τοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Λογαριασµοί ΔΕΚΟ 
Για τους λογαριασµούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνοµα δια-

φορετικό από αυτόν που τους εξοφλεί, γίνονται δεκτές
πληρωµές, εφόσον ο καταβάλλων τη δαπάνη είναι και ο
πραγµατικός χρήστης του ακινήτου.

Κοινόχρηστα 
Στην περίπτωση  δαπανών  των  κοινόχρηστων  χώρων,

οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκα-
τοικίας µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, οι εν λόγω δα-
πάνες θα λαµβάνονται υπόψη µετά τον επιµερισµό τους
στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιο-
κτησιών.

6. Ποιες δαπάνες εξαιρούνται;
Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: τα ενοίκια,

δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων,
αυτοκινήτων, σκαφών  αναψυχής , πληρωµή  φόρων,
αγορές µετοχών.

7. Τι ισχύει για τις αµοιβές γιατρών 
και τα φάρµακα;
Τα ιατρικά έξοδα (αµοιβές γιατρών, νοσήλια, διαγνωστικά

κέντρα, φάρµακα, φαρµακευτικά είδη) βρίσκονται εκτός
της λίστας των δαπανών που χτίζουν το αφορολόγητο
καθώς για τα έξοδα αυτά προβλέπεται έκπτωση φόρου
10%, εφόσον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήµατος.

8. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση 
ηλεκτρονικών πληρωµών αλλά όχι και από 
τη συλλογή αποδείξεων;
• Φορολογούµενοι 70 ετών και άνω (όσοι έχουν γεν-

νηθεί έως και την 31/12/1947).
• Άτοµα µε αναπηρία 80% και άνω.

• Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συµπαράσταση.
• Ανήλικοι  που  υποχρεούνται  σε  υποβολή  δήλωσης

φορολογίας εισοδήµατος  και  φορολογούνται  µε την
κλίµακα των µισθωτών και συνταξιούχων.

• Φορολογούµενοι  που  κατοικούν  µόνιµα σε  χωριά
µε πληθυσµό έως 500 κατοίκους και σε νησιά µε πλη-
θυσµό κάτω  των  3.100 κατοίκων , σύµφωνα  µε την  τε-
λευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς
τόπους.

• Οι  φορολογούµενοι  που  δεν  έχουν  εισόδηµα  από
καµία κατηγορία ή έχουν εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο
ή/και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκ-
µαρτό τους εισόδηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ.

• Οι  φορολογούµενοι  που  είναι  εγγεγραµµένοι  στο
µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει
µεταξύ του τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος
τους,.

• Οι φορολογούµενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

• Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία.
• Οι  φορολογούµενοι  που  βρίσκονται  σε  κατάσταση

µακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 µηνών).
Οι παραπάνω φορολογούµενοι θα πρέπει να συλλέξουν

αποδείξεις ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατός τους.
9. Θα πρέπει να κρατάµε τις αποδείξεις;
Οχι, δεν  απαιτείται  η  συλλογή  αποδείξεων . Για  την

απόδειξη της εξόφλησης µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής
των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών,
γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο µέσο όπως:

• Κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασµού
• Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασµού
• Αναλυτική εικόνα καρτών
• Αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης,
• Αντίγραφο τερµατικού µηχανήµατος (POS)
• Τα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  φυλάσσονται  για  5

χρόνια.
10. Πώς επιµερίζονται οι δαπάνες µεταξύ 
συζύγων ή µερών συµφώνου συµβίωσης;
Σε περίπτωση  που  καλύπτεται  το  απαιτούµενο  ποσό

δαπανών από  οποιονδήποτε  εκ  των  δυο  συζύγων  ή
µερών συµφώνου συµβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό
κατά την εκκαθάριση θα µεταφέρεται στον άλλο σύζυγο
ή στο  άλλο  µέρος συµφώνου  συµβίωσης  για  τυχόν
κάλυψη του  ελάχιστα  απαιτούµενου  ποσού  δαπανών
του. Όταν ένας εκ των δυο συζύγων ή µερών συµφώνου
συµβίωσης πραγµατοποιεί δαπάνες αγοράς αγαθών και
λήψης υπηρεσιών αλλά δεν δικαιούται την προβλεπόµενη
µείωση φόρου, το ποσό των δαπανών κατά την εκκαθά-
ριση, θα  µεταφέρεται στον  άλλο  σύζυγο  ή  στο  άλλο
µέρος συµφώνου  συµβίωσης  για  τυχόν  κάλυψη  του
ελάχιστα απαιτούµενου ποσού δαπανών του.

Στην ολοκληρωτική  εξόντωση  των  ελευθέρων
επαγγελµατιών και, κατά συνέπεια, στη διεύρυνση

της τρύπας για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, οδηγούν  µε µαθηµατική ακρίβεια  οι  αλλαγές
στον τρόπο υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για  τους  ελεύθερους  επαγγελµατίες , που  θα
έρθει προς ψήφιση στην Βουλή.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, µετά τη σηµε-
ρινή συνεδρίασή της όπου συζητήθηκε ο νέος τρόπος
υπολογισµού των ασφαλιστικών εισφορών για τους
ελεύθερους επαγγελµατίες.

Το Οικονοµικό Επιµελητήριο καλεί την κυβέρνηση
να µην καταθέσει τη συγκεκριµένη διάταξη ενώ ση-
µειώνει την εκτίµησή του ότι ένας ελεύθερος επαγ-

γελµατίας - και ειδικά ο συνεπής - δεν µπορεί και µε
τις νέες συνθήκες να συνεχίσει να επιχειρεί.

Τέλος, µε αφορµή  τη  συνέντευξη  του  πρώην
υπουργού Εργασίας, Γιώργου Κατρούγκαλου σε ρα-
διοφωνικό σταθµό, που αµφισβήτησε εκ νέου τα στοι-
χεία που  παρουσίασε  το  Οικονοµικό  Επιµελητήριο
Ελλάδος για το ασφαλιστικό της χώρας, στην ανακοί-
νωση αναφέρεται ότι «η αλήθεια είναι µία, και απο-
δεικνύεται µε απλούς µαθηµατικούς υπολογισµούς.
Το ΟΕΕ, ως θεσµοθετηµένος οικονοµικός σύµβουλος
της Πολιτείας, θα συνεχίσει να δηµοσιοποιεί τις οικο-
νοµικές του µελέτες, µε αληθή στοιχεία και πραγµα-
τικά δεδοµένα , έξω  από  κάθε  µικροκοµµατική
σκοπιµότητα, προασπίζοντας το θεσµικό του ρόλο».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Οικονοµικό Επιµελητήριο: «Οχι» στο νέο τρόπο υπολογισµού 

των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελµατίες

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Τα 10 SOS για τις συναλλαγές 
που «χτίζουν» το αφορολόγητο
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Στις κορυφές των Αγράφων,
σε υψόµετρο περίπου 1100

µέτρων, αναβλύζει το φυσικό
µεταλλικό νερό  Θεόνη . Ένα
νερό που, παρότι σχετικά νέο
στην αγορά , έχει  κτίσει  τη
δική του ιδιαίτερη φήµη, έχον-
τας ήδη  ανέβει  στα  υψηλό-
τερα βάθρα των διεθνών δια-
κρίσεων.

Το Θεόνη είναι το µόνο νερό
που εµφιαλώνεται από φυσική
πηγή σε παρόµοιο υψόµετρο,
σε ένα αγνό περιβάλλον, µα-
κριά από ανθρωπογενείς ρύ-
πους, γεγονός που συµβάλλει
στην ιδιαίτερη χηµική του σύ-
σταση και γεύση. Από τη νέα
και υπερσύγχρονη  µονάδα
της ΑΗΒ  Γκρουπ , µιας 100%
ελληνικής επιχείρησης, στη Βατσουνιά της Καρδίτσας, το νερό Θεόνη διατίθεται
στην εγχώρια αγορά αλλά και στα ράφια 20 ακόµη χωρών παγκοσµίως.

Διεθνής αναγνώριση
Το νερό Θεόνη κυκλοφόρησε στην αγορά το 2013 και γρήγορα προσέλκυσε

αναγνώριση και  σηµαντικές  διακρίσεις  από  έγκριτους  διεθνείς  οργανισµούς
γευσιγνωσίας. Από το 2014 το νερό Θεόνη τιµάται κάθε χρόνο από το Inter-
national Taste & Quality Institute (iTQi) µε τρία αστέρια, µε το 2016, µάλιστα,
να δέχεται επιπλέον και το Βραβείο Κρυστάλλινης Γεύσης. Επίσης, το Θεόνη
έχει διακριθεί µε Χρυσά Βραβεία ανώτερης ποιότητας, επί τρία συναπτά έτη
(2015, 2016, 2017), καθώς και µε το International High Quality Trophy 2017
από το Διεθνή Οργανισµό «Monde Selection», ενώ έχει τιµηθεί δύο φορές και
µε το  βραβείο  «DLG» (2016, 2017). Σταθµός  για  το  Θεόνη  υπήρξε  το  χρυσό

βραβείο ανώτερης  γεύσης  και
ποιότητας στο διακεκριµένο 26ο
ετήσιο Berkeley Springs Interna-
tional Water Tasting, το  σηµαν-
τικότερο διαγωνισµό  εµφιαλω-
µένου νερού παγκοσµίως. 

Την ανώτερη ποιότητα του νε-
ρού Θεόνη επιβεβαιώνουν και οι
διεθνείς πιστοποιήσεις του, όπως
το πιστοποιητικό «Best Practices
in Quality Control» από το Arab-
Asian Beverage Alliance (AABA)
Awards, και το «Emirates Quality
Mark» (EQM) από  το  Emirates
Authority for Standarization and
Metrology. Ενώ οι υπερσύγχρο-
νες εγκαταστάσεις  του  εµφια-
λωτηρίου έχουν πιστοποιηθεί µε
ISO 22000:2005 και  9001:2008.

Παγκόσµια παρουσία
Το φυσικό µεταλλικό νερό Θεόνη µε ταχείς ρυθµούς έχει διεισδύσει στην

πανελλαδική αγορά όπου ενισχύει σταθερά την παρουσία του, ενώ ταυτόχρονα
επεκτείνει τη διεθνή του παρουσία, µε σηµαντικό ποσοστό της παραγωγής να
κατευθύνεται προς τις αγορές του εξωτερικού. Είκοσι χώρες διεθνώς έχουν
αγκαλιάσει το Θεόνη, επιτυγχάνοντας συνεχώς υψηλότερη διείσδυση σε ση-
µαντικές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Μέση Ανατολή.

Το φυσικό µεταλλικό νερό ακολουθεί µία δυναµική πορεία ανάπτυξης και
έχει κερδίσει  επάξια  µία σηµαντική  θέση  στην  αγορά . Μέσα  από  συνεχείς
επενδύσεις και  δέσµευση  για  ποιότητα , το  Θεόνη  συνεισφέρει  στη  στήριξη
της ελληνικής  οικονοµίας  και  εκπροσωπεί  τη  χώρα  µας διεθνώς  µε ένα
ελληνικό προϊόν υψηλής αξίας.  

Σταθερή στο 23,5% παρέ-
µεινε η ανεργία στην Ελ-

λάδα τον  Ιανουάριο  του
2017, σε  σχέση  µε το  Δε-
κέµβριο του 2016, σύµφωνα
µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eu-
rostat) που δόθηκαν σήµερα
στη δηµοσιότητα.

Σταθερή παρέµεινε  η
ανεργία και στην ευρωζώνη
στο 9,6% το Μάρτιο, έναντι
του Φεβρουαρίου  2017.
Στην «ΕΕ των  28» η  ανεργία  διαµορ-
φώθηκε στο 8% το Μάρτιο, έναντι 8,1%
το Φεβρουάριο . Ένα  χρόνο  πριν , το
Μάρτιο του 2016, η ανεργία στην ευ-
ρωζώνη και  στην  «ΕΕ των  28» ήταν
10,2% και 8,7% αντιστοίχως. (Δεν υπάρ-
χουν στοιχεία για την Ελλάδα το Φε-
βρουάριο και το Μάρτιο).

Συνολικά το Μάρτιο καταγράφονται
19,716 εκατοµµύρια άνεργοι στην ΕΕ
και 15,515 εκατοµµύρια άνεργοι στην
ευρωζώνη. Τα  υψηλότερα  επίπεδα
ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην
Ελλάδα (23,5% τον Ιανουάριο) και στην
Ισπανία (18,2%). Τα  χαµηλότερα  πο-
σοστά ανεργίας σηµ ειώθηκαν στην
Τσεχία (3,2%) και στη Γερµανία (3,9%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθµός
των ανέργων  τον  Ιανουάριο  διαµορ-
φώθηκε στα  1,117 εκατοµµύρια . Το
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες δια-
µορφώθηκε στο 19,9% και στις γυναίκες
στο 27,9%.

Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω
των 25 ετών) στην Ελλάδα, αυξήθηκαν
στο 48% τον Ιανουάριο, από 46,7% το
Δεκέµβριο. Τα  υψηλότερα  ποσοστά
ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγρά-
φονται στην Ελλάδα (48%), στην Ισπα-
νία (40,5%) και στην Ιταλία (34,1%). Τα
χαµηλότερα ποσοστά καταγράφονται
στη Γερµανία (6,7%). Το Μάρτιο η ανερ-
γία των νέων στην ευρωζώνη διαµορ-
φώθηκε στο  19,4% και  στην  ΕΕ  στο
17,2%.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Το «πιλοτικό πρόγραµµα  για  την
αντιµετώπιση της αδήλωτης ερ-

γασίας», στο  πλαίσιο  του  τριετούς
οδικού χάρτη για την καταπολέµησή
της, παρουσιάστηκε σήµερα, στην
Αθήνα.

Στο επίκεντρο του πιλοτικού προ-
γράµµατος θα βρεθεί η καταπολέ-
µηση του  φαινοµένου  της  υποδη-
λωµένης εργασίας . Η  υλοποίηση  του
προγράµµατος και  τα  αποτελέσµατα
των ελέγχων θα αποτελέσουν τη βάση
για την επέκτασή του πανελλαδικά.

Στο πρόγραµµµα συµµετέχουν συν-
τονισµένα για  πρώτη  φορά  τέσσερις
ελεγκτικοί µηχανισµοί οι οποίοι θα συ-
νεργαστούν τόσο σε επίπεδο επιτόπιων
ελέγχων όσο  και  σε  επίπεδο  ανταλ-
λαγής και  διασταύρωσης  δεδοµένων
και πληροφοριών: α) το Σώµα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας  (ΣΕΠΕ), β ) ο  Ενιαίος
Φορές Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ),
γ) η Οικονοµική Αστυνοµία, δ) το Σώµα
Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ).

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση
του υπουργείου  Εργασίας , η  συνερ-
γασία των  τεσσάρων  ελεγκτικών  µη-
χανισµών µπορεί να ενισχύσει την ποι-
ότητα και  το  βάθος  των  ελέγχων . Η
διασταύρωση και  η  επεξεργασία  των
δεδοµένων και των πληροφοριών, που

ο κάθε  µηχανισµός διαθέτει , δίνουν
τη δυνατότητα  οι  έλεγχοι  να  επικεν-
τρωθούν σε περιοχές και κλάδους µε
υψηλή και  καλυµµένη  µέχρι σήµερα
παραβατικότητα, αυξάνοντας την απο-
τελεσµατικότητα των ελέγχων.

«Ιδιαίτερη σηµασία στην προσπάθεια
για την καταπολέµηση της αδήλωτης
εργασίας αποκτά η ενεργή συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων στην χάραξη
και εφαρµογή του οδικού χάρτη, υπό
την αιγίδα της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας)», τονίζεται  στην  ίδια  ανα-
κοίνωση.

Ο τριετής  οδικός  χάρτης  για  την
εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης στρα-
τηγικής για την αντιµετώπιση της αδή-
λωτης εργασίας  στην  Ελλάδα , επικυ-
ρώθηκε σε τριµερές επίπεδο στις 26-
10-2016 ανάµεσα  στην  ελληνική  κυ-
βέρνηση, τη ΔΟΕ και τους κοινωνικούς
εταίρους (ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΓΣΕ-
ΒΕΕ)

«ΘΕΡΙΖΕΙ» ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ...

Eurostat: «Πρωταθλήτρια» στην 
ανεργία η Ελλάδα και τον Ιανουάριο

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πιλοτικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση 

της αδήλωτης εργασίας

Φυσικό µεταλλικό νερό Θεόνη:
µία πηγή, ένα νερό, 13 διεθνή βραβεία
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«Μαύρη τρύπα » στην  κατανάλωση  καταναλωτικών
ειδών έχει  φέρει  η  µαζική µετανάστευση νέων

Ελλήνων το  γνωστό  brain drain. Ειδικά  ο  κλάδος  της
µπύρας έχει  πληγεί  σηµαντικά  σύµφωνα  µε κορυφαίο
στέλεχος Ελληνικής ζυθοποιίας καθώς οι 400-600 χιλιάδες
Έλληνες που  έφυγαν  τα  χρόνια  της  κρίσης  ήταν  από
τους βασικούς πότες ζύθου στη χώρα.

Όντας νέοι από 25-45 ετών, κυρίως µε σπουδές κι εµ-
πειρίες εξωτερικού , είχαν  εντρυφήσει  στην  κουλτούρα
της µπύρας, όπως αναφέρει το κορυφαίο αυτό στέλεχος
της βιοµηχανίας. Έτσι µε τη φυγή τους έξω στέρησαν τις
εταιρίες παραγωγής , εγχώριες  και  πολυεθνικές , από  µια
καλή πελατεία που µεταφέρθηκε έξω. Ουσιαστικά πρόκειται
για µια παράπλευρη  απώλεια  του  brain drain σε  ένα
κλάδο που λόγω της µείωσης των εισοδηµάτων κι αύξησης
των φόρων αναζητά διεξόδους.

Συνολικά σύµφωνα µε στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης
Ζυθοποιών κατά 20% τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί
ο κλάδος της ζυθοποιίας, ενώ αν λάβει κανείς υπόψιν τις
εκιµήσεις για  την  πτώση  της  της  ζήτησης  στα  σούπερ
µάρκετ το 2017 που κυµαίνεται µεσοσταθµικά στο 4-5%
τότε αντιλαµβάνεται κανείς το τι συµβαίνει και σε αυτόν
τον κλάδο.

Τις ελπίδες τους, έτσι,  οι βιοµηχανίες µπύρας πλέον
εναποθέτουν είτε στην άνοδο της ψυχρής αγοράς λόγω
του τουρισµού  είτε  στα  νέα  προϊόντα , (µπύρες χωρίς  ή
µε λίγο  αλκοόλ , µε γεύσεις  τζιντζερ  κτλ) και  φυσικά  το
µηλίτη. Επίσης ζητούν άρση των στρεβλώσεων που υπο-
νοµεύουν περαιτέρω τη βιωσιµότητα µικρών και µεγάλων
επιχειρήσεων που τα τελευταία χρόνια γνώρισαν άνθιση.

Μέχρι σήµερα ο κλάδος διακρίνεται για µια σειρά νο-
µοθετικών παραλόγων καταστάσεων. Ακόµη ισχύει Βασιλικό
Διατάγµα του  1922, το  οποίο  καθορίζει  τι  µπορεί να
παράγει ένα  ζυθοποιείο . Με  βάση  το  συγκεκριµένο  διά-
ταγµα, απαγορεύεται η χρήση φρούτων στην παραγωγή
µπύρας κι  έτσι  δεν  µπορούν οι  ελληνικές  εταιρείες  να
παράξουν π.χ. µηλίτη (µια κατηγορία που τρέχει µε ρυθµό
ανάπτυξης 70%). Ουσιαστικά µπαίνει φρένο στην εγχώρια
παραγωγή νέων  καινοτόµων  προϊόντων  που  κερδίζουν
έδαφος. Σαν  να  µην έφτανε  αυτό  οι  εγχώριες  εταιρίες

ψάχνονται για  εισαγωγές  ώστε  να  καλύ-
ψουν τη ζήτηση οδηγώντας προστιθέµενη
αξία εκτός χώρας.

Λύση για το µηλίτη
Όπως φαίνεται, όµως, η παραγωγή, του

θα επιτραπεί στην Ελλάδα µετά από ρύθ-
µιση που  έχει  αποδεχτεί  να  περάσει  το
υπ. Οικονοµικών πιθανότατα στο επόµενο
πολυνοµοσχέδιο µε τις µνηµονιακές ρυθ-
µίσεις.

Για να αναστραφεί η πτωτική τάση αυτή
ενός δυναµικού κλάδου της ελληνικής οι-
κονοµίας, που κινδυνεύει µε αφελληνισµό,
η Ελληνική  Ένωση  Ζυθοποιών  (ΕΕΖ) έχει
προτείνει µια σειρά  από  µέτρα. Πιο  συγ-
κριµένα, πέρα από το µηλίτη, η προτείνει τον άµεσο εκ-
συγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση
δέσµης προτάσεων  που  - χωρίς  να  επιβαρύνουν  τον
κρατικό προϋπολογισµό , όπως  αναφέρουν  τα  µέλη της
Ένωσης- µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη, στην
τόνωση της  εγχώριας  παραγωγής , στην  ενίσχυση  της
απασχόλησης, στην  ενδυνάµωση  της  εξωστρέφειας  της
χώρας και  στη  δηµιουργία  προστιθέµενης  αξίας  για  την
ελληνική οικονοµία.

Ειδικότερα προτείνουν:
1. Πιο ευέλικτο πλαίσιο για τη χρήση πρώτων υλών πχ.

χρήση φρούτων  στην  παραγωγή  µπύρας. Η  δυνατότητα
αυτή θα  συµβάλλει  στην  απορρόφηση  της  παραγωγής
ελληνικών φρούτων, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων
ελληνικής ταυτότητας που µπορούν να προσφέρουν ση-
µαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και µερίδιο στις εξα-
γωγές, όπως υποστηρίζουν τα µέλη της Ένωσης.

2. Δυνατότητα παραγωγής και εµφιάλωσης από τα ζυ-
θοποιεία ποτών από ζύµωση όπως π.χ. ο µηλίτης γεγονός
που θα επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων που αυτή τη
στιγµή εισάγονται σε ποσοστό 100%.

3. Συµµετοχή των ζυθοποιείων σε επενδυτικά σχέδια
του Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης . Η  Ζυθοποιία  δεν

συµπεριλαµβάνεται µέχρι σήµερα  στους  κλάδους  που
επιλέγονται για υπαγωγή σε τέτοια προγράµµατα.

4. Παροχή κινήτρων σε αγρότες και Ζυθοποιίες για την
παραγωγή αγροτικών προϊόντων που σχετίζονται µε την
παραγωγή της µπύρας, καθώς και για τη δηµιουργία βυ-
νοποιείων και µονάδων επεξεργασίας λυκίσκου.

5. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στη µπύρα,
ώστε να  φτάσει  στα  επίπεδα  του  Ευρωπαϊκού  µέσου
όρου. Όπως υποστηρίζουν τα µέλη της Ένωσης, η διατή-
ρηση του ΕΦΚ στα σηµερινά επίπεδα και µε την κατανάλωση
να υποχωρεί, το κράτος όχι µόνο δεν θα πιάσει τον στόχο
για την είσπραξη του ΕΦΚ αλλά θα έχει απώλειες και από
τον ΦΠΑ.

Σηµειώνεται ότι σήµερα ο κλάδος αριθµεί 35 εταιρείες
από 13 που ήταν το 2009. Το 2015 συνεισέφερε στα φο-
ρολογικά έσοδα 640 εκ. ευρώ και τα έσοδα από τον ΕΦΚ
στη µπύρα για το 2016 να αναµένεται να ανέλθουν στα
160 εκ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά του κλάδου στα φορο-
λογικά έσοδα κατά τη διάρκεια της κρίσης έφτασαν συ-
νολικά τα 1,9 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες του κλάδου διατηρούν
2.000 άµεσες και 61.000 έµµεσες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υποστηρίζουν  5.000 προµηθευτές  και
3.200 αγρότες – καλλιεργητές, οι εξαγωγές του αυξήθηκαν
πέρσι σε χώρες εκτός ΕΕ κατά 89%, ενώ καλύπτει το 90%
της εσωτερικής κατανάλωσης.

Οι νέοι  είναι  γεµάτοι  όνειρα , βάζουν
στόχους µικρούς και µεγάλους, έχουν

πάθος και φιλοδοξίες! Υπάρχουν όµως κά-
ποιες στιγµές  που  όλα  µοιάζουν βουνό.
Εκείνες τις στιγµές είναι που χρειάζονται
περισσότερο από ποτέ… Θετική Ενέργεια.

Μέσα από  το  πιο  θετικό  µανιφέστο η
Amita Motion εξηγεί  για  πρώτη  φορά  τι
είναι η Θετική Ενέργεια και που βρίσκεται: είναι γύρω µας, µέσα µας, σε
κάθε τι  µικρό ή  µεγάλο που  κάνουµε , σε  κάθε  φορά  που  πέφτουµε
αλλά σηκωνόµαστε . Γιατί  όλα  γύρω  µας µπορούν να  είναι  Θετική
Ενέργεια και όταν καταφέρεις να το δεις έτσι, τότε #toxeis. 

Μέσα από  µια φρέσκια , νεανική  και  δυναµική  τηλεοπτική  ταινία
βλέπουµε τέσσερις  ιστορίες  νέων  παιδιών  να  ξετυλίγονται . Τους
βλέπουµε να προσπαθούν να µιξάρουν, να γνωριστούν, να ξεχωρίσουν,
να κάνουν αυτό που τους εκφράζει. Σε αυτήν την προσπάθεια, πέφτουν,
απογοητεύονται, τροµάζουν… όµως ποτέ δεν τα παρατάνε! Σηκώνονται,
παίρνουν θάρρος , βρίσκουν  τη  Θετική  Ενέργεια  µέσα τους  και  τότε
κανένα εµπόδιο δεν είναι τόσο µεγάλο… τότε τα καταφέρνουν… γιατί
«το ‘χουν».

Η Amita Motion έχει  ταυτιστεί  όλα  αυτά  τα  χρόνια  µε τη  Θετική
Ενέργεια  και  µέσα από  τη  νέα  της  καµπάνια  θέλει  να  εµπνεύσει  το
νεανικό κοινό και να το παροτρύνει να ανακαλύψει τη Θετική Ενέργεια
που κρύβεται  µέσα στον  καθένα  µας, φέρνοντας  πιο  κοντά  το  «ποιος
είσαι» µε το  «ποιος θέλεις  να  είσαι»!. Ταυτόχρονα  µε τη  νέα  καµπάνια
προχωράει και  σε  νέα  υπογραφή  γυρίζοντας  σελίδα  ύστερα  από  14
χρόνια, και  ορίζει  τη  Θετική  Ενέργεια  µε τον  πιο  απλό  και  ουσιαστικό
τρόπο, λέγοντάς µας «Είµαστε Θετική Ενέργεια»!

ΗHeineken φιλο-
ξένησε σήµερα

και για  λίγεςµόνο
ώρες στην Αθήνα
το αυθεντικό τρό-
παιο του UEFA Ch-
ampions League. Οι
τυχεροί καλεσµέ-
νοιµπόρεσαν  να
δουν από κοντά και
να φωτογραφη-
θούνµ ε το βαρύ-
τιµο κύπελλο, λίγες
εβδοµάδες προτού
αυτόµεταφερθεί
στο γήπεδο“Mille-
nium” του Κάρντιφ
της Ουαλίας.

Η άφιξη του πολυπόθητου τρόπαιου
στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε στο πλαί-
σιο της παγκόσµιας χορηγίας της Heineken
στο UEFA Champions League, δέκα χρόνια
αφότου αυτό βρέθηκε στη χώρα µας λόγω
της διεξαγωγής του τελικού της διοργά-
νωσης στο ΟΑΚΑ.

Η Ευτυχία Γατοπούλου , Marketing Ma-
nager της Heineken, ανέφερεµ εταξύ άλ-
λων: «είναι µεγάλη χαράµας  που“σηκώ-

νουµε” σήµερα, στην Αθήνα, το αυθεντικό
τρόπαιο του UEFAChampions League! Πρό-
κειται για  µία ακόµα  “νίκη” της οµάδας
της Heinekenγια την Ελλάδα!»

Αξίζει να σηµειωθεί πως η ειδική εκδή-
λωση που διοργανώθηκε, είναι προάγγελος
του Heineken Champions Voyage, της
παγκόσµιας διοργάνωσης που θα πραγµα-
τοποιηθεί φέτος και για  τα  επόµενα  δυο
χρόνια στη Μύκονο, στο πλαίσιο τουµε-
γάλου τελικού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Beer drain» έφερε η µαζική 
µετανάστευση Ελλήνων στο εξωτερικό

Amita Motion: 
Όλα γύρω σου µπορούν 
να είναι Θετική Ενέργεια!

H Heineken «σήκωσε» στην Ελλάδα 
το τρόπαιο τουChampions League
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη θέση του Vice President Challen-
ger Markets Δυτικής Ευρώπης του

οµίλου Carlsberg και  του  Προέδρου
του εποπτικού συµβουλίου της Ολυµ-
πιακής Ζυθοποιίας  αναλαµβάνει  από
σήµερα ο Αλέξανδρος Καραφυλλίδης
ο οποίος θα αναφέρεται στον Michiel
Herkemij, Executive Vice President
Western Europe.

Από τη νέα του θέση ως VP Challen-
ger Δυτικής  Ευρώπης  ο  Α . Καραφυλ-
λίδης θα  έχει  υπό  την  επίβλεψή  του
11 χώρες. Συγκεκριµένα, τη Γερµανία,
την Ιταλία καθώς και τις χώρες τις Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης και τις χώρες
της Βαλτικής.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, ο
κ. Καραφυλλίδης  αποτελεί  ένα  από
τα πλέον  καταξιωµένα  στελέχη  στην
ελληνική αγορά έχοντας µακρόχρονη
επιτυχηµένη πορεία στον κλάδο. Ο κ.
Καραφυλλίδης εντάχθηκε στο δυναµικό
της πρώην Μύθος Ζυθοποιία το 2010.
Το 2012 ανέλαβε τη θέση του Mana-
ging Director της  Μύθος  Ζυθοποιία
ενώ κατά τη θητεία του ολοκληρώθηκε
µε επιτυχία  η  συγχώνευση  της  δρα-
στηριότητας της Μύθος Ζυθοποιία µε

την Ολυµπιακή Ζυθοποιία, µια από τις
σηµαντικότερες συµφωνίες που υλο-
ποιήθηκαν στη χώρα µας τα τελευταία
χρόνια.

Τον κ . Καραφυλλίδη  θα  διαδεχθεί
στη θέση του Managing Director στην
Ολυµπιακή Ζυθοποιία ο Dejan Beko. Ο
Dejan Beko, Managing Director στην
Carlsberg Βουλγαρίας  µέχρι σήµερα,
θα αναλάβει  τα  καθήκοντα  του  στην
Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2017, αναφε-
ρόµενος στον  Αλέξανδρο  Καραφυλ-
λίδη, ο  οποίος  θα  διατηρήσει  µέχρι
τέλος Ιουνίου τη θέση του Managing
Director στην Ολυµπιακή Ζυθοποιία.

Ο Dejan Beko αποτελεί ένα έµπειρο
και καταξιωµένο στέλεχος που ξεκίνησε
να εργάζεται  στην  Carlsberg Σερβίας
τον Μάρτιο  του  2005. Στη  διάρκεια
αυτών των ετών ανέλαβε σηµαντικές
θέσεις ευθύνης  διατελώντας  µεταξύ
άλλων Regional Sales Manager, Bel-
grade Region και  Sales Director. Τον
Ιανουάριο του 2013 µεταφέρθηκε στην
Carlsberg Βουλγαρίας ως Sales Director
και τον Αύγουστο του 2014 προήχθη
στη θέση του Managing Director.

Με στοχο να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ελληνική αγορά µπίρας,

η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης προ-
χώρησε στην  κυκλοφορία  δυο  νέων
προϊόντων, της  Pilsener Premium και
της Fine Lager. Ο επικεφαλής της εται-
ρείας, Αθ . Συριανόν  εµφανίστηκε  αι-
σιόδοξος για την πορεία του νέου εγ-
χειρήµατος, σηµειώνοντας  πως  παρά
την κρίση και τον ισχυρό ανταγωνισµό
υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τα
πρωτοποριακά προϊόντα  υψηλής  ποι-
ότητας. "Θα αναµετρηθούµε  µε πολύ
µεγαλύτερους παίκτες, ωστόσο µε τίµια
µέσα µπορούµε να  πετύχουµε ", ανέ-
φερε χθές στη διάρκεια εκδήλωσης για
την παρουσίαση των νέων σχεδίων της
εταιρείας. Σύµφωνα µε τον κ. Συριανό,
η ΕΖΑ  έχει  όλα  τα  εχέγγυα  να  βρεθεί
στην κορυφή  αλλά  και  να  εκµεταλ-
λευθεί την στροφή των καταναλωτών
στους Έλληνες  παραγωγούς . Όπως
είπε ο ίδιος, µετά την είσοδό της εται-
ρείας στο  club των  "µεγάλων" και  την
έξοδό της  από  την  κατηγορία  της  µι-
κροζυθοποιίας, µέσα από την αναβάθ-
µιση της  παραγωγικής  της  δυναµικό-
τητας σε πάνω από 20 χιλ. εκατόλιτρα
αναπτύσσεται µε έντονα  ανοδικούς
ρυθµούς άνω  του  20% ενώ  τόνισε  ότι
η Pils Hellas έχει  ανέβει  ήδη  στην  τέ-
ταρτη θέση  στα  ράφια  των  σούπερ
µάρκετ, κατακτώντας  την  προτίµηση
ολοένα και  περισσότερων  καταναλω-
τών. Μάλιστα, εκτίµησε ότι θα ανεβάσει
και άλλο  το  µερίδιο της  στο  10% από
8% που  είναι  σήµερα  και  παράλληλα
θα αυξήσεις  τις  πωλήσεις  της  πάνω
από 40 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ
που ήταν πέρυσι (περίπου +42%).

"Οι καλύτερες  παροχές  της  αγοράς"
Η ΕΖΑ  προτίθεται  να  επιµείνει  στην

επιθετική εµπορική πολιτική που ακο-
λουθεί εδώ και καιρό, τόσο στην αγορά
του Horeca όσο και των σούπερ µάρκετ,
προκειµένου να διατηρήσει την ελκυ-
στικότητά της. Σύµφωνα µε τον κ. Συ-
ριανό, η εταιρεία έχει τις µεγαλύτερες
παροχές της  αγοράς , όντας  1 ευρώ
φθηνότερη ανά  κιβώτιο  από  τους  αν-
ταγωνιστές της  χάρη  και  στη  µείωση

του λειτουργικού  κόστους  που  πετυ-
χαίνει σε συνεννόηση µε τους προµη-
θευτές της. "Το δίκτυο έχει να κερδίσει
από εµάς . Έχουµε  το  χαµηλότερο  τι-
µοκατάλογο", υπογράµµισε  µε έµφα-
ση.

"Δεν υπάρχει  ταβάνι  στις  εξαγωγές"
Ιδιαίτερο βάρος αναµένεται να δώσει

και στις εξαγωγές, µε όχηµα πάντα την
κυκλοφορία καινοτόµων  προϊόντων.
Ήδη, έχει δηµιουργηθεί ειδικό προϊόν
απο βύνη  µε 0% αλκοόλ , το  οποίο
απευθύνεται στους  Άραβες  όλου  του
κόσµου και παράλληλα προετοιµάζεται
ακόµη ένα, µε παρόµοια λογική. "Έχου-
µε φτιάξει ειδική οµάδα για τις εξαγω-
γές. Τα  περιθώρια  είναι  τεράστια , αν
πετύχεις µπορεί να αλλάξεις επίπεδο",
σηµείωσε ο κ. Συριανός. Ο κ. Συριανός
στάθηκε και  στις  συνθήκες  που  επι-
κρατούν στην ελληνική αγορά µπίρας,
µετά την επιβολή του προστίµου στην
µεγαλύτερη εταιρεία  του  χώρου , λέ-
γοντας πως  έχουν  βελτιωθεί  καθώς
δεν βλέπει  ιδιαίτερες  δυσκολίες  στην
προώθηση των προϊόντων ενώ αισθά-
νεται πως  η  πίεση  του  ηγέτη  προς  τα
τελικά σηµεία  έχει  ατονήσει . Παράλ-
ληλα, σχολίασε την απόφαση της Βερ-
γίνας να προσφύγει στα ολλανδικά δι-
καστήρια, ζητώντας  αποζηµίωση  για
τις καταχρηστικές  πρακτικές  της  Αθη-
ναϊκής είπε  πως  ο  καθένας  πράττει
αυτό που νοµίζει καλύτερο για τα συµ-
φέροντά του, ενώ άσκησε σκληρή κρι-
τική για  την  στάση  που  κρατούσαν  οι
εταιρείες στη  νόθευση  των  κανόνων
του υγιούς ανταγωνισµού τα προηγού-
µενα χρόνια. Κλείνοντας, ο κ. Συριανός
υπογράµµισε ότι οι ελληνικές ετικέτες
µπίρας κερδίζουν διαρκώς µεγαλύτερο
έδαφος και εκτίµησε ότι σε λίγο καιρό
τα ελληνικά σήµατα θα πάρουν κεφάλι
έναντι των  ξένων , ανατρέποντας  τον
συσχετισµό δυνάµεων του 50- 50 που
είναι σήµερα. Τέλος, επεσήµανε πως η
κατανάλωση στο οργανωµένο λιανεµ-
πόριο υποχώρησε κατά 16% στο πρώτο
τρίµηνο, ωστόσο δεν θεωρεί πως είναι
µεγάλη πτώση δεδοµένων των συνθη-
κών.

Με 50 εκατ . ευρώ  ετησίως  σε  προ-
σφορές και προωθητικές ενέργειες

αντεπεξέρχεται η  Diageo Hellas στην
πτώση της  ζήτησης . Το  παράδοξο  των
premiums. O αθέµιτος  ανταγωνισµός
από το λαθρεµπόριο.

Ανάπτυξη πωλήσεων  µε χαµηλό  µο-
νοψήφιο ποσοστό αύξησης αναµένει για
τη χρήση 2016-2017 η Diageo Hellas, η
ελληνική θυγατρική  ενός  οµίλου  που
ελέγχει το 1/3 της παγκόσµιας αγοράς
αλκοολούχων ποτών  µε brands όπως
τα Johnnie Walker, Haig και Gordon’s.

Σύµφωνα µε στελέχη  της  εταιρίας
κατά τη  διάρκεια  ενηµερωτικής  εκδή-
λωσης, την  τελευταία  διετία  παρατη-
ρείται σταθεροποίηση στην πώληση των
«σκληρών» αλκοολούχων  ποτών µετά
από µια πενταετία (2009-2014), όπου η
αγορά έχασε το 50% της αξίας της. Παρ’
όλα αυτά, οι εκπρόσωποι της ελληνικής
θυγατρικής αναγνωρίζουν ότι το πρώτο
τετράµηνο της  χρονιάς  ήταν  ένα  «δύ-
σκολο» διάστηµα, µε τις  πωλήσεις  σε
λιανεµπόριο, χονδρεµπόριο  αλλά  και
τελικό σηµείο  (µπαρ, εστιατόρια  κτλ.)
να εµφανίζουν κόπωση.

Σηµειώνεται ότι κατά την προηγούµενη
χρήση (01/07/2015 έως  1/6/2016) η
Diageo Hellas εµφάνισε κύκλο εργασιών
της τάξης των 142,2 εκατ. ευρώ, καθαρά
κέρδη προ φόρων κατά 1,2 εκατ. ευρώ
ενώ απέδωσε  στο  Δηµόσιο  (ΕΦΚ, ΦΠΑ
και λοιπούς  φόρους ) ποσό  της  τάξης
των 97 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται δε ότι η εταιρία δαπάνησε
κατά το προηγούµενο έτος περίπου 50
εκατ. ευρώ  σε προωθητικές ενέργειες
και παροχές προς τους πελάτες της, ενώ
υπήρξε από εκείνες που είχαν εξασφα-
λίσει τις απαιτήσεις της έναντι της Μα-
ρινόπουλος, µε αποτέλεσµα  να  µην
υποστεί ζηµία ή κούρεµα.

Σύµφωνα µε τη  διευθύντρια  επικοι-

νωνίας της εταιρίας Αναστασία Αγγελή, η
εταιρία ενέτεινε  τις  προσφορές  και  τις
εκπτώσεις προς το λιανεµπόριο και δεν
σταµάτησε να  εµπλουτίζει  την  γκάµα
της µε νέες ετικέτες σε όλες τις κατη-
γορίες, µεταξύ των οποίων τα premium
ή αλλιώς reserve ποτά που εµφανίζουν
εντυπωσιακή ανάπτυξη, παρότι πωλούν-
ται ακριβότερα.

«Υπάρχουν καταναλωτές  που  ακόµη
και σήµερα είναι διατεθειµένοι να πλη-
ρώσουν το κάτι παραπάνω για να απο-
λαύσουν κάτι ξεχωριστό. Έχουν µειώσει
τις ποσότητες  που  πίνουν , αλλά  αυτό
που πίνουν θέλουν να είναι κάτι ιδιαίτε-
ρο», είπε η ίδια. Είναι ενδεικτικό πως τα
reserve ποτά  συνεισφέρουν  πλέον  το
18% του τζίρου της Diageo Hellas, όταν
πριν από µερικά χρόνια δεν υπερέβαιναν
το 2% µε 3%.

Τα στελέχη της Diageo δεν παρέλειψαν
να εκφράσουν  για  µια ακόµη  φορά
τον έντονο προβληµατισµό  τους  για
την υπερφορολόγηση του κλάδου αλλά
και τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει
λάβει το λαθρεµπόριο αλκοολούχων
ποτών, κυρίως από τη Βουλγαρία, όπου
η φορολογία είναι 450% µικρότερη απ’
ό,τι στην Ελλάδα. Υπολογίζεται πως το
λαθρεµπόριο ποτών καταλαµβάνει πλέον
το 1/5 της συνολικής κατανάλωσης, κο-
στίζοντας απώλειες εσόδων στο κράτος
που εκτιµώνται σε 130 εκατ. ευρώ µόνο
από απώλειες ΕΦΚ.

Σε τροχιά  ανόδου  βρίσκεται  η
ΕΖΑ που πατώντας στην άνοδο

των ελληνικών  brands Μπύρας
καταγραφει σηµαντική αυξηση µε-
ριδίων.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για
την παρουσίαση της νέας µπύρας
Fine Lager, ο διευθύνων σύµβου-
λος της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης
Αθ. Συριανός σηµείωσε  ότι η Ελληνική
Ζυθοποιία Αταλάντης «τρέχει» µε ρυθµούς
35% το  2017, εκτιµώντας  ότι  φέτος  οι
πωλήσεις θα  ξεπεράσουν  τα  40 εκατ.
ευρώ.

Σύµφωνα µε τον  κ . Συριανό , η  ΕΖΑ
έχει όλα τα εχέγγυα να βρεθεί στην κο-
ρυφή αλλά  και  να  εκµεταλλευθεί  την
στροφή των  καταναλωτών  στους  Έλ-
ληνες παραγωγούς. 

Οι πωλήσεις  το  2016 ήταν  στα  28
εκατ. ευρώ , έναντι  16,5 εκατ . ευρώ  το
2015, ενώ ισχυρή βελτίωση παρουσίασαν

και τα κέρδη προ φόρων τόκων και απο-
σβέσεων, που  από  950.000 ευρώ  που
ήταν το  2015, πλησίασαν  τα  2,5 εκατ.
το περασµένο έτος. 

Μάλιστα στοχεύει  σε   αύξηση  του
µεριδίου της στο 10% από 8% σήµερα.

Σηµειώνεται  ότι το 2016 η ΕΖΑ πέτυχε
ρυθµούς ανάπτυξης κοντά στο 50%, κα-
θώς η  παραγωγή  αυξήθηκε  κατά  50%
και ανήλθε  στα  300.000 εκατόλιτρα  –
σπάζοντας µε αυτό τον τρόπο το χαρα-
κτηρισµό… µικροζυθοποιία, µιας και  το
όριο αυτής της κατηγορίας είναι 200.000
εκατόλιτρα το έτος. 

Οργανωτικές αλλαγές στην ηγετική 
οµάδα της Ολυµπιακής Ζυθοποιίας

Σε πορεία ανάπτυξης η ΕΖΑ-
Νέο προϊόν απο την ελληνική εταιρία

ΑΘ. ΣΥΡΙΑΝΟΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΖΑ

«Οι ελληνικές µπύρες θα πάρουν κεφάλι»

Diageo: 
Αντέχει το αλκοόλ στην κρίση
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Κάθεµέρα  είναι
µία ευκαιρία

να ξεκινήσει µία
νέα ιστορία , µία
νέα δηµιουργία.
Για τηνCoca-Cola
στην Ελλάδα
αυτή η ηµέρα
ήρθε, για µία ακό-
µη φορά, µε τη
νέα Coca-Cola Xωρίς Θερµίδες, και µε
γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, που
παρουσίασε για πρώτη φορά παγκο-
σµίως στη χώρα µας. 

Οι πάνω από 1.600 εργαζόµενοι της
Coca-Cola και της Coca-Cola Τρία Έψι-
λον στην Ελλάδα είναι οι πρωταγωνι-
στές, καθώς, ο καθένας από τον ρόλο
του, συνέβαλαν στην παρουσίαση της
πρώτης παγκοσµίως Coca-Cola χωρίς
θερµίδες, και  µε γλυκαντικό από το
φυτό Στέβια στους Έλληνες κατανα-
λωτές.

Το νέο προϊόν έρχεται να προστεθεί
στις τέσσερις ήδη υπάρχουσες επιλογές
που απολαµβάνουν οι Έλληνες κατα-
ναλωτές:

•τηνCoca-Cola Αυθεντική Γεύση,
•την Coca-Cola Μηδέν Ζάχαρη Μη-

δέν Θερµίδες,
•τηνCoca-Cola Light
•και την Coca-Cola Μηδέν Ζάχαρη

Χωρίς Καφεΐνη.
Η νέα Coca-Cola Χωρίς Θερµίδες, και

µε γλυκαντικό από το φυτό Στέβια
έχει τη γνωστή και αγαπηµένη γεύση
που περιµένει κανείς από τηνCoca-

Cola.
Το ταξίδι της νέας Coca-Cola ξεκινάει

από  το megaplant της Coca-Cola Τρία
Έψιλον στο Σχηµατάρι Βοιωτίας,  το
µεγαλύτερο εργοστάσιο αναψυκτικών
και χυµών της χώρας µας, όπου πρό-
σφατα ολοκληρώθηκεµια  επένδυση
24 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισµό
και την επέκτασή του. Τοπικά παράγεται
και το 96% των αναψυκτικών που δια-
θέτει η εταιρεία  στην Ελλάδα, αλλά
όχιµόνο.

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τοmega-
plant της Coca-Cola Τρία  Έψιλον στο
Σχηµατάρι καλύπτει 100% τις ανάγκες
για την αγορά της Βουλγαρίας σε κουτί
αλουµινίουµε:

•Coca-Cola Αυθεντική Γεύση,
•Coca-Cola Μηδέν Ζάχαρη

Μηδέν θερµίδες,
•Coca-Cola Light
•και Sprite.    

Ένα µεγάλο ταξίδι ξεκινάµ ε ένα πρώτο
βήµα. Όταν το βήµα αυτό γίνεται στην
Ελλάδα, από χέρια, τα οποία σταθερά
και µε πάθος συνεχίζουν να δηµιουρ-
γούν, αισθανόµαστε όλοι υπερήφανοι!  

Το άρθρο  που  πρόκειται  να  καταρ-
γηθεί αφορά πρόστιµα ΦΠΑ για πλαστά,
νοθευµένα ή εικονικά φορολογικά στοι-
χεία, παράβαση  η  οποία  πλέον  αντι-
µετωπίζεται ως  έγκληµα  φοροδιαφυ-
γής.

Νέα χειρουργική επέµβαση στα πρό-
στιµα τα  οποία  επιβάλλονται  για  φο-
ρολογικές παραβάσεις  προβλέπει  η
συµφωνία µε τους  δανειστές , µε την
κ α τ ά ρ γ η σ η
διάταξης νό-
µου του  1997
να βρίσκεται
µεταξύ των
140 προαπαι-
τούµενων για
την ολοκλή-
ρωση της δεύ-
τερης αξιολό-
γησης.

Στα φορολογικού  χαρακτήρα  προ-
απαιτούµενα ορίζεται η κατάργηση του
άρθρου 6 του  νόµου  2523 του  1997,
είκοσι χρόνια µετά την ψήφισή του.

Το συγκεκριµένο  άρθρο  αφορά
στα πρόστιµα ΦΠΑ  για  πλαστά , νο-
θευµένα ή εικονικά φορολογικά στοι-
χεία, παράβαση η  οποία  πλέον  αντι-
µετωπίζεται ως έγκληµα φοροδιαφυγής
(ν. 4337/2015, µε τον  οποίο  τροπο-
ποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Φο-
ρολογικών Διαδικασιών).

Φοροτεχνικοί εξηγούν  ότι  η  κατάρ-
γηση του  συγκεκριµένου  άρθρου  γί-
νεται κατά πάσα πιθανότητα για τυπι-
κούς λόγους, προκειµένου φορολογικές

παραβάσεις αυτού του τύπου για πα-
λαιές υποθέσεις  να  αντιµετωπίζονται
µε βάση  τις  ισχύουσες  ευνοϊκότερες
διατάξεις. Διατηρούν όµως επιφυλάξεις
αναφορικά µε τις µεταβατικές διατάξεις
που θα προβλεφθούν.

Το συγκεκριµένο  άρθρο  ορίζει  ότι
«στον ΦΠΑ , όταν  µετά από  έλεγχο
αποδειχθεί ότι  ο  υποκείµενος  στον
φόρο ως λήπτης εικονικού φορολογι-

κού στοιχείου ή
στοιχείου το
οποίο νόθευσε
αυτός ή  άλλοι
για λογαριασµό
του, διενήργησε
έκπτωση φόρου
εισροών ή έλα-
βε επιστροφή
φόρου, σύµφω-
να µε τις διατά-

ξεις του άρθρου 27 του ν. 1642/1986
και των εκάστοτε υπουργικών αποφά-
σεων που  ορίζουν  τη  διαδικασία  της
επιστροφής αυτής  ή  ως  εκδότης  δεν
απέδωσε φόρο , µε βάση  πλαστά , ει-
κονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοι-
χεία, επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ισό-
ποσο µε το τριπλάσιο του φόρου που
εξέπεσε ή που  επιστράφηκε  ή  δεν
απέδωσε, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτει
τελικά ποσό φόρου για καταβολή».

Η κατάργηση του συγκεκριµένου άρ-
θρου αναµένεται  να  περιληφθεί  στο
πολυνοµοσχέδιο µε τα  προαπαιτού-
µενα, το  οποίο  σχεδιάζεται  να  ψηφι-
στεί έως τις 18 Μαΐου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα Coca-Cola ξεκινάει
το ταξίδι της από την Ελλάδα

Ποια πρόστιµα για παραβάσεις 
ΦΠΑ οδεύουν προς κατάργηση
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μέσω των  εργαστηρίων  θα
παρασχεθεί στους συµµε-

τέχοντες ολοκληρωµένη  βιω-
µατική πληροφόρηση  σχετικά
µε τις  Συµβουλευτικές  Υπηρε-
σίες που υλοποιούνται από τον
Οργανισµό.

Ο ΟΑΕΔ , θέτοντας  ως  στόχο
την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρια
Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νοµούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες
ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµ-
βουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό
(Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβου-
λευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική
Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται ότι  µετά τη  διεξαγωγή  του  Εργαστηρίου , οι
ωφελούµενοι από  αυτό  θα  έχουν  τη  δυνατότητα  να  ενταχ-
θούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής.

Το εργαστήριο  Ενεργοποίησης  για  τον  Νοµό  Αττικής  θα
υλοποιηθεί Τετάρτη 24/5/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00.
Το δε εργαστήριο Ενεργοποίησης για τον Νοµό Θεσσαλονίκης
θα υλοποιηθεί Τετάρτη 31/5/2017 από  τις  09:30 έως  τις
15:00

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν
µέρος.

Μπορείτε να δηλώσετε  συµµετοχή στους Εργασιακούς
Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραµµέ-
νος/-η. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας,
αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Oδιεθνής διαγωνισµός ελαιολάδου
«Athena», που οργανώνεται στην

Ελλάδα, παρουσίασε στο κοινό τα
175 βραβευµένα ελαιόλαδα της φε-
τινής διοργάνωσης, το Σάββατο22
Απριλίου στο ξενοδοχείο King George
II. Ακολούθησε η απονοµή τωνµε-
ταλλίων και ειδικών βραβείων στους
νικητές του φετινού διαγωνισµού.

Είχαµεµ ια πραγµατικάµοναδική
ευκαιρία να δοκιµάσουµε πολυβρα-
βευµένα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα,
όχιµ όνο από την Ελλάδα, αλλά και
από την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλ-
λία, την Πορτογαλία, το Ισραήλ και
άλλες χώρες.

Παρουσιάστηκαν ελαιόλαδα από άγνωστες στην
Ελλάδα ποικιλίες ελιάς, όπως η Picual, η Arbequina,
η Coratina, η  Cornicabra, η  Frantoio και πολλές
άλλες. Δίπλα τους το« βαρύ πυροβολικό» της χώρας
µας όπως η Κορωνέικη, η Αδραµυτινή και η Τσου-
νάτη.

Ποτέ άλλοτε στη χώρας µας δεν έχει γίνειµία
τόσο εκτενής παρουσίασηpremium  ελαιολάδων
από την Ελλάδα και το εξωτερικό! 

Στην εκδήλωση αυτή οι επισκέπτες είχαν τη δυ-
νατότητα να δοκιµάσουν και τα 17 ελαιόλαδα που
απέσπασαν τηµ εγαλύτερη διάκριση του διαγωνι-
σµού, δηλαδή το Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο, µε βαθ-
µολογίες που προσεγγίζουν το τέλειο, από 95% και
πάνω.

Μεταξύ αυτών και το συγκλονιστικό ελαιόλαδο
TreF�rt του Ιταλού Πάολο Μπονοµέλλι, το οποίο
για 2η συνεχόµενη χρονιά αναδείχθηκε από τους

κριτές ως το καλύτερο ελαιόλαδο του διαγωνισµού
και το οποίο διατείθεται µόνο στο κτήµα του παρα-
γωγού προς 40� τα 250 ml. Μεγάλο Χρυσόµετάλλιο
έχει αποσπάσει και το Venta del Baron από την Αν-
δαλουσία το οποίο, είναι  το καλύτερο ελαιόλαδο
στον κόσµο.

Ο διαγωνισµός Athena International Olive Oil Com-
petition oργανώθηκε για 2η φορά, φέτος στοCosta
Navarino της Μεσσηνίας, µε την ευγενική χορηγία
του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη και Κάρµ εν Κων-
σταντακοπούλου.

Με 295 δείγµατα , το 47% των οποίων από το
εξωτερικό, και µεµία  κριτική επιτροπή αποτελούµενη
κατά τα 2/3 από  αναγνωρισµένους ξένους κριτές,
ο Athena εδραιώνεται ως ο µοναδικός διεθνούς εµ-
βέλειας διαγωνισµ ός της Ελλάδας, µε απώτερο
στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του ελληνικού
ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές. 

Του χρόνου ο διαγωνισµός έχει προγραµµατιστεί
να γίνει στις19 µ ε21 Μαρτίου στους Δελφούς.

ΟΑΕΔ: Εργαστήρια
κινητοποίησης ανέργων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Γευσιγνωστική παρουσίαση
βραβευµένων ελαιολάδων

Αλήθεια, ποιος  θα  µπορούσε να  αλλάξει  το  κλασικό
και αγαπηµένο γυάλινο µπουκάλι των αναψυκτικών ΕΨΑ
µε κάποιο  άλλο ; Αυτό  που  φάνταζε  απίθανο , το  έκανε
πράξη η ΕΨΑ, λανσάροντας µία φιάλη PET πανοµοιότυπη
µε το χαρακτηριστικό γυάλινο.

Πρόκειται για  µία ακόµα  πρωτοποριακή  της  πρόταση,
που αποδεικνύει ότι, αν και λάτρης της παράδοσης για
πάνω από  90 χρόνια , δε  φοβάται  να  ακολουθήσει  τις
τάσεις της αγοράς. Έτσι, προσφέρει σε καταναλωτές και

επαγγελµατίες µια συσκευασία πιο πρακτική, πιο ελαφριά
και πιο  ασφαλή  για  το  απολαυστικό  της  περιεχόµενο,
αφού ακόµα κι αν πέσει, δεν πρόκειται να σπάσει.

Οι νέες φιάλες PET 330ml αφορούν τις Πορτοκαλάδες
µε και  χωρίς  ανθρακικό , το  Σαγκουίνι , τη  Λεµονάδα  και
την Pink Lemonade. Έρχονται δε ως εναλλακτικές επι-
λογές, αφού  οι  γυάλινες  συσκευασίες , που  έχουν  µία
ξεχωριστή θέση  στην  καρδιά  µας, θα  εξακολουθήσουν
να κυκλοφορούν.

Νέα συσκευασία ΕΨΑ PET 330ml
H εναλλακτική επιλογή που ΕΨΑχνες!

ΟΣύνδεσµος Ελλήνων  Βιοµηχανιών  Τροφίµων  σε
συνεργασία µε το  ΙΟΒΕ  (Ίδρυµα Οικονοµικών  &

Βιοµηχανικών Ερευνών) παρουσιάζει την 12η ετήσια
έκθεση αναφορικά µε τον κλάδο της Ελληνικής Βιο-
µηχανίας Τροφίµων & Ποτών.

Στην έκθεση περιλαµβάνονται τα στοιχεία αναφορικά
µε τα  βασικά  διαρθρωτικά  µεγέθη της  Βιοµηχανίας
Τροφίµων & Ποτών , η  δυναµική  που  έχει  ο  κλάδος
στον χώρο του εµπορίου καθώς και τα χρηµατοοικο-
νοµικά µεγέθη της Βιοµηχανίας Τροφίµων και Ποτών
και των υποκλάδων του.

Συγκεκριµένα, βάσει της έκθεσης γίνεται αντιληπτό
πως η Βιοµηχανία Τροφίµων & Ποτών εξακολουθεί να
αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµίας και της ανά-

πτυξης στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, σύµφωνα µε
την έκθεση , ο  κλάδος  των  τροφίµων  & των  ποτών,
µείωσε το  εµπορικό  έλλειµα  κατά  35% λόγω  των
εξαγωγικών δραστηριοτήτων του, κάτι που συµβάλλει
ιδιαίτερα στην ανάκαµψη και θετική πορεία της οικο-
νοµίας της χώρας.

Ακόµα, συγκριτικά µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κλά-
δος της  Βιοµηχανίας  Τροφίµων  στην  Ελλάδα , κατα-
λαµβάνει υψηλότερα ποσοστά στον χώρο της µετα-
ποίησης όσο  αφορά  τον  αριθµό  των  επιχειρήσεων,
τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακα-
θάριστη προστιθέµενη αξία και τον αριθµό των απα-
σχολούµενων. Η  δυναµική  του  κλάδου  φαίνεται  και
από την αύξηση που σηµειώνεται στα Τρόφιµα (0,4%)

και στα Ποτά (0,2%) σε όρους ακαθάριστης προστιθέ-
µενης αξίας.

Τέλος, σηµαντικό  είναι  να  τονίσουµε  ότι  ενώ  το
2011, το  ποσοστό  του  εργατικού  δυναµικού  στον
τοµέα των Τροφίµων & Ποτών στο σύνολο της απα-
σχόλησης στη  µεταποίηση άγγιζε  το  28%, το  οποίο
αυξήθηκε σταδιακά, µέχρι το 2016 όπου και έφθασε
στο 36%.

Τα στοιχεία της έκθεσης ΙΟΒΕ αφορούν την εγχώρια
αλλά και ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον κλάδο των
Τροφίµων και των Ποτών µε σαφή έµφαση στα κριτήρια
της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και της
ελληνικής ταυτότητας . Στόχος  αυτής  της  έρευνας
δεν είναι  µόνο η  παρουσίαση  των  αποτελεσµάτων,
αλλά και  άρτια  αξιοποίησή  τους  προς  όφελος  της
ανάπτυξης και  της  διεύρυνσης  νέων  οριζόντων  στο
µείζονα αυτό  κλάδο  της  Βιοµηχανίας  Τροφίµων  και
Ποτών. 

ΙΟΒΕ: Η Βιοµηχανία Τροφίµων 
αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονοµίας
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Σε νέα αναβολή της προσαρµογής των αντικειµενικών
αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγµατικών

εµπορικών τιµών  της  κτηµαταγοράς  για  άλλους  έξι
µήνες και  συγκεκριµένα  για  τον  Δεκέµβριο  του  2017
(αντί για τον Ιούνιο του ιδίου έτους), ώστε το νέο σύ-
στηµα προσδιορισµού  των  φορολογητέων  αξιών  των
ακινήτων να είναι διαθέσιµο για εφαρµογή από την 1η
Ιανουαρίου 2018, συµφώνησαν  η  κυβέρνηση  και  οι
δανειστές.

Στόχος του σχεδίου αυτού είναι τον Μάρτιο του επο-
µένου έτους να εκδοθούν και να αποσταλούν σε πε-
ρισσότερους από  7 εκατοµµύρια  φορολογούµενους
τα εκκαθαριστικά  του  Ενιαίου  Φόρου  Ιδιοκτησίας  Ακι-
νήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2018, στα οποία ο συγκεκρι-
µένος φόρος θα έχει υπολογιστεί όχι επί των ισχυουσών
σήµερα αντικειµενικών αξιών αλλά επί των νέων φο-
ρολογητέων τιµών  των  ακινήτων , που  θα  είναι  προ-
σαρµοσµένες στα επίπεδα των αγοραίων τιµών τους.

Επειδή όµως οι νέες φορολογητέες αξίες των ακινήτων
- που θα προκύψουν από την προσαρµογή των σηµε-
ρινών αντικειµενικών  αξιών  στα  πραγµατικά  επίπεδα
της κτηµαταγοράς - αναµένεται να είναι µειωµένες σε
πολλές περιοχές της χώρας, η κυβέρνηση και οι δανει-
στές συµφώνησαν εντός του 2018 να ληφθεί µέριµνα
ώστε να περιοριστούν κι άλλο οι απαλλαγές από τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και  να  αυξηθούν  οι  συντελεστές  επιβολής
του, ώστε τα έσοδα που θα αποδίδει ο συγκεκριµένος
φόρος να  διατηρηθούν  στο  επίπεδο  των  2,65 δισ.
ευρώ.

Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από τα όσα αναφέρονται
στο κείµενο του νέου επικαιροποιηµένου Μνηµονίου,
στο οποίο φέρονται να έχουν συµφωνήσει η κυβέρνηση
και οι δανειστές, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί και φέτος µε
βάση τις εξωπραγµατικές (σε πολλές περιοχές της χώ-
ρας) αντικειµενικές φορολογητέες αξίες των ακινήτων,
ενώ το νέο σύστηµα υπολογισµού των φορολογητέων
αξιών της ακίνητης περιουσίας, µε βάση τις πραγµατικές
τιµές της κτηµαταγοράς, θα νοµοθετηθεί, τελικά, τον
Δεκέµβριο του  2017 – αντί  τον  Ιούνιο  του  2017 που
προέβλεπε το προηγούµενο επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο
- και θα εφαρµοστεί από το επόµενο έτος.

Στο πλαίσιο  αυτό , όπως  αναφέρεται  στο  σχετικό
απόσπασµα του νέου επικαιροποιηµένου Μνηµονίου,
τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους
2018 θα επιδιωχθεί να εκδοθούν τον Μάρτιο του επο-
µένου έτους (ελάχιστους µήνες αφού θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η πληρωµή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2017) και στα νέα
αυτά σηµειώµατα, ο συγκεκριµένος φόρος θα επιδιωχθεί
να είναι υπολογισµένος µε βάση τις νέες φορολογητέες
αξίες, που θα είναι προσαρµοσµένες στα επίπεδα των
πραγµατικών τιµών της κτηµαταγοράς.

Δεδοµένου ότι, εξαιτίας της πολυετούς οικονοµικής
κρίσης, οι αγοραίες τιµές των ακινήτων σε πολλές πε-
ριοχές της  χώρας  µας έχουν  µειωθεί σηµαντικά , οι
νέες φορολογητέες αξίες που θα έχουν καθοριστεί ως
τον Δεκέµβριο του τρέχοντος έτους στα επίπεδα των
αγοραίων αυτών τιµών αναµένεται να είναι σηµαντικά

µειωµένες σε  σύγκριση  µε τις
ισχύουσες σήµερα αντικειµενι-
κές φορολογητέες αξίες. Ωστό-
σο, η συµφωνία της κυβέρνησης
µε τους  δανειστές , όπως  απο-
τυπώνεται στο επικαιροποιηµένο
Μνηµόνιο προβλέπει ότι για να
µην υπάρξουν  επιπτώσεις  στα
έσοδα του  Δηµοσίου  από  τον
ΕΝ.Φ.Ι.Α., εξαιτίας της µείωσης
των φορολογητέων  αξιών  των
ακινήτων που  θα  χρησιµοποι-
ηθούν το  2018 ως  βάση  υπο-
λογισµού του  φόρου  αυτού , η
κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσµευ-
ση να  περιορίσει  κι  άλλος  τις
απαλλαγές από  τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α.
και να αυξήσει τους συντελεστές
υπολογισµού του  συγκεκριµέ-
νου φόρου! Ειδικότερα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στο αποκαλυπτικό απόσπασµα του κειµένου του νέου
επικαιροποιηµένου Μνηµονίου , σε  περίπτωση  που  οι
νέες φορολογητέες  τιµές  ακινήτων  οδηγήσουν  έστω
και σε  µικρή πτώση  των  εσόδων  του  ΕΝ.Φ.Ι.Α . κάτω
από το επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ, που έχει προϋπο-
λογιστεί να εισπράττεται κάθε χρόνο από τον συγκε-
κριµένο φόρο , θα  διευρυνθεί  η  φορολογητέα  βάση
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και θα αναπροσαρµοστούν οι συντελεστές
του ώστε  το  ύψος  των  εσόδων  που  θα  εισπραχθούν
να διατηρηθεί στο επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ!

Από το επίµαχο απόσπασµα του νέου επικαιροποι-
ηµένου Μνηµονίου προκύπτει εξάλλου ότι η νέα ανα-
βολή του  σχεδίου  προσαρµογής  των  αντικειµενικών
αξιών των  ακινήτων  στα  επίπεδα  των  πραγµατικών
τιµών της κτηµαταγοράς για άλλους έξι µήνες, για τον
Δεκέµβριο αντί για τον Ιούνιο του 2017, οφείλεται σε
σηµαντικές τεχνικές  δυσκολίες  που  ανέκυψαν  στην
προσπάθεια υλοποίησης του συγκεκριµένου σχεδίου.
Πιο αναλυτικά, στο κείµενο του νέου επικαιροποιηµένου
Μνηµονίου περιγράφονται ουσιαστικά ένα νέο χρονο-
διάγραµµα για  την  εφαρµογή  του  σχεδίου  της  προ-
σαρµογής των αντικειµενικών αξιών στα επίπεδα των
αγοραίων τιµών καθώς και ένα σχέδιο για την επιβολή
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2018 από τον Μάρτιο του συγκεκρι-
µένου έτους, δηλαδή πολύ νωρίτερα από κάθε άλλη
φορά. Συγκεκριµένα , αναφέρονται  τα  εξής : «Οι τιµές
ζώνης που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό
της φορολογητέας  αξίας  των  ακινήτων  στην  Ελλάδα
θα ευθυγραµµιστούν  µε τις  τιµές  της  αγοράς  µε τη
βοήθεια Τεχνικής Βοήθειας:

(1) Μέχρι  τα  τέλη  Μαϊου  2017, θα  συσταθεί  οµάδα
εργασίας για  την  αποτίµηση  και  την  αναπροσαρµογή
των φορολογητέων  τιµών  των  ακινήτων  η  οποία  θα
συνεργαστεί µε µια οµάδα  διευθυντικών  στελεχών
υψηλού επιπέδου , όπου  θα  συµµετέχουν  η  Τράπεζα
της Ελλάδος  και  η  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή . Στόχος
της οµάδας αυτής θα είναι να βελτιώσει την ικανότητα

της µονάδας αποτίµησης ακινήτων µε την πρόσληψη
έµπειρου εκτιµητή  και  οµάδας  και  ζητώντας  τεχνική
βοήθεια µέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2017.

(2) Έως το τέλος Ιουλίου 2017 θα έχουν συγκεντρωθεί
όλα τα απαιτούµενα δεδοµένα, θα έχουν ταξινοµηθεί
πλήρως τα περιουσιακά στοιχεία και θα έχει προσδιο-
ριστεί η µεθοδολογία για τον προσδιορισµό των αξιών
και η µεθοδολογία αποτίµησης που σχετίζονται µε τις
διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων

(3) Έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2017 θα έχει βελτιωθεί
η ικανότητα  της  µονάδας αποτίµησης  ακίνητης  περι-
ουσίας µε την  πρόσληψη  έµπειρων  εκτιµητών  και  τη
διαµόρφωση µιας ειδικής οµάδας για την αναπροσαρ-
µογή των φορολογητέων αξιών της ακίνητης περιου-
σίας

(4) Έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2017 θα έχει αναπτυχθεί
επίσης µια µόνιµη πλατφόρµα πληροφόρησης για την
αναπροσαρµογή των φορολογητέων αξιών των ακινήτων
περιουσιακών στοιχείων.

(5) Έως το τέλος Νοεµβρίου 2017 θα πρέπει να έχει
εξασφαλιστεί ο  πλήρης  προσδιορισµός  της  ακίνητης
ιδιοκτησίας µέσω του υφιστάµενου κτηµατολογίου και
µέσω διασταυρωτικού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών
συµφερόντων µε όλες τις µεµονωµένες ιδιοκτησίες.

(6) Έως το τέλος Δεκεµβρίου 2017 θα έχει θεσπιστεί
νοµοθεσία για την ευθυγράµµιση των φορολογητέων
αξιών των ακινήτων µε τις τιµές αγοράς

(7) Έως το τέλος Μαρτίου θα έχουν εκδοθεί τα εκ-
καθαριστικά σηµειώµατα του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους 2018
µε βάση  τις  νέες  φορολογητέες  τιµές . Σε  περίπτωση
που οι νέες τιµές ακινήτων οδηγήσουν σε µικρή πτώση
των εσόδων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σχέση µε τα προϋπολο-
γισθέντα 2,65 δισ. ευρώ, θα διευρυνθεί η φορολογητέα
βάση του φόρου και οι συντελεστές υπολογισµού του
θα προσαρµοστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
των εσόδων και να διατηρηθεί ο φορολογικά ουδέτερος
χαρακτήρα της µεταρρύθµισης».

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Τι αλλάζει µε τον ΕΝΦΙΑ και τις αντικειµενικές αξίες

Χιλιάδες ιδιοκτήτες  ακινήτων  έχουν  γίνει  όµηροι
του απίστευτου γραφειοκρατικού µηχανισµού που

έχει στηθεί  γύρω  από  τις  µεταβιβάσεις ακινήτων.
Ακόµα και  µια απλή  γονική  παροχή  ή  µια δωρεά
µπορεί να  εξελιχθεί  σε  εφιάλτη  αφού  ο  ιδιοκτήτης
πρέπει να  καταφύγει  όχι  µόνο σε  συµβολαιογράφο,
αλλά και  σε  µηχανή και  λογιστή  ή  ακόµη  και  στη
γενική συνέλευση ιδιοκτητών της πολυκατοικίας ανα-
φέρει δηµοσίευµα της Καθηµερινής.

Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει καθίζηση
στις µεταβιβάσεις αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής:

•Άρνηση των  παιδιών  να  φορτωθούν  τον  ΕΝΦΙΑ

των γονιών τους
•Μπλοκάρισµα των µεταβιβάσεων λόγω χρεών

•Υπερβολική και δαπανηρή γραφειοκρατική διαδι-
κασία.

Ακόµα και αν δεν προκύπτει φόρος για µια γονική
παροχή τα  συµβολαιογραφικά  έξοδα  και  τα  έξοδα
µεταβίβαασης φτάνουν  να  αντιστοιχούν  κοντά  στο
2% της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου.

Οι γονικές παροχές από 139.000 που είχαν φτάσει
σε ετήσια βάση το 2009 έφτασαν το 2015 να έχουν
περιοριστεί σε  κάτω  από  20.000, µε την  πτώση  να
ανέρχεται σε 86%. Όσο για τις δωρεές από 60.000 το
2009 δεν ξεπερνούν τις 15.000 σήµερα, µε την πτώση
να φτάνει στο 75%.

Οι Έλληνες προτιµούν να εγκαταλείψουν τα ακίνητα των γονιών τους
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Έτσι, σύµφωνα µε πληροφορίες, η κυβέρνηση ανα-
µένεται, εν όψει της ψήφισης του πολυνοµοσχεδίου

µε τα προαπαιτούµενα, να προχωρήσει στην κατάργηση
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, που επι-
βλήθηκε το  2016, στο  πλαίσιο  της  εξεύρεσης  ισοδύ-
ναµων µέτρων για  να  µην εφαρµοστεί  ο  ΦΠΑ  στην
ιδιωτική εκπαίδευση.

Μετά από  ένα  χρόνο  σχεδόν  εφαρµογής  το  µέτρο
αυτό το µόνο που έφερε ήταν διόγκωση του λαθρεµ-
πορίου και  µηδενική απόδοση  εσόδων . Οι  εισπράξεις
δεν ξεπέρασαν τα 13 εκατ. ευρώ όταν το τρίτο µνηµόνιο
προσέβλεπε σε έσοδα 55 εκατ. ευρώ από τον επιβολή
ειδικού φόρου  0,20 λεπτών  το  λίτρο  (περίπου 15
λεπτά ανά φιάλη) στο κρασί.

Επίσης, εκτιµάται πως σήµερα η παράνοµη διακίνηση
χύµα κρασιού  αντιστοιχεί  στο  65% της  παραγόµενης
ποσότητας, όταν πριν την εφαρµογή του µέτρου αντι-
στοιχούσε στο 50%. Αυτό σηµαίνει ότι για κάθε µπουκάλι
που πωλείται στη νόµιµη αγορά, άλλα τρία διοχετεύονται
χωρίς παραστατικά και τιµολόγια. Σύµφωνα µε σχετικές
εκτιµήσεις του  Συνδέσµου  ελληνικού  Οίνοι  αλλά  και
του Βουλευτή  της  Ν.Δ . Γιώργου  Κασαπίδη , βουλευτή
Κοζάνης της  Ν.Δ . (είχε καταθέσει  σχετική  ερώτηση
στη Βουλή ) 549 εκατοµµύρια  λίτρα  δεν  δηλώνονται
αλλά διακινούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Εάν πω-
λούνταν µε 1 ευρώ το  λίτρο, που είναι µια µέση
καθαρή τιµή για το χύµα κρασί, θα έφερναν αντίστοιχο
τζίρο σε  επιχειρήσεις , (περισσότερες εκ  των  οποίων
ΜµΕ) που θα µπορούσαν να αποδώσουν στη συνέχεια

σηµαντικά έσοδα στη για το κρατικό ταµείο µόνο
από το φόρο εισοδήµατος και τον ΦΠΑ.

Επίσης, λόγω των υποστελεχωµένων υπηρεσιών,
αλλά και  της  παντελούς  απουσίας  µηχανισµού
ελέγχων, η διαδικασία µε τον ΕΦΚ έφερε δυσβά-
σταχτο διοικητικό βάρος σε πολλές επιχειρήσεις.

Στο φόντο αυτό στις συζητήσεις µε τους θεσµούς
το θέµα εξετάστηκε µετά από αίτηµα της ελληνικής
κυβέρνησης ώστε να αρθεί το αδιέξοδο που είχε
δηµιουργηθεί και να καταργηθεί ο φόρος.

Οι δανειστές το είδαν θετικά καθώς και το πρω-
τογενές πλεόνασµα του 2016 που διαµορφώθηκε
στο 4,2% δίνει ένα ασφαλές µαξιλάρι για τέτοιες
αποφάσεις. Ήδη , µάλιστα, στο  υπουργείο  Οικο-
νοµικών ετοιµάζουν  την  σχετική  διάταξη  και  οποία,
εκτός απροόπτου , θα  ανακοινωθεί  τις  επόµενες  µέ-
ρες.

Αδιέξοδο και στα καπνικά
Αντίστοιχα όµως είναι και τα δεδοµένα στην αγορά

καπνικών σε  σχέση  µε την  απόδοση  της  τελευταίας
αύξησης του ΕΦΚ. Ήδη µάλιστα έχει κατατεθεί η πρό-
ταση για  αλλαγή  στο  µίγµα των  φόρων  και  σταδιακή
επιβολή του  ΕΦΚ  που  ακόµη  δεν  έχει  περάσει  σε
κάποιες περιπτώσεις στην αγορά. Η εκτίµηση του ΙΟΒΕ
είναι ότι  φέτος  η  απώλεια  των  εσόδων  από  ΕΦΚ
καπνικών θα  φτάσει  στα  100 εκατοµµύρια  ευρώ  µε
την παράνοµη  αγορά  να  κυµαίνεται  στο  30% της
νόµιµης από  το  23,7% που  είναι  σήµερα . Εκτίµησης

όµως που η αγορά τη θεωρεί υπεραισιόδοξη. Αντίστοιχα
γνώστες της αγοράς θεωρούν ότι οι απώλειες θα φτά-
σουν τα  200 εκατοµµύρια  µε την  παράνοµη  αγορά
λόγω των  αυξήσεων  φόρων  να  φτάνουν  το  40%. Συ-
νολικά οι  επιβαρύνσεις  των  φόρων  στην  τελική  τιµή
να είναι πλέον στο 85% από 75% που ήταν πριν τις τε-
λευταίες αυξήσεις.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µάλιστα η αγορά καπνικών
κινείται έντονα καθοδικά µε τις απώλειες εσόδων ΕΦΚ
το πρώτο τρίµηνο να είναι στο 30%. Ειδικά ο Φεβρουάριος
είχε πτώση  80%. Από  την  ΑΑΔΕ  εκτιµούν  ότι  λόγω
αποθεµατοποίησης έγινε η πτώση αυτή κάτι που όµως
που στελέχη της αγοράς επιµένουν ότι έγινε λόγω της
πτώση της  κατανάλωσης  που  πλησιάζει  το  διψήφιο
νούµερο.

Η πτώση εσόδων από τον ΕΦΚ κρασιού φέρνει αναδίπλωση
Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, φέρνει και κάτι θετικό όπως φαίνεται σε επίπεδο φορολογίας, 
σε έναν από τους πιο δυναµικούς κλάδους της Ελληνικής µεταποιητικής βιοµηχανίας της οινοποιίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύµφωνα µε απόφαση του Α. Χαρίτση,
απλουστεύεται η  διαδικασία  αδει-

οδότησης των επιχειρήσεων στον τοµέα
µεταποίησης τροφίµων και ποτών.

Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητες µε-
ταποίησης τροφίµων και
ποτών εντάσσονται στο
καθεστώς γνωστοποί-
ησης του  νόµου  4442
που ψηφίστηκε  τέλος
του 2016 και δίνει τη
δυνατότητα στις επιχει-
ρήσεις να ξεκινούν άµε-
σα τη  λειτουργία  τους
µε µία απλή γνωστοποί-
ηση προς τη διοίκηση
για την έναρξη της επι-
χείρησης.  Πλέον , τα  δικαιολογητικά
δεν προσκοµίζονται . Τα  κρατά  η  επι-
χείρηση στο  αρχείο  της  και  είναι  ανά
πάσα στιγµή διαθέσιµα στις ελεγκτικές
αρχές. Ταυτόχρονα , προβλέπεται  ένα
σύστηµα ουσιαστικών  ελέγχων  στην
πραγµατική λειτουργία της επιχείρησης,
µετά την έναρξη και όχι πριν όπως γι-
νόταν µέχρι τώρα, που θα διασφαλίζει
το δηµόσιο  συµφέρον , την  υγεία  και
την ασφάλεια  των  εργαζοµένων  και
των πολιτών.

Κατοχυρώνεται έτσι µία απλή, γρή-
γορη και  οικονοµική  διαδικασία  αδει-
οδότησης που επιτρέπει την ταχύτατη
έναρξη µίας οικονοµικής δραστηριότη-
τας, εκεί  που  πριν  χρειάζονταν  κατά
µέσο όρο  30 ηµέρες , ενώ  απελευθε-
ρώνεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυ-
ναµικό από  τη  δηµόσια  διοίκηση  που
θα ελέγχει και θα επιβάλει την τήρηση

του νόµου  και  των  κανονισµών  κατά
τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρή-
σεων.

Όπως δήλωσε ο  κ . Χαρίτσης: «Με
την απόφαση αυτή εισάγουµε µία νέα,

απλούστερη και  πιο  οι-
κονοµική διαδικασία αδει-
οδότησης για  τις  επιχει-
ρήσεις, κάνοντας πράξη
τις δεσµεύσεις  µας για
τη διευκόλυνση  και  την
ενίσχυση της  επιχειρη-
µατικότητας. Οι επιχειρή-
σεις στον κλάδο της µε-
ταποίησης τροφίµων και
ποτών θα µπορούν πλέον
να ξεκινήσουν άµεσα τη

λειτουργία τους, µε µία απλή γνωστο-
ποίηση στη  διοίκηση  και  µε µηδενικό
κόστος. Με  αυτό  τον  τρόπο  περιορί-
ζουµε δραστικά τη γραφειοκρατία, ικα-
νοποιώντας ένα πάγιο αίτηµα του επι-
χειρηµατικού κόσµου, αλλά και δίνουµε
ουσιαστική ώθηση στην οικονοµία. Σύν-
τοµα θα ενταχθούν στις διατάξεις του
νόµου 4442 και  οι  υπόλοιπες  οικονο-
µικές δραστηριότητες, αλλάζοντας ρι-
ζικά την εικόνα του επιχειρείν στη χώρα
µας. Με  αποφασιστικότητα  και  σωστό
σχεδιασµό διαµορφώνουµε ένα φιλικό
περιβάλλον για την επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και καθιστούµε τη δηµόσια
διοίκηση αρωγό  των  επαγγελµατιών
και ουσιαστικό προστάτη του δηµοσίου
συµφέροντος. Οι εποχές των ατέρµονων
γραφειοκρατικών διαδικασιών, της κα-
τασπατάλησης πόρων και εργατοωρών
έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί.»

Απλουστεύεται η αδειοδότηση 
για τις εταιρείες µεταποίησης 
τροφίµων- ποτών

Ενισχύοντας τους 
ελέγχους τροφίµων στην ΕΕ

Οι καταναλωτές στην Ευρώπη πρέπει
να είναι σίγουροι ότι τα τρόφιµα που

αγοράζουν και καταναλώνουν είναι ασφα-
λή. Περιπτώσεις απάτης, όπως το σκάν-
δαλο µε το κρέας αλόγου το 2013, έδει-
ξαν ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα
για την καλύτερη προστασία των κατα-
ναλωτών. Το  ΕΚ  ψήφισε  την  Τετάρτη,
νέους κανόνες προκειµένου οι επίσηµοι
έλεγχοι σε όλη την αλυσίδα των γεωρ-
γικών ειδών να γίνουν πιο αυστηροί.

Η νέα  νοµοθεσία  στοχεύει  στη  βελ-
τίωση της  ανιχνευσιµότητας  των  προ-
ϊόντων στο  σύνολο  της  αλυσίδας  των
τροφίµων, στη καταπολέµηση της απάτης
και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
των καταναλωτών στην ακεραιότητα της
τροφικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριµένα, οι νέοι κανόνες στο-
χεύουν σε  ένα  πιο  ολοκληρωµένο  και
αποτελεσµατικό σύστηµα  ελέγχου  των
γεωργικών ειδών διατροφής (έλεγχοι σε
τρόφιµα, ζωοτροφές , στην  υγεία  των
φυτών, στα  φυτοφάρµακα , στη  καλή
διαβίωση των  ζώων , στη  βιολογική  πα-
ραγωγή, στις προστατευόµενες γεωγρα-
φικές ενδείξεις) και τακτικούς αιφνιδια-
στικούς ελέγχους . Επίσης , επιτρέπουν
την ταχύτερη αντίδραση για την αντιµε-
τώπιση κρίσεων και προβλέπουν αυστη-
ρότερες ποινές για τους παραβάτες αλλά
και βελτίωση της υγείας και της  διαβίω-
σης των ζώων.

Ασφάλεια τροφίµων στην ΕΕ
Οι ευρωπαϊκοί κανόνες τροφίµων είναι

από τους  αυστηρότερους  στον  κόσµο
και βοηθούν στο να είναι ασφαλέστερα
τα προϊόντα  που  διατίθενται  στους  Ευ-
ρωπαίους καταναλωτές.

Η σύγχρονη παγκοσµιοποιηµένη αγορά
και η  συνεχώς  αυξανόµενη  µακρά και

πολύπλοκη αλυσίδα παραγωγής τροφί-
µων, δηµιουργούν κινδύνους και µπορούν
να κάνουν την απάτη να φαίνεται ευκο-
λότερη. Αυτό δηµιουργεί τη ανάγκη για
συνεχή βελτίωση των ελέγχων σε ολό-
κληρη την  αλυσίδα , προκειµένου  να
εξασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου προ-
στασία της υγείας ανθρώπων, ζώων και
φυτών αλλά  και  η  ορθή  εφαρµογή  της
νοµοθεσίας σε όλη την τροφική αλυσί-
δα.

Το σκάνδαλο µε το κρέας αλόγου
Η απάτη στα τρόφιµα αποτελεί κοινή

πρακτική αιώνων. Το 2013 τρόφιµα που
υποτίθεται ότι περιείχαν βόειο κρέας τε-
λικά περιείχαν κρέας αλόγου (ορισµένα
προϊόντα έως  και  100%). Τα  προϊόντα
αυτά είχαν  διατεθεί  σε  πολλές  χώρες
της ΕΕ.

Το σκάνδαλο αφορούσε περισσότερο
την απάτη τροφίµων και όχι την ασφάλειά
τους, ωστόσο έγειρε ερωτήµατα για την
αποτελεσµατικότητα των  ελέγχων  σε
όλη την αλυσίδα εφοδιασµού των τρο-
φίµων.

«Φυσικά αυτός ο νόµος στοχεύει στην
πρόληψη τέτοιων σκανδάλων αλλά πη-
γαίνει και ένα βήµα παραπέρα: οι Ευρω-
παίοι έχουν δικαίωµα στη καλύτερη δυ-
νατή υγεία , το  ίδιο  και  τα  ζώα  και  τα
φυτά. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζό-
µαστε αυστηρούς και καλούς ελέγχους
σε ολόκληρη την Ευρώπη», είπε η ειση-
γήτρια του ΕΚ Καρίν Κάντενµπας (Σοσια-
λιστές, Αυστρία).

Η ψηφοφορία  για  τους  νέους  στην
ολοµέλεια του ΕΚ πραγµατοποιείται την
Τετάρτη (15/03) και  αν  εγκριθούν  ανα-
µένεται να τεθούν σε ισχύ από το τέλος
του 2019.
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Τώρα που διαβάζετε αυτές τις γραµµές, κατά πιθανότητα
είστε καθισµένοι  σε  κάποια  καρέκλα , σωστά ; Αν  ναι,

τότε καλό θα ήταν να σηκωθείτε! Ο παρατεταµένος χρόνος
καθιστικής στάσης µέσα στην ηµέρα συνδέεται µε πολλές
ασθένειες.

Αυτή η οµάδα ασθενειών που συνδέονται µε τον καθιστικό
τρόπο ζωής έχει ονοµαστεί καθιστική νόσος.

Έρευνες έχουν συνδέσει την καθιστική στάση για µεγάλες
χρονικές περιόδους µε µια σειρά από προβλήµατα υγείας,
συµπεριλαµβανοµένης της  παχυσαρκίας  και  µεταβολικού
συνδρόµου (ένα σύµπλεγµα επιµέρους παθήσεων που πε-
ριλαµβάνει την αυξηµένη αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επί-
πεδα σακχάρου στο αίµα, το υπερβολικό σωµατικό λίπος
γύρω από  τη  µέση και  τα  µη-φυσιολογικά επίπεδα  χολη-
στερόλης). Η καθιστική ζωή φαίνεται επίσης πως αυξάνει
τον κίνδυνο  θανάτου  από  καρδιαγγειακή  νόσο  και  καρκί-
νο.

Μία µελέτη συνέκρινε ενήλικες που περνούσαν λιγότερο
από δύο ώρες την ηµέρα µπροστά από την τηλεόραση ή
καθιστοί σε κάποιο γραφείο µπροστά από οθόνη µε άλλους
που περνούσαν  περισσότερες  από  τέσσερις  ώρες  την
ηµέρα σε καθιστική δουλειά ή καθιστικό τρόπο αναψυχής
(πχ τηλεόραση ). Οι  ερευνητές  διαπίστωσαν  ότι  εκείνοι
στην δεύτερη οµάδα είχαν:

•Περίπου 50% αυξηµένο  κίνδυνο  θανάτου  από  οποι-
αδήποτε αιτία

•Περίπου 125% σε συµπτώµατα που συνδέονται µε την
καρδιαγγειακή νόσο, όπως πόνος στο στήθος (στηθάγχη),
ή καρδιακή προσβολή

Ο αυξηµένος κίνδυνος από την καθιστική ζωή µελετήθηκε

χωριστά από άλλους παραδοσιακούς παράγοντες κινδύνου
για καρδιαγγειακή νόσο, όπως το κάπνισµα και η υπέρτα-
ση.

Η καθιστική νόσος δεν οφείλεται 
µόνο στην τηλεόραση στο σπίτι
Το να κάθεστε µπροστά από την τηλεόραση δεν είναι το

µόνο πρόβληµα. Οποιαδήποτε εκτεταµένη καθιστική στάση
(όπως στο  γραφείο  στη  δουλειά , ή  πίσω  από  το  τιµόνι
καθώς οδηγείτε) µπορεί να  είναι  επιβλαβής . Μάλιστα , το
να ξοδεύετε µερικές ώρες την εβδοµάδα στο γυµναστήριο,
ή σε κάποια άλλη µέτρια ή έντονη σωµατική δραστηριότητα
δεν φαίνεται να αντισταθµίζει σηµαντικά τον κίνδυνο!

Καθιστική νόσος: Τι επιβάλλεται να κάνετε
Η λύση φαίνεται να βρίσκεται στο ότι πρέπει να κάθεστε

λιγότερο και να κινείστε γενικά περισσότερο. Μπορείτε να
ξεκινήσετε µε το  να  στέκεστε  απλά  λίγο  όρθιοι  ή  να
κάνετε µερικά βήµατα  “για να  ξεπιαστείτε ”, όποτε  έχετε
την ευκαιρία στη δουλειά, ή να σκεφτείτε τρόπους για να
περπατάτε λίγο, ενώ εργάζεστε. Για παράδειγµα:

•Σταθείτε όρθιοι, καθώς µιλάτε στο τηλέφωνο, ή καθώς
τρώτε το σνακ σας.

•Εάν εργάζεστε καθισµένοι σε ένα γραφείο για µεγάλο
χρονικό διάστηµα , δοκιµάστε  ένα  ψηλό  γραφείο  που  να
σας βάζει σε όρθια στάση, ή αυτοσχεδιάστε δουλεύοντας
σε ένα ψηλό τραπέζι, ή πάγκο.

•Περπατήστε λίγο  µαζί µε τους  συναδέλφους  σας  και
µην σηκώνεστε από το γραφείο σας για να πάτε να καθίσετε
κάπου αλλού  (πχ κουζίνα ) όταν  κάνετε  διάλειµµα  στη
δουλειά.

Η επίδραση της κίνησης (ακόµα και χαλαρή/ήπια κίνηση)
µπορεί να  επιφέρει  µεγάλα πλεονεκτήµατα  υγείας . Για
αρχή, θα κάψετε περισσότερες θερµίδες. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει σε  απώλεια  βάρους  και  αύξηση  της  ενέργειας
που θα έχετε µέσα στην ηµέρα.

Ακόµα καλύτερα, η µυϊκή δραστηριότητα που απαιτείται
για να στέκεστε όρθιοι ή/και να κινείστε προκαλεί σηµαντικές
διεργασίες στο  σώµα  που  σχετίζονται  µε την  κατανοµή
των λιπών  και  των  σακχάρων  στον  οργανισµό . Όταν
κάθεστε, αυτές  οι  διεργασίες  καθυστερήσουν  και  επιβα-
ρύνεται η υγεία σας.

Είναι µια αίσθηση που θεωρούµε δεδοµένη και µόνο
όταν αλλοιωθεί ή χαθεί συνειδητοποιούµε τη σηµασία

της. Ας την προστατεύσουµε, λοιπόν, από τους κινδύνους
που την απειλούν.

Τρελαινόµαστε για πατάτες τηγανητές και δεν µπορούµε
να αντισταθούµε  µπροστά σε  µια µπάλα παγωτό ... Η
προτίµησή µας για κάποια συγκεκριµένα φαγητά οφείλεται
στη γεύση, µια αίσθηση που µας βοηθά όχι µόνο να επι-
λέγουµε τροφές  που  µας αρέσουν , αλλά  και  να  απο-
φεύγουµε όσες είναι ακατάλληλες ή βλαβερές. Τι γίνεται,
όµως, όταν η αίσθηση της γεύσης αρχίζει να µειώνεται;
Από ποιους  παράγοντες  κινδυνεύει  να  χαθεί  και  πώς
µπορούµε να την προστατεύσουµε; 

Πόσες είναι οι γεύσεις; 
Ό,τι τρώµε και ό,τι πίνουµε ερεθίζει τους γευστικούς

κάλυκες, που βρίσκονται στη γλώσσα, στον ουρανίσκο,
στον λάρυγγα  και  στον  φάρυγγα . Οι  γεύσεις  που  αντι-
λαµβανόµαστε είναι το γλυκό, το αλµυρό, το ξινό και το
πικρό. Για καθεµία από αυτές υπάρχει µια συγκεκριµένη
περιοχή που ενεργοποιείται: στην κορυφή της γλώσσας
γευόµαστε το γλυκό, στα πλάγια το αλµυρό και το ξινό
και στο  πίσω  µέρος το  πικρό . Η  συνολική  γεύση  κάθε
τροφής ή υγρού που δοκιµάζουµε αποτελεί έναν συν-
δυασµό των  ερεθισµάτων  που  δέχονται  οι  γευστικοί
υποδοχείς, σε  συνάρτηση  µε τη  µυρωδιά, την  υφή  και
τη θερµοκρασία . Τα  τελευταία  χρόνια  οι  ερευνητές
έχουν ανακαλύψει  και  µια πέµπτη  γεύση , γνωστή  ως
«umami», η οποία είναι ουσιαστικά η αίσθηση που αφήνει
στο στόµα η πρωτεΐνη του κρέατος. 

Κάπνισµα: Η κυριότερη απειλή
Το κάπνισµα  είναι  βασικός  τοξικός  παράγοντας  που

προκαλεί αλλοίωση σε όλες τις γεύσεις. Οι χρόνιοι κα-
πνιστές παρουσιάζουν  µειωµένη αίσθηση  της  γεύσης
και συχνά  δεν  γεύονται  καθόλου  το  πικρό . Η  διακοπή
του καπνίσµατος, αν και δεν µπορεί να επαναφέρει τη
γεύση σας  στην  ποιότητα  που  είχε  πριν  ξεκινήσετε  να
καπνίζετε, ωστόσο  τη  βελτιώνει  αισθητά . Άλλωστε , η
διαφορά είναι εµφανής ακόµα και όταν σταµατήσετε το
κάπνισµα για µόλις 1-2 ηµέρες. 

Η φθορά της ηλικίας 
Μετά την  ηλικία  των  60 ετών , ακόµα  και  υγιείς

άνθρωποι µπορεί να  παρατηρήσουν  εξασθένηση  της
γεύσης τους. Πρώτα αλλοιώνεται η γεύση του γλυκού
και ακολουθούν του αλµυρού, του πικρού και τελευταία
του ξινού. Μάλιστα, συχνά ηλικιωµένα άτοµα κινδυνεύουν
µε απώλεια  βάρους , ακόµα  και  υποσιτισµό , λόγω  της
εξασθενηµένης γεύσης και όσφρησής τους, που µειώνουν
µε τη σειρά τους την όρεξή τους. 

Tip: Τα πιάτα  µε µυρωδικά και  βότανα , καθώς  και  οι
χυµοί φρούτων , τονώνουν  την  αίσθηση  της  γεύσης,
που εξασθενεί µε το πέρασµα των χρόνων.

Οι µεγαλύτεροι εχθροί 
Οι αλλοιώσεις  στη  γεύση  (µόνιµες ή  παροδικές)

µπορεί να οφείλονται  σε  διάφορα  προβλήµατα , όπως:
Το συνάχι: Όταν υπάρχουν  διαταραχές  στην  όσφρηση
(π.χ. µπούκωµα), επηρεάζεται και η γεύση, η ποιότητα
της οποίας , βέβαια , επιστρέφει  στην  προηγούµενη  κα-
τάστασή της αφού αναρρώσουµε. 

Τα προβλήµατα της µύτης: Η ρινίτιδα, οι ρινοπολύποδες,
καθώς και επεµβάσεις στη µύτη, επηρεάζουν την όσφρη-
ση. Η  γεύση  χωρίς  καλή  όσφρηση  περιορίζεται  στην
αδρή αντίληψη των πέντε βασικών γεύσεων.

Τα φάρµακα: Ορισµένα φάρµακα (π.χ. αντιβιοτικά, αν-
τιισταµινικά) µπορεί να  προκαλέσουν  διαταραχές  στη
γεύση (π.χ. ξινίλα ή πικρίλα), γι’ αυτό και δεν πρέπει να
γίνεται κατάχρηση.

Ορισµένοι παθολογικοί παράγοντες: Για παράδειγµα,
ορµονικές διαταραχές, λοιµώξεις από βακτήρια και ιούς,
έλλειψη βιταµινών Β2 και Β12, ανεπάρκεια ψευδαργύρου
και βλάβες στο κεντρικό νευρικό σύστηµα.

«Δεν έχω γεύση»
Οι αλλοιώσεις  της  γεύσης  που  εφόσον  επιµένουν

µπορεί να σας οδηγήσουν στον γιατρό είναι οι ακόλου-
θες: 

Μειωµένη αίσθηση  γεύσης  ή  υπογευσία: Η αίσθηση
της γεύσης υπάρχει, αλλά είναι περιορισµένη, π.χ. δεν
αντιλαµβανόµαστε την ξινή γεύση.

Δυσγευσία: Έχουµε µια δυσάρεστη γεύση στο στόµα
(π.χ. πικρή, πολύ αλµυρή ή µεταλλική). 

Διαστροφή γεύσης: Η αίσθηση  της  γεύσης  υπάρχει,
αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Για πα-
ράδειγµα, αισθανόµαστε το ξινό σαν αλµυρό. 

Γεύση-«φάντασµα»: Νιώθουµε ότι  έχουµε  µια γεύση
διαρκώς στο  στόµα  µας, χωρίς  όµως  να  υπάρχει  το
σχετικό ερέθισµα  (π.χ. έχουµε  µια αίσθηση  πικράδας,
χωρίς να έχουµε φάει κάτι πικρό). 

Αγευσία: Πλήρης απώλεια  της  γεύσης . Δεν  υπάρχει
καµία γευστική αίσθηση. 

Φροντίζουµε τη γεύση µας
Για να απολαύσουµε το φαγητό µας και να διεγείρουµε

τη γεύση  µας, µπορούµε να  ακολουθήσουµε  µερικές
συµβουλές: 

* Το  πιο  σηµαντικό  στοιχείο  στη  γεύση  είναι … η
έκπληξη! Για να την ερεθίσουµε, συνδυάζουµε αντίθετες
γεύσεις µεταξύ τους (π.χ. γλυκό µε αλµυρό) και τις ενι-
σχύουµε µε ένα ισχυρό µπαχαρικό. 

* Για να «καθαρίσουµε» τη γεύση µας µεταξύ δύο δια-
φορετικών φαγητών, µασάµε µερικά φυλλαράκια δυόσµου
ή µαϊντανού.  

* Για να απολαύσουµε πραγµατικά τη γεύση ενός φα-
γητού, είναι σηµαντικό να αφοσιωνόµαστε σε αυτό και
να µη βάζουµε τις µπουκιές στο στόµα µας από συνή-
θεια.

5 tips για να διατηρήσετε τη γεύση σας
1. Κόψτε το κάπνισµα.
2. Αποφεύγετε την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων

αλκοόλ.
3. Μην  τρώτε  φαγητά  σε  πολύ  υψηλή  θερµοκρασία .  
4. Μην κάνετε κατάχρηση των στοµατικών αντισηπτι-

κών. 
5. Να φροντίζετε την υγιεινή του στόµατός σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΟΝ  κ . ΠΑΥΛΟ  ΜΑ-
ΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ, αναπληρωτή καθηγητή Ωτορινολαρυγγο-
λογίας στο Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών.

ΥΓΕΙΑ

Καθιστική νόσος:
Τι είναι, τι προκαλεί και τι επιβάλλεται να κάνετε 

Ξυπνάµε τη γεύση µας
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Εκτενείς είναι τις τελευταίες µέρες οι αναφορές ευ-
ρωπαϊκών µέσων ενηµέρωσης  στο  νέο  ιστορικό

υψηλό που αναµένεται να καταγράψει φέτος ο ελλη-
νικός τουρισµός. Οι Γερµανοί αναµένεται να «πληµµυ-
ρίσουν» την Ελλάδα.

υνεχείς είναι οι αναφορές ευρωπαϊκών ΜΜΕ στο νέο
ιστορικό υψηλό που αναµένεται να καταγράψει φέτος
ο ελληνικός τουρισµός σε αριθµό επισκεπτών.

«Οι Έλληνες ελπίζουν σε σούπερ καλοκαίρι», είναι
ο τίτλος άρθρου στην ελβετική Neue Zürcher Zeitung,
που σηµειώνει ότι µετά την περσινή χρονιά-ρεκόρ µε
περίπου 27,5 εκατοµµύρια  τουρίστες , ο  αριθµός  των
επισκεπτών στην  Ελλάδα  αναµένεται  να  εκτιναχθεί
φέτος έως και στα 30 εκατοµµύρια.

«Παραδοσιακά οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες στην
Ελλάδα προέρχονται από τη Γερµανία. Φέτος ο αριθµός
τους αναµένεται  να  αυξηθεί  κατά  επιπλέον  ένα  εκα-
τοµµύριο στα  συνολικά  τρία  εκατοµµύρια , σύµφωνα
µε υπολογισµούς του ελληνικού υπουργείου Τουρισµού.
Η Ελλάδα  βρίσκεται  όµως  ψηλά  στις  προτιµήσεις  και
των Γάλλων , Βρετανών , Αυστριακών  και  Ελβετών»,
επισηµαίνει η εφηµερίδα.

30 εκατοµµύρια τουρίστες 
αναµένονται φέτος στην Ελλάδα
Σύµφωνα µε τη  ΝΖΖ , η  Ελλάδα  επωφελείται  τόσο

από την επισφαλή κατάσταση σε άλλους δηµοφιλείς
προορισµούς όπως στην Τουρκία, όσο και τη βελτίωση
της κατάστασης  στην  ίδια  την  Ελλάδα  τα  τελευταία
δύο χρόνια  αλλά  και  τη  µείωση των  προσφυγικών
ροών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η προσφυγική συµ-
φωνία µε την Τουρκία.

«Η Ελλάδα  χρειάζεται  τα
χρήµατα των τουριστών. Πέ-
ρυσι τα  έσοδα  του  τουρι-
στικού κλάδου ανήλθαν στα
13 δισ. ενώ φέτος, σύµφωνα
µε εκτιµήσεις του ελληνικού
υπουργείου Τουρισµού, εν-
δέχεται να αυξηθούν κατά
50%». Εντούτοις, όπως σχο-
λιάζει η εφηµερίδα, το κλίµα
δεν είναι  απολύτως  αρµο-
νικό καθώς  τα  εκτεταµένα
µέτρα περικοπών και φορο-
λογικών αυξήσεων  έχουν
πλήξει και  τον  τουριστικό
κλάδο.

Ο δεύτερος πιο 
δηµοφιλής προορισµός
Στο θέµα αναφέρεται εκτε-

νώς και  η  Augsburger All-
gemeine Zeitung (από τις
µεγαλύτερες συνδροµητικές εφηµερίδες της Βαυαρίας)
υπό τον τίτλο: «Οι Γερµανοί αγαπούν την Ελλάδα».

Όπως είπε προς την εφηµερίδα ο εκπρόσωπος Τύπου
του τουριστικού  οµίλου  Der-Touristik Μάρτιν  Σλουπ,
για την τρέχουσα σεζόν καταγράφεται µια κατακόρυφη
αύξηση των κρατήσεων προς ελληνικούς προορισµούς.
Στοιχεία του  γερµανικού  Ιδρύµατος  Καταναλωτικών
Ερευνών επιβεβαιώνουν  του  λόγου  το  αληθές . «Σε
απόλυτους αριθµούς καµία άλλη χώρα δεν ωφελείται
τόσο πολύ στην παρούσα φάση (όσο η Ελλάδα). Η Ελ-

λάδα εξελίσσεται στον δεύτερο µεγαλύτερο τουριστικό
προορισµό στη γερµανική αγορά µετά τις Βαλεαρίδες
Νήσους», ανέφερε το σχετικό δελτίο Τύπου.

Από την  κρίση  του  κλάδου  στη  γειτονική  Τουρκία
όµως δεν ωφελείται µόνον η Ελλάδα, όπως επισηµαίνει
η Deutsche Welle. Αύξηση της ζήτησης καταγράφεται
και για  άλλους  προορισµούς , όπως  την  Κροατία , την
Κύπρο ή τη Βουλγαρία. Όσον αφορά δε την Τουρκία,
παρά την κατακόρυφη µείωση, ακόµη και το 2016 πε-
ρίπου 4 εκατοµµύρια Γερµανοί την προτίµησαν για τις
διακοπές τους.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Από τα πιο γραφικά και ατµοσφαι-
ρικά νησιά του Αργοσαρωνικού,

ιδανικό για ροµαντικά και art week-
ends. Το αρχιτεκτονικό κέλυφος της
πάλαι ποτέ  ακµαίας  και  ιστορικής
ναυτικής πολιτείας  των  αρχών  του
19ου αιώνα έχει διατηρηθεί ανέπαφο
και µέσα του  έχει  στηθεί  ένα  σοφι-
στικέ τουριστικό  θέρετρο  µε όµορ-
φους ξενώνες και διαχρονικά meeting
points. Τα  πολυώροφα  αρχοντικά,
ορισµένα από τα οποία είναι επισκέ-
ψιµα, εντυπωσιάζουν. Το λιµάνι είναι
η καρδιά του νησιού και ουσιαστικά
ο µοναδικός οικισµός. Γύρω του και
στα πίσω  σοκάκια  θα  βρείτε  ωραία
cafes και εστιατόρια καθώς και arty
µπουτίκ. Με ορµητήριο τη Χώρα µπο-
ρείτε να κάνετε διάφορους ωραίους
περιπάτους: οι δύο πιο κλασικές επι-
λογές είναι  είτε  προς  το  Ιστορικό
Αρχείο και το Λιµεναρχείο είτε προς την Κιάφα µε τα
αρχοντικά των Κουντουριώτηδων και από κει, παρα-
λιακά, προς  τη  Σπηλιά , τους  Μύλους  και  το  Καµίνι.
Αν δεν τα πάτε καλά µε το περπάτηµα και τα σκαλιά,
καλύτερα να  επιλέξετε  άλλο  νησί , καθώς  δεν  κυ-
κλοφορούν αυτοκίνητα  και  οι  διαδροµές  γίνονται
είτε µε τα πόδια είτε µε θαλάσσια ταξί. Εκτός από τα
επισκέψιµα αρχοντικά  και  µουσεία, η  Ύδρα  έχει
έντονη καλλιτεχνική κίνηση και κάθε καλοκαίρι πραγ-
µατοποιείται εδώ µια σειρά από εκθέσεις σύγχρονης
τέχνης, µε πιο γνωστές αυτές που διοργανώνουν το
ΔΕΣΤΕ του  Δάκη  Ιωάννου  στα  Παλιά  Σφαγεία  και  ο
Δηµήτρης Αντωνίτσης στο Παλιό Γυµνάσιο. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και  οι  εκκλησίες : η  Μονή  Κοιµήσεως
της Θεοτόκου στο λιµάνι και οι ναοί του Αγίου Ιωάννη

του Νηστευτή  µε τοιχογραφίες  του  18ου αιώνα  και
του Αγίου Κωνσταντίνου του Υδραίου από πελεκητή
πέτρα.

Να δείτε
Αρχοντικό Λάζαρου Κουντουριώτη
Βαµµένο σε  έντονο  κροκί  χρώµα , δεσπόζει  σε

ύψωµα πάνω  από  το  λιµάνι . Είναι  επισκέψιµο  και
στεγάζει λαογραφικά εκθέµατα αλλά και πινακοθήκη
µε τα έργα των Περικλή και Κωνσταντίνου Βυζάντιου. 

Αρχοντικό Παύλου Κουντουριώτη 
Επιβλητικό αρχοντικό µε τουλάχιστον δέκα κρεβα-

τοκάµαρες και πολύ ενδιαφέρουσα επίπλωση. Χαρα-
κτηριστικό δείγµα η τραπεζαρία του 1800 µε τις ζω-
γραφισµένες µε µυθολογικές παραστάσεις καρέκλες. 

Ιστορικό Αρχείο-Mουσείο Ύδρας

Στην ανατολική πλευρά του λιµανιού,
κοντά στο Λιµεναρχείο, περιλαµβάνει
εκθέµατα από  τους  Βαλκανικούς  Πο-
λέµους, από τον Α’ και τον Β’ Παγκό-
σµιο, πινακοθήκη µε έργα ζωγράφων
και κειµήλια  από  τα  χρόνια  της  Επα-
νάστασης, όπως και αρχείο µε σπάνια
βιβλία και χειρόγραφα. 

Εκκλησιαστικό και 
Βυζαντινό Μουσείο
Στο χώρο  των  παλιών  κελιών  της

Μονής Κοιµήσεως της Θεοτόκου στην
προκυµαία. Εκτίθενται άµφια, κειµήλια
και εικόνες κυρίως του 18ου αιώνα.

Παραλίες
Το µπάνιο στην  Ύδρα  ισούται  για

πολλούς fun µε βουτιές από τα βράχια
στην άκρη του λιµανιού, κάτω από τα
beach bars «Σπηλιά» και «Ydronetta» ή
στον κόλπο  µπροστά από  το  trendy

bar-restaurant «Castello» στο Καµίνι. Υπάρχουν όµως
και πιο  κλασικές  παραλίες , προσεγγίσιµες  µε καΐκια
και θαλάσσια ταξί, τα οποία αναχωρούν από το Ρολόι,
στο κέντρο  του  λιµανιού . Οι  καλύτερες  παραλίες,
που συνδυάζουν  ψιλό  βότσαλο  και  πεύκο , είναι  το
Μπίστι και  ο  Άγιος  Νικόλαος : διαθέτουν  οµπρέλες
και σνακ µπαρ. Πιο κοντά στο λιµάνι η οργανωµένη
βοτσαλωτή παραλία του Βλυχού, συνδέεται µαζί του
µε τακτική συγκοινωνία. Μια άλλη εναλλακτική είναι
και ο γύρος του νησιού διά θαλάσσης.

Να αγοράσετε
Τα φηµισµένα  είναι  τα  υδραίικα  αµυγδαλωτά  µε

ανθόνερο, ξύσµα λεµονιού και µέλι.

Aνοιξιάτικοι προορισµοί

Ύδρα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελλάδα επιλέγουν 3 εκατ. Γερµανοί φέτος


