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Πλήθος κόσμου
στο χορό μας
Γ

ια ακόμη μια φορά, η καθιερωμένη Ετήσια Χοροεσπερίδα της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων
Οίνων Ποτών Αθηνών, απέδειξε ότι δικαίως έχει
καταστεί πλέον θεσμός, αφού και στη φετινή διοργάνωση οι πρατηριούχοι και οι καλεσμένοι τους, πέρασαν μια νύχτα μαγική, ονειρεμένη...
Τι έγινε φέτος
Ο φετινός χορός της ΕΔΕΟΠ Αθηνών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Μαρτίου στο νυχτερινό κέντρο
FEVER στη Λ. Συγγρού και κατά γενική ομολογία
υπήρξε άψογος - από κάθε άποψη: μενού, σέρβις,
πρόγραμμα. Το τελευταίο είχαν αναλάβει να υπο-

στηρίξουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Ο
Νίκος Οικονομόπουλος, ο Χρήστος Χολίδης
η Ήβη Αδάμου και άλλους καλλιτέxνες.
Αυξημένη από πέρισυ η λαχειοφόρος
αγορά του χορού που έδωσε στους τυχερούς πλούσια δώρα, που άφησαν ικανοποιημένους τους συμμετέχοντες.
Οι εταιρείες που προσέφεραν προϊόντα τους για
τον χορό μας, καθώς και δώρα για την λαχειοφόρο,
είναι οι εξής:
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ, COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΒΕΕ, Β.Σ. ΚΑΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ

ΑΕ, I.Q. BRANDS AE ‘ΒΙΚΟΣ’, PEPSICO-HBH ΕΠΕ, PERNOD
RICARD HELLAS, DIAGEO HELLAS SA, ΕΨΑ ΑΕ, ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ
ΣΩΚΟΣ ΑΕ, GREEN COLA HELLAS AE, ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΪΤΙΚΗ, ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ, ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ, Δ. ΔΟΥΡΟΣ-ΔΑΝΑΩΝ
ΓΗ, ΧΑΡΛΑΦΤΗΣ ΕΠΕ, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ κ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ,
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΑ κ ΤΡΟΦΙΜΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ι. ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ
ΣΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ.

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Προσφορά

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία με την
εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση του νερού
«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή της
Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν
να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ BRANDS,
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους πρατηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του
είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα άλλα.

Σε όλες τις κάβες και τα πρατήρια
πανελλαδικά όλη η ψηφιακή μέθοδος
αυτοελέγχου

με 100€ + ΦΠΑ
Τα καλαίσθητα
βιβλία και οι
φάκελοι μεταφέρθηκαν στον
υπολογιστή σας
για την εφαρμογή του HACCP
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Πάρτε πληροφορίες για
να μην πάρετε... φέσια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ
Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους
πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής
φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες
τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 2108929700, προκειμένου να γλιτώσουν
τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την TRUST
χορηγείται προς τους πρατηριούχους μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

Ξεκινούν οι
φορολογικές
δηλώσεις
σελ. 6

Νέα και ειδήσεις
από τον χώρο
των τροφίμων και
των ποτών
σελ. 10
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Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
Κάλεσμα ΕΦΕΤ
για συνειδητές διατροφικές επιλογές

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος Α’
Aντιπρόεδρος Β’
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2610-643777
2310-210250
24210-81919

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Στάμου-Δανιήλ Παγώνα
Μπέκας Παναγιώτης
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Γκριτζιούδης Θεόδωρος
Κουβράκη Χρυσή
Ρουμελιώτης Νικόλαος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

2310-783817
2310-210250
2310-310676
2310-213691
2310-719455

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Η εκπαίδευση
του Ε.Φ.Ε.Τ.

23840-22286
23810-23312
23840-22810
23810-81050
23810-88894

Eφημερίδα

που όλοι πρέπει να
περάσουν

23990-22833
23740-81555
23710-31381
23710-23291
23750-95229

Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

μέσα από την έκφραση της βούλησής
τους, σε ότι αφορά τις αγοραστικές τους
επιλογές.
Σταθερά δίπλα στον καταναλωτή, ο
ΕΦΕΤ παρέχει συστηματική πληροφόρηση, τόσο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις
στον τομέα της διατροφής όσο και για
τις εθνικές δράσεις, όπως αυτές της
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών
για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού,
των trans λιπαρών κλπ.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΕΦΕΤ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη γαστρονομική
παράδοση της χώρας μας και
τη συνεισφορά της παραδοσιακής ελληνικής
διατροφής
στην υγεία των
καταναλωτών,
αναπτύσσει
πρωτοβουλίες και δράσεις διατροφικών ερευνών και ενημέρωσης των
καταναλωτών.
Με την ευκαιρία,
λοιπόν, της ημέρας
του καταναλωτή, ο ΕΦΕΤ
καλεί όλους τους καταναλωτές να αναπτύξουν συνειδητή συμπεριφορά στη διαμόρφωση διατροφικών
επιλογών, βασισμένων σε ορθή ενημέρωση για την ασφάλεια και τη διατροφική αξία των τροφίμων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD TRANSIT
Mοντέλο 2004
με αέριο.
Τηλ. 6972363823

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Η

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15
Μαρτίου και το θέμα της υγιεινής,
της ασφάλειας αλλά και της προστασίας
των τροφίμων επανέρχεται επιτακτικά
στο τραπέζι.
Ο ΕΦΕΤ, ως επίσημη αρχή για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας
των τροφίμων καθώς και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, χαιρετίζει όλους όσοι συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου συστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα.
Ο εορτασμός της
Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, με δεδομένη την οικονομική συγκυρία στην
χώρα μας, είναι μια ευκαιρία αφύπνισης για να ενταθεί ο αγώνας,
τόσο από την
πλευρά της Πολιτείας όσο και των καταναλωτικών οργανώσεων για την
ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών, οι οποίοι, εξοπλισμένοι με κατάλληλη ενημέρωση, μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματά τους,

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

EΔEOΠ

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
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Η ΕΔΕΟΠ, σε συμφωνία με τη ΔΕΥΕ
(Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και του προσωπικού τους), εξασφάλισε ότι τα μέλη
της θα εκπαιδεύονται με 70 ευρώ κατ’
άτομο, για το 10ωρο σεμινάριο του
ΕΦΕΤ στα MASTER K.E.K.
Θυμίζουμε ότι σειρά νέων ευρωπαϊκών διατάξεων ισχύουν στους κλάδους παρασκευής, διάθεσης και πώλησης τροφίμων και ποτών, μετά την
εφαρμογή του ΦΕΚ 2718/Τ.Β. Το σημαντικότερο μέρος της Υγειονομικής
αυτής διάταξης, είναι ότι επιβάλλει
την υποχρεωτική εκπαίδευση στον
χειρισμό τροφίμων, και μετά την
εφαρμογή αυτοελέγχου, σε κάθε επιχείρηση. Με λίγα λόγια “καταγράφω
ό,τι κάνω”.
Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία και του προσωπικού.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2108312351, 2108318221,
2103468268.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Νέος ΕΝΦΙΑ
Πώς θα αλλάξουν οι συντελεστές για να πληρώσουμε τον ίδιο φόρο

Θ

έμα ΕΝΦΙΑ ανοίγει η ομάδα των δανειστών κατά
τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ζητώντας να
αναπροσαρμόζονται αυτόματα οι συντελεστές
υπολογισμού ώστε να μη χαθούν έσοδα μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
Δηλαδή, ακόμη κι αν υπήρξε μείωση των τιμών το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, δηλαδή το κράτος θα
πρέπει να εισπράξει 2,65 δις ευρώ. Κι αυτό, όπως αναφέρει το TheToc, σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι φόροι
ανά τετραγωνικό μέτρο ενώ φαίνεται να κάνει πίσω η
κυβέρνηση στην αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με ένα νέο
φόρο τύπου ΦΠΑΠ ώστε να πληρώνουν οι έχοντες και
να απαλλαγεί μεγάλη μερίδα των ιδιοκτητών με μικρότερη αξία περιουσίας.
Οι δανειστές ζήτησαν και πήραν στοιχεία για τις μειώσεις που έγιναν στις αντικειμενικές αξίες. Ουσιαστικά
ζήτησαν τις μέσες μειώσεις των τιμών ζώνης προκειμένου να προσεγγίσουν τις απώλειες εσόδων. Δεδομένου ότι οι όποιες αναπροσαρμογές των συντελεστών
θα στηριχθούν σε μέσες τιμές, θεωρείται από τώρα δεδομένο ότι θα υπάρξουν ιδιοκτήτες οι οποίοι όχι μόνο
δεν θα δουν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, αλλά αντιθέτως θα

κληθούν να πληρώσουν και περισσότερα.
Σύμφωνα με το TheToc, στις φθηνότερες περιοχές
της Αγίας Παρασκευής, προκύπτει μείωση της τιμής ζώνης από τα 1400 στα 1200 ευρώ. Όμως ο ΕΝΦΙΑ δεν αλλάζει. Στις ακριβότερες περιοχές του Αγίου Δημητρίου,
προκύπτει μείωση στην τιμή ζώνης κατά 250 ευρώ (από
τα 1500 στα 1250 ευρώ) αλλά και πάλι προκύπτει μηδενική μεταβολή στον ΕΝΦΙΑ. Το ίδιο ισχύει επίσης σε περιοχές των Αγίων Αναργύρων, σε πολλά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, στο Αιγάλεω, σε περιοχές του Αλίμου, στο Μαρούσι, Στην Αργυρούπολη,
(σ.σ ακόμη και στα ακριβά σημεία όπου προκύπτει μεί-

ωση της τιμής ζώνης κατά 350 ευρώ, ο φόρος δεν αλλάζει), στο Ελληνικό, στην Καισαριανή, στις φθηνότερες περιοχές της Κηφισιάς και της Νέας Ερυθραίας,
στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Πεύκη και σε δεκάδες άλλες περιοχές.
Για να αλλάξει ο φόρος, πρέπει να αλλάξει και η ζώνη
αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Για την ακρίβεια,
δεν συμβαίνει σε καμία από τις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Προφανώς, υπάρχουν και περιοχές που
επέρχονται μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ με βάση τον σημερινό
τρόπο υπολογισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο
Χολαργός, το Χαϊδάρι, η Πετρούπολη, η Πεντέλη, το
Παλαιό Φάληρο, περιοχές της Καλλιθέας κλπ.
Το υπουργείο Οικονομικών είχε εξαγγείλει ότι θα αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού του φόρου ακινήτων
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές αξίες των
ακινήτων του καθενός και όχι η επιφάνεια του κάθε ακινήτου ξεχωριστά όπως ισχύει τώρα. Δεδομένου ότι ο
ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να ξεκινήσει να εισπράττεται μέσα στο
καλοκαίρι, θεωρείται αμφίβολο αν υπάρχει πλέον χρόνος να προχωρήσει τέτοιος ανασχεδιασμός τουλάχιστον για το 2016.

Έρχεται νέο «κούρεμα» στα επιτόκια
προθεσμιακών καταθέσεων

Μετά τις πρόσφατες κινήσεις του Μάριο Ντράγκι, οι Έλληνες τραπεζίτες εμφανίζονται έτοιμοι να προχωρήσουν σε
νέες μειώσεις επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις. Τι
βλέπει η αγορά. Ποια επιτόκια δίνουν σήμερα οι τράπεζες,
ανάλογα με το ποσό της κατάθεσης και τον πελάτη.

Η

κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την
προηγούμενη εβδομάδα να μηδενίσει το βασικό
επιτόκιο και να αυξήσει το ύψος της ποσοτικής χαλάρωσης (συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και εταιρικά
ομόλογα ως εγγύηση), ελάχιστα επηρεάζει επί του παρόντος την ελληνική οικονομία (οριακές μειώσεις επιτοκίων σε κάποια δάνεια), ωστόσο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέο μελλοντικό ψαλίδισμα αποδόσεων στις
προθεσμιακές καταθέσεις!
«Από την επιβολή των capital controls έως σήμερα,
έχουν υπάρξει από τις ελληνικές τράπεζες δύο κύματα
μειώσεων στα επιτόκια καταθέσεων και τώρα μάλιστα
φαίνεται πως κυοφορείται ένα τρίτο. Ήδη, από τα τέλη
του έτους, σε ορισμένες τράπεζες η χρονική καμπύλη
των επιτοκίων ήταν πτωτική, κάτι που έδειχνε ότι στόχος
των τραπεζών ήταν να ρίξουν τις αποδόσεις των καταθετών αρκετά κάτω από το 1% το 2016. Αυτό δεν έχει γίνει
μέχρι τώρα τουλάχιστον για τους καλούς πελάτες, ωστόσο φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου».
Αυτά δηλώνει στο Euro2day.gr στέλεχος της αγοράς,
συμπληρώνοντας: «Η κίνηση του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δημιουργεί κλίμα που θα ρίξει κι
άλλο τα καταθετικά επιτόκια στις χώρες του Νότου και
θα τα καταστήσει περισσότερο αρνητικά στον Βορρά.
Εκτιμώ λοιπόν ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι Έλληνες
τραπεζίτες θα αποκλιμακώσουν περαιτέρω τα επιτόκια
καταθέσεων αμέσως μετά τη θετική αξιολόγηση της Ελλάδας από τους θεσμούς.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ακόμη και τα ψαλιδισμένα ελληνικά επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα από τα ευρωπαϊκά, με τον κίνδυνο της χώρας να εμφανίζεται μειωμένος και τον πληθωρισμό να παραμένει σε αρνητικά
επίπεδα. Και όλα αυτά, γίνονται πολύ πιο εύκολα σε ένα
περιβάλλον κεφαλαιακών ελέγχων και απαγόρευσης
αναλήψεων μετρητών».
Άλλο στέλεχος της αγοράς επισημαίνει με κυνικό τρόπο την αδήριτη ανάγκη των ελληνικών τραπεζών να επιστρέψουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε κερδοφόρο
πορεία:
«Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν βάλει ως στοίχημα
να μη χρειαστούν οι ελληνικοί όμιλοι άλλη επανακεφαλαιοποίηση, κάτι που φυσικά αν επιτευχθεί, θα αποφέρει
σημαντικά κέρδη σε όσους τοποθετήθηκαν στις αυξήσεις κεφαλαίου του περασμένου χειμώνα.
Έτσι, από την αρχή του χρόνου θέσαμε στο προσωπικό
μας τον στόχο των τριών Κ, δηλαδή Κόστος (περιορισμός), Κόκκινα Δάνεια (αποτελεσματική διαχείριση) και
Κέρδη. Η μείωση του κόστους από μόνη της δεν μπορεί
να οδηγήσει να κέρδη, άρα απαιτούνται δράσεις στις μη
εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και φυσικά ένα μεγάλο
spread μεταξύ των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.
Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα κληθούν να το πληρώσουν στην
πράξη οι συνεπείς δανειολήπτες μέσα από τα υψηλά
επιτόκια χορηγήσεων, οι καταθέτες μέσα από τις μειωμένες αποδόσεις τους και οι εργαζόμενοι μέσα από συνεχή προγράμματα εθελούσιας εξόδου. Είναι προφανές
λοιπόν, ότι τα spreads των τραπεζών όχι μόνο θα παραμείνουν τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, αλλά πιθανότατα θα διευρυνθούν μέσα στη φετινή χρονιά».
Σήμερα, τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων
δεν υπερβαίνουν το 1% (ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας) για τους λεγόμενους καλούς πελάτες, ενώ για χαμηλότερα ποσά συνήθως κυμαίνονται μεταξύ του 0,40%
και του 0,70%. Οι τόκοι των καταθέσεων φορολογούνται
με 15% στην πηγή, ενώ επίσης τα έσοδα από τόκους συνυπολογίζονται στο ποσό επί του οποίου επιβάλλεται η
λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες προσπαθούν να
«γλυκάνουν» τους πελάτες τους, με πόντους (που εξασφαλίζουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες αγορές μέσω
πιστωτικών καρτών), ή με εκπτώσεις σε ορισμένα άλλα
προϊόντα του ομίλου.

Ομάδα εργασίας
στο ΥΠΟΙΚ για
τη φορολόγηση
των οχημάτων

Τη σύσταση ομάδας εργασίας για
τη διαμόρφωση προτάσεων και την
τροποποίηση - εξορθολογισμό των
νομοθετικών διατάξεων που αφορούν
στη φορολόγηση οχημάτων και τα
τέλη κυκλοφορίας, ανακοίνωσε το
υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου υπουργού, Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Η ειδική ομάδα αποτελείται από
υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η ομάδα εργασίας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις της
εμπειρογνώμονες και σχετικούς φορείς,
για την υποβοήθηση του έργου της.
Η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται
μέχρι τις 29 Απριλίου, οπότε και οφείλει
να υποβάλει τις προτάσεις της.
Σύμφωνα με το υπουργείο ,η σύστασή της αποδεικνύει τη βούληση
για δικαιότερη και αντικειμενικότερη
φορολόγηση των οχημάτων και για
την αντιμετώπιση των διαχρονικών
αδικιών που έχουν συσσωρευθεί.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εφορία

Ξεκινούν οι φορολογικές δηλώσεις Τα SOS για τους φορολογούμενους

Ο

ι εκκρεμείς νομοθετικές διατάξεις για το χρονοδιάγραμμα
εξόφλησης των φόρων εισοδήματος, τα τεκμήρια και το σύμφωνο συμβίωσης αναμένεται να κατατεθούν ίσως και σήμερα, Τρίτη, στη
Βουλή και από την ερχόμενη Δευτέρα - σύμφωνα με τον ίδιο - θα ανοίξει
το Taxis.
Οι φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Απριλίου
εκτός κι αν υπάρξει μικρή παράταση.
Και φέτος είναι προσυμπληρωμένοι
οι κωδικοί της δήλωσης που αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις,
τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, τις κατοικίες, τα
αυτοκίνητα, τους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά που κατέβαλαν
το 2015 για την εξυπηρέτηση των
δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις). Ειδικά για τους τόκους των καταθέσεων και τις δόσεις των δανείων οι τράπεζες έχουν προθεσμία να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία στη ΓΓΔΕ μέχρι
τις 28 Φεβρουαρίου. Οι φορολογούμενοι λίγο πριν
από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία θα πρέπει να
γνωρίζουν τα εξής:
• Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά
του, πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με
οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα. Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι φορολογούμενοι που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα
ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών ή φίλων.
• Έναρξη επιτηδεύματος. Οι φορολογούμενοι οι
οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
• Φοιτητές. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση
υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές
κ.λπ.), ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
• Σύμφωνο συμβίωσης. Φέτος, για πρώτη φορά
επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα
συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Ως
εκ τούτου τα ζευγάρια αυτά εξισώνονται με τα έγγαμα ανδρόγυνα όσον αφορά τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών επιδομάτων. Στη
στήλη στην οποία δηλώνει κάθε χρόνο τα εισοδήματά της η σύζυγος του υπόχρεου φορολογούμενου
παρέχεται από φέτος η δυνατότητα να συμπληρώνει
τα απαιτούμενα στοιχεία και η γυναίκα που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με άνδρα και ο ένας εκ
των δύο συντρόφων ιδίου φύλου που συνδέονται με
σύμφωνο συμβίωσης.
• Διακοπή συμβίωσης. Οι σύζυγοι και όσοι έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή
φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά
του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο

υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή
έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με
τις παραπάνω μεταβολές.
• Δηλώσεις αποβιωσάντων. Υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση.
• Η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18
ετών την 31η-12-2015).
• Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα
μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το
ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν
αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει
δηλωθεί στο μητρώο τη ΔΟΥ, για να υποβληθεί σωστά η δήλωση.
• Το νέο βασικό έντυπο της δήλωσης (Ε1) έχει ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, δεδομένου
ότι διατηρείται η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Με την εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα
η προκαταβολή φόρου εισοδήματος έχει αυξηθεί για
τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75%.
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος
που θα πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο
75%. Επίσης αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής
από το 13% στο 20%.
• Εισφορά αλληλεγγύης. Φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ θα πληρώσουν αυξημένη έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
• Εισοδήματα από ενοίκια. Σε εκκρεμότητα είναι

και ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια καθώς ο προϋπολογισμός προβλέπει περισσότερα έσοδα ύψους 144, 2 εκατ. ευρώ. Για τα εισοδήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπει μνημόνιο, θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης από το 11%
στο 15% (για εισοδήματα έως 12.000
ευρώ) και από το 33% στο 35% (για εισοδήματα από ενοίκια άνω των 12.000
ευρώ). Εάν δεν αλλάξουν αναδρομικά
οι συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων από ακίνητα δεν αποκλείεται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου ή διαφορετικά να γίνει νέα εκκαθάριση και να πληρώσουν υψηλότερους φόρους.
• Αποδείξεις. Διατηρείται ο κωδικός
049 της δήλωσης, στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι
συνταξιούχοι δήλωναν τη συνολική
αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν
συγκεντρώσει. Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις που θα
υποβληθούν από τον επόμενο μήνα δεν χρειάζεται
να συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος κωδικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση που να προκύπτει
από τη φορολογική νομοθεσία.
• Ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του
κατά τη διάρκεια του 2015 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο
έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα
ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στην στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους
κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα.
Η ξεχωριστή αναγραφή των ποσών αυτών κρίνεται
αναγκαία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να
μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος και γι' αυτά.
Ωστόσο, για να δηλωθούν τα ποσά αυτά φέτος σε
ξεχωριστούς κωδικούς και να μην φορολογηθούν θα
πρέπει να πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις
που προβλέπει ο νόμος. Θα πρέπει δηλαδή έως την
προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί
εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση
αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί
εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης
μισθωμάτων).
• Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι
200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.
• Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
Στη δήλωση του τρέχοντος έτους πρέπει επίσης ο κάθε φορολογούμενος να αναγράψει όλα τα χρηματικά
ποσά που δαπάνησε μέσα στο 2015 για την ανέγερση
οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων
γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση
επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.
Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται
υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.
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CAPITAL CONTROL

Νέα δεδομένα στα capital controls
Νέα δεδομένα με αλλαγές στα Capital Controls προβλέπει
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που υπογράφει ο
υπουργός κ. Τσακαλώτος με σημαντικότερες αυτή του
ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού με προϋποθέσεις, αλλά και η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών
καταθέσεων ενώ θα επιτρέπεται και η αποστολή χρημάτων
στο εξωτερικό εως 1.000 ευρώ το μήνα.

Π

εραιτέρω χαλάρωση του καθεστώτος των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) σε
11 περιπτώσεις προβλέπει νέα απόφαση του
υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου που εκδόθηκε στις 11 Μαρτίου και δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το όριο των αναλήψεων μετρητών από τα ΑΤΜ ή τα γκισέ των τραπεζών δεν αλλάζει,
αλλά παραμένει στο επίπεδο των 420 ευρώ για κάθε χρονική περίοδο που ξεκινά από τις 12:01 π.μ. του Σαββάτου
και τελειώνει στις 12:00 μ.μ. της επόμενη Παρασκευής.
Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Τσακαλώτου οι νέες
αλλαγές στο καθεστώς των περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων είναι οι εξής:
1) Επιτρέπεται ειδικώς η αποδοχή και εκτέλεση εντολών
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από πιστωτικά
ιδρύματα έως του ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα,
μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πιστωτικό ίδρυμα με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.»
2) Επιτρέπεται η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα πληρωμών,
συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσώπων αυτών, καθώς
και από ιδρύματα πληρωμών άλλων κρατών μελών της
Ε.Ε. που παρέχουν νομίμως μέσω αντιπροσώπων τους
στην Ελλάδα ή μέσω της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία
Α.Ε., υπηρεσίες εμβασμάτων (money remittance) έως του
ποσού των 1.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο/πληρωτή
ανά ημερολογιακό μήνα, και μέχρι μηνιαίου ορίου σε ευρώ
για το σύνολο των ανωτέρω παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, το οποίο θα ορίζει και θα κατανέμει ανά πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης
Τραπεζικών Συναλλαγών. Το όριο ανά πάροχο Υπηρεσιών
Πληρωμών, τον ακριβή τρόπο υπολογισμού του οποίου
ορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών, νοείται ως το υπόλοιπο που προκύπτει σε
μηνιαία βάση κατόπιν συμψηφισμού των εισερχομένων
(προς την Ελλάδα) με τα εξερχόμενα (προς το εξωτερικό)
εμβάσματα που έχουν διενεργηθεί μέσω του παρόχου
Υπηρεσιών Πληρωμών.
3) Απαγορεύεται: α) να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί
όψεως ή καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι
στους ήδη υφιστάμενους, εφόσον με το ως άνω άνοιγμα
λογαριασμού ή προσθήκη συνδικαιούχου δημιουργείται
νέος κωδικός πελάτη (Customer ID), και β) να ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασμοί.
4) Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού μέσω της δημι-

ουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID) και για τις
ακόλουθες συναλλαγές, η αναγκαιότητα των οποίων πρέπει να τεκμηριώνεται εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα
και με την προϋπόθεση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης
από τον αιτούντα ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος λογαριασμός μέσω του οποίου αυτές μπορούν να διενεργηθούν: εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, όπως και ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, που δεν
διαθέτουν λογαριασμό εξυπηρέτησης της δραστηριότητας τους σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην

Ελλάδα.
5) Επιτρέπεται η μεταφορά του λογαριασμού διαχείρισης μισθοδοσίας ενός εργοδότη από ένα πιστωτικό ίδρυμα
σε άλλο, στο οποίο αυτός ήδη τηρεί λογαριασμό, και το,
συνεπεία της μεταφοράς αυτής, άνοιγμα λογαριασμών μισθοδοσίας των εργαζόμενων στο τελευταίο πιστωτικό
ίδρυμα. Οι εργαζόμενοι στην περίπτωση αυτή θα έχουν δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το ένα από τα δύο πιστωτικά ιδρύματα, εκτός εάν κωδικοί πελάτη (customer id)
προϋπήρχαν και στα δύο πιστωτικά ιδρύματα. Ο καθορισμός του πιστωτικού ιδρύματος, από το οποίο ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα ανάληψης μετρητών, βάσει του κωδικού πελάτη (customer id), γίνεται με υπεύθυνη δήλωση
του. Η ανωτέρω δήλωση κατατίθεται και στα δύο πιστωτικά
ιδρύματα.»
6) Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως ή η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφιστάμενο λογαριασμό, σε πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του φοιτητή ή σπουδαστή, εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός από τον μέχρι τώρα τόπο μόνιμης κατοικίας τους,
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται άλλος διαθέσιμος
λογαριασμός στο όνομά τους με την ιδιότητα του δικαιούχου ή συνδικαιούχου. Για την πιστοποίηση της φοιτητικής
και σπουδαστικής ιδιότητας, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Κολλέγιο, Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρο Μεταλυκειακής
Εκπαίδευσης ή σχολή επαγγελματικής κατάρτισης ή μαθητείας.
7) Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού όψεως ή καταθέσεως σε φοιτητές ή σπουδαστές που, κατά το ακαδημαϊ-

κό έτος 2015-2016, συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών-σπουδαστών ERASMUS και η ύπαρξη λογαριασμού αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της
προβλεπόμενης αποζημίωσης, εφόσον δεν υπάρχει άλλος
διαθέσιμος λογαριασμός του οποίου είναι δικαιούχοι ή
συνδικαιούχοι. Για την πιστοποίηση της συμμετοχής των
προαναφερόμενων φοιτητών ή σπουδαστών στα εν λόγω
προγράμματα απαιτείται η σχετική βεβαίωση της σχολής
φοίτησης.
8) Επιτρέπεται το άνοιγμα λογαριασμού για την καταβολή παροχών υγείας και επιδοτήσεων από δημόσιους φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται μόνο από το φορέα που παρείχε την έγγραφη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα ανοίγματος λογαριασμού στη
συγκεκριμένη τράπεζα.
9) Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω
του 50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις
11/3/2016. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου:
α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό,
β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου, με
σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό του
ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και
γ) η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την
πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου, βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την
κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν
απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου δύναται να καθορίζει με απόφαση της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.
10) Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των
προθεσμιακών καταθέσεων.
11) Επιτρέπονται συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, η καθεμία, ανά πελάτη, ανά
ημέρα, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και
λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών, τα οποία θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την
οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές
θα διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και θα υπολογίζονται
εντός του εβδομαδιαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Capital controls
Πράσινο φως σε σπάσιμο προθεσμιακών και αποπληρωμή δανείων

Μ

ε απόφαση του Ευ. Τσακαλώτου χαλαρώνουν οι κεφαλαιακοί έλεγχοι καθώς μεταξύ άλλων:
• Επιτρέπεται πλέον η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη
των προθεσμιακών καταθέσεων (σπάσιμο)
• Δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να αποπληρώσουν το 50% του ανεξόφλητου υπόλοιπου δανείου. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται:
«Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση ποσοστού άνω του
50% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί στις 11/3/2016.
Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμενου εδαφίου: α) η αποπληρωμή με μετρητά ή έμβασμα από το εξωτερικό, β) η αποπληρωμή μέσω χορήγησης νέου δανείου,
με σκοπό την αναδιάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι το
ποσό του νέου δανείου είναι ίσο τουλάχιστον με το ποσό
του ανεξόφλητου κεφαλαίου του αρχικού δανείου, και γ)
η αποπληρωμή στεγαστικού δανείου με σκοπό την πώληση του ακινήτου, το οποίο, προς εξασφάλιση του δανείου,
βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι το αίτημα για την εξόφληση του δανείου συνο-

δεύεται από υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ότι θα προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα το συμβόλαιο της αγοραπωλησίας του ακινήτου το αργότερο εντός μηνός από την
κατά τα ανωτέρω πρόωρη εξόφληση του δανείου. Τυχόν
απαιτούμενες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία και τους επιμέρους, ειδικότερους όρους
εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να καθορίζει με απόφασή της η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών
Συναλλαγών».
Παράλληλα, με τη νέα χαλάρωση των capital controls
διπλασιάζεται στα 1.000 ευρώ από 500 ευρώ που ήταν
έως σήμερα το όριο της μεταφοράς χρημάτων από την
Ελλάδα στο εξωτερικό.
Επίσης, για τους επιτηδευματίες αυξάνεται το όριο συναλλαγών που διεκπεραιώνεται απευθείας από τα τραπεζικά ιδρύματα χωρίς την απαραίτητη έγκριση της Ειδικής
Επιτροπής στα 10.000 ευρώ.
Σε ότι αφορά το άνοιγμα λογαριασμών, αυτό επιτρέπεται:
α) Για την εξυπηρέτηση νομικών προσώπων, ατομικών

επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι
έως σήμερα δεν είχαν κανέναν λογαριασμό σε καμία τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.
β) Πλέον, θα επιτρέπεται η μεταφορά του λογαριασμού
διαχείρισης μισθοδοσίας του οποιουδήποτε εργοδότη
από το ένα πιστωτικό ίδρυμα στο άλλο, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης στο δεύτερο πιστωτικό ίδρυμα (δηλαδή εκεί που μεταφέρει τον λογαριασμό μισθοδοσίας)
τηρεί ήδη λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα ανάληψης μετρητών από το
ένα εκ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων, εκτός και αν διέθεταν ήδη λογαριασμούς και στις δύο τράπεζες.
γ) Επίσης, οι φοιτητές και οι σπουδαστές διαθέτουν το
δικαίωμα να ανοίγουν λογαριασμό κατάθεσης ή όψεως
και να προσθέτουν συνδικαιούχο στον λογαριασμό που
ήδη έχουν εφόσον ο τόπος σπουδών είναι διαφορετικός
από τον μέχρι τώρα τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και
υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν μέχρι σήμερα άλλο λογαριασμό.
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Νέα και ειδήσεις από τον χώρο
των τροφίμων και των ποτών
• Heineken
Μπίρα που διψά για δημιουργικότητα στα
Ermis Awards
Πολύπλευρο «παρών» δόθηκε από τη Heineken στα Ermis Awards, τον μεγαλύτερο θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στην επικοινωνία, στην Ελλάδα, που φέτος, εξελίχθηκε σε ένα διήμερο φεστιβάλ με σημαντικά
workshops και σεμινάρια Ελλήνων και ξένων προσκεκλημένων.
Μεταξύ των highlights του φεστιβάλ, το οποίο χορήγησε η Heineken, ήταν και η παρουσίαση του Mark Van Iterson, Director Global Design της Heineken International
με τίτλο «How creativity & design keep an old brand young».
Μέσα από την ομιλία του, ο κ. Van Iterson ενέπνευσε
τους συμμετέχοντες, από στελέχη του κλάδου έως φοιτητές σχολών design και διαφήμισης, για το πως μπορεί
μία μάρκα με ιστορία άνω των 100 ετών να παραμένει
πάντα φρέσκια και δημιουργική.
Τη συνέπεια της Heineken στην καινοτομία και τη δημιουργική επικοινωνία, επιβεβαίωσαν και οι 13 διακρίσεις
που απέσπασε κατά τη διάρκεια της βραδιάς για τη σύλληψη και την υλοποίηση ποικίλων προγραμμάτων επικοινωνίας.
Πιο συγκεκριμένα, για τη δημιουργία του Athens Mosaic, που έδειξε ότι κέρδισε τις εντυπώσεις, κατέκτησε: 8
βραβεία (3 Gold, 4 Silver & 1 Bronze) στις ενότητες Ad,
Digital, PR, Media και Production. Ακολουθεί, η καμπάνια
Heineken City Ride με 4 βραβεία (1 Gold, 1 Silver & 2
Bronze) καθώς και το mobile app «Heineken NOW», το
οποίο κατέκτησε 1 βραβείο Bronze στην ενότητα Digital,
στην κατηγορία «Utility/Tool/Service».

• Amstel Free
Δρόσισε τον 3ο Μαραθώνιο του Ναυπλίου

Με το πλήθος των συμμετοχών να ξεπερνάει τους
6.000 δρομείς, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Μαρτίου ο 3ος Μαραθώνιος του Ναυπλίου, παρέα με την Amstel Free, τη δροσιστική μπίρα χωρίς αλκοόλ.
Οι συμμετέχοντες έζησαν μία αξέχαστη εμπειρία καθώς είχαν την ευκαιρία να τρέξουν ανάμεσα στα πιο γνωστά ιστορικά μνημεία της γραφικής πόλης της Πελοποννήσου, ενώ στο τέλος τους περίμενε μία έκπληξη. Η Amstel Free βρισκόταν στη γραμμή του τερματισμού για να
χαρίσει στιγμές δροσιστικής απόλαυσης χωρίς όρια.
Η Amstel Free, η πρώτη μπίρα που παράγεται στην Ελλάδα, με 0,0% αλκοόλ και μόλις 25 θερμίδες ανά 100 ml.,
με σύμμαχο τον καλό καιρό, ενίσχυσαν την καλή διάθεση
και το αγωνιστικό πνεύμα των δρομέων, σε μία από τις
πιο όμορφες διαδρομές αυτής της Άνοιξης!
AmstelFree με 0% αλκοόλ, για κάθε στιγμή που αναζητάτε την εμπειρία της μπίρας!

• PepsiCo-Ελλάς
Τιμήθηκε πανευρωπαϊκά με το βραβείο
«Top Employer Europe 2016»
Σημαντική διάκριση έλαβε πρόσφατα η PepsiCo Ελλάδας στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού από το διε-

θνές αναγνωρισμένο Ινστιτούτο «Top Employers Institute».
Ειδικότερα, η εταιρεία τιμήθηκε με τα βραβεία «Top
Employer Greece 2016» και «Top Employer Europe 2016».
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι «μετά από ανεξάρτητη έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο, η διοίκηση
του οργανισμού πιστοποίησε ότι η PepsiCo Ελλάδας
πληροί όλους τους όρους διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και παρέχει στο ακέραιο άριστες εργασιακές συνθήκες. Διασφαλίζει εξαιρετικές εργασιακές συνθήκες, προωθεί και αναπτύσσει τα ταλέντα σε όλα τα επίπεδα της
επιχείρησης και έχει αποδείξει ότι κατέχει ηγετική θέση
όσον αφορά στο περιβάλλον Ανθρώπινων Πόρων, εφόσον καταβάλλει διαρκείς και συνειδητές προσπάθειες για
τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη των πρακτικών απασχόλησης που εφαρμόζει».

• Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αύξησε κέρδη
και μερίδιο, ενώ η αγορά μπίρας υποχωρεί
Με αύξηση τζίρου, κερδοφορίας και μεριδίου έκλεισε
το 2015 για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία, πρώτη χρονιά
λειτουργίας της μετά τη συγχώνευσή της με τη Μύθος
Ζυθοποιία και ενώ συνολικά η αγορά μπίρας υποχώρησε
κατά περίπου 6%. Τούτο επιτρέπει στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία να συνεχίσει
το επενδυτικό της
πρόγραμμα, που για
το 2016 προβλέπει
επενδύσεις ύψους 12
εκατ. ευρώ. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας
για την περίοδο 20152019 προβλέπει επενδύσεις ύψους 50
εκατ. ευρώ και το
2015 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις 7
εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος Καραφυλλίδης,
το 2015 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε
σε 142 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4% σε συγκρίσιμη βάση (με τα αποτελέσματα των δύο εταιρειών
που συγχωνεύθηκαν). Η κερδοφορία αυξήθηκε κατά
50% με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται για το
2015 σε 10,5 εκατ. ευρώ. Μετά τη συγχώνευση το
μερίδιο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας διαμορφώνεται σε
29%, κάτι που την καθιστά δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη
στην αγορά μπίρας, μετά την Αθηναϊκή Ζυθοποιία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μερίδιο της Μύθος Ζυθοποιία
(της εταιρείας που αποτελούσε τη θυγατρική της Carlsberg και συγχωνεύθηκε με την Ολυμπιακή Ζυθοποιία,
γνωστή κυρίως από την μπίρα ΦΙΞ) ήταν το 2010 10,5% 11%, ενώ πριν από τη συγχώνευση είχε διαμορφωθεί σε
18%.
Τα θετικά αποτελέσματα της εταιρείας αποκτούν ίσως
ακόμη μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η αγορά μπίρας υποχώρησε συνολικά το 2015 κατά 6%, ενώ την περίοδο 2010-2014 η αγορά υποχώρησε σωρευτικά κατά
18% - 20%. «Η αγορά φρέναρε εντελώς όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, σε μια εποχή που η κατανάλωση
μπίρας βρίσκεται στην αιχμή της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραφυλλίδης, αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία
έχει έτοιμα σενάρια τόσο για την περίπτωση capital controls όσο και για «Grexit». Ο ίδιος λίγο αργότερα πρόσθεσε ότι «η απόφαση της συγχώνευσης ήταν πολύ σωστή».
Τα σχέδια για το 2016 περιλαμβάνουν εντονότερη
δραστηριοποίηση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην κατηγορία των αναψυκτικών για ενήλικες (adult soft drink).
Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία λάνσαρε πρόσφατα στην

αγορά (την επόμενη εβδομάδα θα «τρέξει» και η σχετική
διαφήμιση) την Tuborg Lemon Soda, προϊόν που δεν
αποκλείεται να κυκλοφορήσει και σε άλλες γεύσεις.
Πρόκειται για προϊόν καινούργιο για τον όμιλο της Carlsberg και παράγεται στην Ελλάδα για λογαριασμό της ελληνικής και της κυπριακής αγοράς.
Μες στο 2016 η εταιρεία θα εστιάσει επίσης στην ελληνικότητα και την ιστορικότητα του σήματος ΦΙΞ, επιχειρώντας μια μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ΗΠΑ,
ενώ σε ό,τι αφορά το σήμα «Μύθος», η εταιρεία θα εστιάσει κυρίως στο νεανικό κοινό. Ηδη στο πλαίσιο αυτό η
φιάλη της μπίρας φέρει πλέον εύκολο καπάκι (easy open
μπουκάλι).
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εξάγει προϊόντα της ήδη σε 40
αγορές, με την αξία των εξαγωγών να αντιστοιχεί στο
10% του τζίρου της. Σύμφωνα με τον κ. Καραφυλλίδη οι
εξαγωγές αναπτύχθηκαν το 2015 σε σύγκριση με το
2014 κατά 20%, ενώ για το 2016 η εταιρεία προσδοκά
ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, κυρίως μέσα από την αξιοποίηση συνεργασιών που θα κάνει με μεγάλες λιανεμπορικές αλυσίδες σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία.

• Πολλαπλές βραβεύσεις για τα brands
της Coca-Cola στα Ermis Awards
Μία ιδιαίτερα σημαντική βραδιά για τα brands της CocaCola Τρία Έψιλον ήταν η φετινή απονομή των Ermis

Awards, στα οποία η Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) βράβευσε τις καλύτερες ιδέες
και τις πιο αποτελεσματικές καμπάνιες επικοινωνίας της
χρονιάς που πέρασε.
Οι ομάδες του Cutty Sark, της Amita Motion και του Famous Grouse παρέλαβαν με τους συνεργάτες τους συνολικά 10 βραβεία σε πολλαπλές κατηγορίες, ξεχωρίζοντας για τις καινοτόμες και δημιουργικές τους ενέργειες.
Η ομάδα του Cutty Sark μαζί με την 4WiseMonkeys, παρέλαβαν 8 βραβεία για το «Urbanadventures.gr by Cutty
Sark» και φυσικά για το hashtag #cuttypaizei! Συγκεκριμένα έλαβαν: GOLD βραβείο στην κατηγορία Web Campaign – Food & Drinks για τη συνολική καμπάνια του Urbanadventures.gr, 4 SILVER βραβεία στις κατηγορίες Influencer Outreach Program, Integrated Multi-Platform
Campaign, Εναλλακτικά Μέσα, και Video Programme /
Webisodes / Online Series, καθώς και 3 BRONZE βραβεία
στις κατηγορίες Campaign Sites, User Generated Content
και στην κατηγορία Live Experience για τα Urban Adventures Tours!
Ένα ΒRΟΝΖΕ βραβείο κατέκτησε και η ομάδα του Famous Grouse μαζί με την 4WiseMonkeys, που ξεχώρισαν
με την ενέργεια ‘ΠΑΡΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ’ στην 2κατηγορία
Προσαρμογή / Εξέλιξη Διεθνούς Concept.
Τέλος η Amita Motion, παρέλαβε SILVER βραβείο στην
κατηγορία «Social Media», μαζί με την εταιρεία Initiative
για το λανσάρισμα Live Streaming διάρκειας 5 ωρών που
κάλυψε ολόκληρη τη συναυλία της Ημέρας Θετικής
Ενέργειας στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ, για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες
fans να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή!
Με ισχυρή παρουσία και ιδιαίτερες ιδέες και καμπάνιες,
τα brands της Coca-Cola Τρία Έψιλον με τη συμβολή των
συνεργατών τους, ανανεώνουν διαρκώς τη σχέση τους
με το ελληνικό κοινό και ξεχωρίζουν σε σημαντικές διοργανώσεις.
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Αυξάνονται τα όρια ηλικίας στον ΟΑΕΕ
Δείτε πότε βγαίνετε στη σύνταξη
Αύξηση ορίων ηλικίας έως 2 έτη για ασφαλισμένους με
35ετία και έως 7 έτη για μητέρες ανηλίκων, οδηγούς ταξί, ναυτικούς πράκτορες και γονείς αναπήρων παιδιών
προβλέπει για τους ελεύθερους επαγγελματίες αναλυτική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ.

Σ

υγκεκριμένα προβλέπεται αύξηση από το 60ό
στο 62ο του ορίου για τη λήψη σύνταξης για
όσους και όσες είχαν 35 – 37 έτη έως το 2012 και
δεν είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος έως τις 18/8/2015
που ψηφίστηκε το μνημόνιο.
Όσοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετία έως τις
31/12/2012 θα πρέπει να ασφαλιστούν για επιπλέον 5
χρόνια (έως τα 40) για να λάβουν τη σύνταξη στα 62.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ΟΑΕΕ δεν προβλέπει πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις για μητέρες ανηλίκων ( εκτός ελαχίστων κατηγοριών) οι οποίες είχαν δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 60.
Πως διαμορφώνονται τα νέα όρια ηλικίας:
Στο απυρόβλητο μένουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι
ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει και την ηλικία των 60 ετών και τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010 χρονικές προϋποθέσεις
των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37
έτη), έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το
οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε και δεν
επηρεάζονται από την αύξηση του ορίου ηλικίας.
Υπενθυμίζουμε ότι η ηλικία των 60 ετών νοείται
συμπληρωμένη ως και την 18/8/2015 για τους ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ως και την 19/8/1955
(σχετική η αρ. 26/2013 Εγκύκλιος).
Σταδιακή αύξηση ορίων έως το 2022
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος,
διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά
έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν
με τη συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπεται κατά
το έτος συμπλήρωσης του
ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 60ου
ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2015 από 19/8/2015: 60 ετών και 3 μηνών
2016: 60 ετών και 6 μηνών
2017: 60 ετών και 9 μηνών
2018: 61 ετών
2019: 61 ετών και 3 μηνών
2020: 61 ετών και 6 μηνών
2021: 61 ετών και 9 μηνών
2022: 62 ετών
Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει
35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και την
31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40
ετών.
Παράδειγμα
Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε την 35ετία το έτος
2010 συμπληρώνει το 60ο την 1/3/ 2018. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του
61ου και 35 έτη.
• Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία
το έτος 2011 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 36 ετών,
συμπληρώνει το 60ο την 10/10/2021. Θα θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 61 ετών
και 9 μηνών, δηλαδή την 10/7/2023 και 36 έτη. Το γεγονός ότι η απαιτούμενη ηλικία συμπληρώνεται μετά
την 1/1/2022, δεν επηρεάζει.
• Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία
το έτος 2012 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 37 ετών,
συμπληρώνει το 60ο το έτος 2022. Θα θεμελιώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του
62ου και 37 έτη.
• Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ο τον
5/2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία ως
31/12/2012, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
με τη συμπλήρωση του 62ου και συντάξιμο χρόνο 40
ετών.

2. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με τις ελάχιστες
χρονικές προϋποθέσεις (15ετία)
Με την νέα διάταξη δεν επέρχεται μεταβολή στις
προϊσχύουσες για τον Οργανισμό διατάξεις περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες
συνοπτικά έχουν ως εξής:
α) Για Παλαιούς και Νέους ασφαλισμένους, συμπλήρωση του 67ου και 15ετής συντάξιμος χρόνος.
β) Για Νέους ασφαλισμένους και μόνον, συμπλήρωση του 62ου και 15 ετής συντάξιμος χρόνος, από τον
οποίο 2 ½ της τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της
αίτησης συνταξιοδότησης, για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.
Ομοίως, δεν επέρχεται μεταβολή στις προϋποθέσεις
θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος
λόγω γήρατος οι οποίες συνοψίζονται στη συμπλήρωση της ηλικίας 67 ετών και 20 έτη συντάξιμου χρόνου
ή ηλικίας 67 ετών και 16 έτη συντάξιμου χρόνου για
λήψη ποσού σύνταξης μειωμένου κατά 50%, λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων της ταυτόχρονης
θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος
λόγω γήρατος, δηλαδή υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος,
σε έξι μήνες το αργότερο από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα.
3. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων - συζύγων
- αδελφών αναπήρων
Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, για τους
οποίους βάσει του προγενέστερου του ν. 4336/2015
νομοθετικού πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πλέον
καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με
σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου .
Παράδειγμα
• Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο τον 10/2015, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού
με τη συμπλήρωση της ηλικίας 55 ετών και 11 μηνών.
Αν κατά την ηλικία αυτή, ό άλλος γονέας έχει χρόνο
ασφάλισης μικρότερο της 8ετίας, η σύνταξη θα απονεμηθεί - εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις - από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του
χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών, χωρίς μεταβολή
στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση (
55 ετών και 11 μηνών και 25ετία).
• Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το έτος 2022, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό
δικαίωμα λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με τη
συμπλήρωση του 62 ου, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022, χωρίς μεταβολή στην χρονική προϋπόθεση, εφόσον βέβαια κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος συντρέχουν οι λοιπές προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις
4. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος βάσει διατάξεων
ν. 612/1977 για Παλαιούς και Νέους ασφαλισμένους
Από την καθιέρωση ηλικιακού κριτηρίου εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις
Ν. 612/1977, όπως επεκτάθηκαν και ισχύουν σήμερα
(αρθρ. 3 της υπ. απόφασης). Έτσι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά στις
διατάξεις ν. 612/1977 και στις επεκτάσεις αυτού, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας
με 15ετή συντάξιμο χρόνο.
5. Συνταξιοδότηση Νέων ασφαλισμένων (υπαγωγή

στην ασφάλιση από 1/1/1993) - μητέρων ή χήρων πατέρων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών
Με το αρθρ. 3 της υπ. απόφασης εξαιρούνται επίσης
από τις ρυθμίσεις της υποπαρ. Ε3 του ν. 4336/2015 και
δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας οι
Νέοι ασφαλισμένοι/ες - και μόνον αυτοί - οι οποίοι ζητούν σύνταξη ως μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων
για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών.
Επομένως, διατηρούνται οι προβλεπόμενες από τις
διατάξεις αρθρ. 24 παρ. 6 ν. 2084/1992 προϋποθέσεις:
α) Συμπληρωμένο το 55ο και 20ετής συντάξιμος
χρόνος
β) Συμπληρωμένο το 50ο και 20ετής συντάξιμος
χρόνος για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης
6. Γυναίκες ασφαλισμένες του ΤΑΝΤΠ και του πρώην
ΤΣΑ καθώς και μητέρες ανήλικων τέκνων του ΤΑΝΤΠ
Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους από τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις προβλεπόταν χρόνος ασφάλισης για την κατοχύρωση ή θεμελίωση του
δικαιώματος μικρότερος της 35ετίας και δεν έχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα ως και την
18/8/2015 έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας
με καταληκτικό όριο το 67ο, χωρίς μεταβολή στις χρονικές προϋποθέσεις.
Στα νέα όρια ηλικίας υπόκεινται:
α) Οι γυναίκες ασφαλισμένες του Τομέα Ασφάλισης
Ναυτικών Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ) και οι προερχόμενες από το πρώην ΤΣΑ που έχουν επιλέξει να
συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του
πρώην Ταμείου
β) Οι μητέρες ανήλικων παιδιών του ΤΑΝΤΠ που
ασφαλίστηκαν μέχρι 31/05/1986 και θεμελίωσαν δικαίωμα μετά την 1/1/1998
Παράδειγμα
• Ασφαλισμένη του πρώην ΤΣΑ, που είχε συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 επρόκειτο
να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 60ου.
Επειδή αυτή επέρχεται το έτος 2020, το νέο όριο ηλικίας της είναι 65 ετών και 3 μηνών, σύμφωνα με τον Πίνακα «2» της υπ. απόφασης.
• Μητέρα ασφαλισμένη του ΤΑΝΤΠ, που είχε συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης ως 31/12/2012, επρόκειτο να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 58ου.
Επειδή αυτή επέρχεται το 2018, το νέο όριο ηλικίας
της είναι 62 ετών και 6 μηνών, σύμφωνα με τον Πίνακα
«2» της υπ. απόφασης.
7. Ασφαλισμένοι του πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ
Βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου
δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για
τους ασφαλισμένους κατά κύρια ασφάλιση του Ταμείου Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού
Ιπποδρομιών (ΤΑΠΕΑΠΙ) αναβάτες και προπονητές, οι
οποίοι συνταξιοδοτούνταν με τη συμπλήρωση
35ετίας ή 25ετίας εφόσον στερήθηκαν την άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. Για όσους ασφαλισμένους
του Ταμείου δεν είχαν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό
τους δικαίωμα έως και 18/8/2015, τίθεται πλέον ηλικιακό κριτήριο αρχής γενόμενης από το 55ο και αυξανόμενο σταδιακά ως το 62ο.
Παράδειγμα
• Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ -πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ που
έχει στερηθεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και
συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης το 2017, δικαιούται
σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 57 ετών
και 8 μηνών.
• Ασφαλισμένος του πρώην ΤΑΠΕΑΠΙ που έχει συμπληρώσει 3.000 ημέρες ασφάλισης (εφόσον μέχρι 45
ετών είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) και συμπληρώνει το 52ο έτος της ηλικίας του το 2017, συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 5
μηνών.
Δεν υπάρχουν αλλαγές στον συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Άνευ προηγουμένου η αύξηση
της θερμοκρασίας τον
Φεβρουάριο

Ο

Φεβρουάριος σημείωσε ρεκόρ
μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, σύμφωνα με στοιχεία της NASA,
συνεχίζοντας το σερί των μηνών με
θερμοκρασίες ρεκόρ.
Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες επιφάνειας ήταν 1,35 βαθμούς Κελσίου
πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο
για το συγκεκριμένο μήνα και την περίοδο 1951-1980, σε μια εξέλιξη που
περιγράφεται από τους ειδικούς ως
εξαιρετικά δυσοίωνη για το κλιματικό
μέλλον του πλανήτη.
Ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ο
Φεβρουάριος του 2016 συνέτριψε το
προηγούμενο ρεκόρ για τον Φεβρουάριο κατά 0,47 βαθμούς Κελσίου, που σημειώθηκε το 1998, στη
διάρκεια της ατμοσφαιρικής επιρροής
του εξαιρετικά ισχυρού φαινομένου
Ελ Νίνιο
«Βρισκόμαστε πλέον σε ένα είδος
κλιματικής έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Στεφάν Ράμστορφ του Ινστιτού-

του Έρευνας Κλιματικών Επιπτώσεων Πότσνταμ στη Γερμανία.
«Οι κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί
να ενεργήσουν για τον περιορισμό
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και οφείλουν να πράξουν κάτι
καλύτερο από αυτό που δεσμεύτηκαν στο Παρίσι πριν από μερικούς μήνες», πρόσθεσε.
Το περασμένο έτος ήταν το θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ,
με ένα εντυπωσιακά ευρύ περιθώριο,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό. Ο Ιανουάριος
του 2016 ομοίως έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, σύμφωνα με τα
στοιχεία της NASA.
Παράλληλα τα επίπεδα του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής σημείωσαν
χαμηλό ρεκόρ τον Φεβρουάριο, ενώ
τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα
αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι εδώ
και χιλιετίες, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσίας Ωκεανών
και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) την περασμένη εβδομάδα.
Η εκτόξευση της υπερθέρμανσης
του πλανήτη φέρνει την άνοδο της
θερμοκρασίας επικίνδυνα κοντά στο
φιλόδοξο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου που συμφωνήθηκε στη σύνοδο
κορυφής του ΟΗΕ το περασμένο
έτος.

Ανανεώσιμο πλαστικό
από διοξείδιο του άνθρακα και φυτά

Ε

πιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του
Στάνφορντ στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ανανεώσιμο πλαστικό από διοξείδιο του άνθρακα και φυτικά υλικά.
Οι ερευνητές συνδύασαν ανθρακικό
άλας με διοξείδιο του άνθρακα και φουροϊκό οξύ για να παράγουν φουρανδικαρβοξυλικό πολυαιθυλένιο (PEF), μία εναλλακτική και φιλική περιβαλλοντικά λύση
αντί του πλαστικού συστατικού πολυεστέρα (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο).
Η μελέτη αναφέρει ότι η νέα αυτή προσέγγιση μπορεί να μειώσει τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με
τον Μάθιου Κέιναν, επίκουρο καθηγητής
Χημείας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πρόκειται για μία καλή εναλλακτική λύση χαμηλών εκπομπών άνθρακα για
πλαστικά μπουκάλια, ηλεκτρονικά είδη,
υφάσματα και άλλα προϊόντα που κατασκευάζονται από πετρέλαιο, το οποίο
βλάπτει το περιβάλλον.
Ενδεικτικά, η κατασκευή μόνο ενός τόνου πολυεστέρα δημιουργεί τέσσερις
τόνους διοξειδίου του άνθρακα, που επιδεινώνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Η ερευνητική ομάδα επικεντρώθηκε
στο φουρανδικαρβοξυλικό πολυαιθυλένιο (PEF), το οποίο αποτελείται από αιθυλενογλυκόλη και μια ένωση που ονομάζεται 2-5- φουρανδικαρβοξυλικό οξύ
(FDCA). Το PEF κρατάει έξω το οξυγόνο,
ένα χαρακτηριστικό χρήσιμο για την εμφιάλωση.
Ωστόσο, η παραγωγή του PEF είναι

ακριβή και η μετατροπή φρουκτόζης από
σιρόπι καλαμποκιού σε FDCA, που ίσως
λύνει αυτό το πρόβλημα, απαιτεί εκτεταμένη χρήση γης, ενέργειας, χρημάτων
και νερού για την καλλιέργεια καλαμποκιού.
Για αυτό το λόγο οι ερευνητές προσπάθησαν να δημιουργήσουν FDCA από μη
βρώσιμη βιομάζα, όπως χόρτα ή υποπροϊόντα της συγκομιδής. Τελικά επέλεξαν
το φουροϊκό οξύ, ένα παράγωγο της
φουρφουράλης, μίας ένωσης από μη
βρώσιμα φυτικά υλικά.
Συνδυάζοντας ανθρακικό άλας με διοξείδιο του άνθρακα και φουροϊκό οξύ και
θερμαίνοντας το μείγμα στους 200 βαθμούς Κελσίου για πέντε ώρες, δημιουργούν FDCA σε ποσοστό 89%, το οποίο στη
συνέχεια χρησιμοποιείται για την παρασκευή PEF.
Η ερευνητική ομάδα επισημαίνει ότι τα
προϊόντα που κατασκευάζονται από PEF
είναι ανακυκλώσιμα και η καύση τους παράγει διοξείδιο του άνθρακα που απορροφούν τα φυτά, τα οποία μετά μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν περισσότερο PEF.
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Το άγχος είναι ο πιο ύπουλος
εχθρός του οργανισμού μας

Σ

ύμφωνα με έρευνα που έγινε από το APA (American Psychological Association) αναφορικά με το
άγχος, το 42% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι
τα επίπεδα του άγχους τους έχουν αυξηθεί μέσα στην
τελευταία πενταετία. Ακόμα και οι έφηβοι έδωσαν
απαντήσεις που ανταγωνίζονται ευθέως τα ποσοστά
άγχους των ενηλίκων.
Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι το χρόνιο άγχος είναι
ο πιο ύπουλος εχθρός του οργανισμού μας καθώς,
μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο DNA ακόμα και πριν
τη σύλληψη τραυματίζοντας τα κύτταρά μας. Οι μελέτες συνδέουν την ύπαρξη άγχους με κοντύτερα τελομερή που ευθύνονται μεταξύ άλλων για τη γήρανση,
τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών νοσημάτων, διαβήτη και καρκίνου.
Τα επίπεδα τελομεράσης και το μήκος των τελομερών στον οργανισμό, όπως είχε αναφερθεί και σε προηγούμενη μελέτη, η οποία είχε εστιάσει στο στρες και
τη θνησιμότητα, διαιρούν τα κύτταρα μας με αποτέλεσμα αυτά να μειώνονται και να επέρχονται οι βλάβες
στον οργανισμό. Όταν τα τελομερή μικραίνουν, τα
κύτταρά μας πεθαίνουν. Στις νέες ηλικίες ο οργανισμός
δημιουργεί ένα ένζυμο, την τελομεράση, η οποία έχει
τη δυνατότητα να διατηρεί τα τελομερή υγιή. Αυτό το
ένζυμο στις μεγάλες ηλικίες σταματά να λειτουργεί
κανονικά. Και αυτό που διαπίστωσαν οι ερευνητές και
στις δύο αυτές μελέτες είναι ότι το στρες και το άγχος,
λειτουργούν στον οργανισμό όπως η αύξηση της ηλικίας καταστρέφοντας την τελομεράση και κατ’ έκταση
τα τελομερή.
Όπως αναφέρει η Υπεύθυνη του Κέντρου Έρευνας
για τη Γήρανση, το Μεταβολισμό και το Συναίσθημα
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Elissa Epel, οι δυο
πιο σημαντικοί παράγοντες είναι η γήρανση και η γενετική, αλλά τα τελευταία χρόνια το άγχος έχει συμπεριληφθεί στις πιο ισχυρές ενδείξεις για τη συρρίκνωση
του μήκους των τελομερών. Φαίνεται πως η σχέση μεταξύ του άγχους και της γήρανσης των κυττάρων είναι
στενή. Οι εγκέφαλοί μας αναζητούν διαρκώς απειλές
για τη ζωή μας προσπαθώντας να τους εξαλείψουν.
Όταν το σώμα μας για παράδειγμα, εκτίθεται στις χρόνιες επιπτώσεις του άγχους βλέπουμε αντιδράσεις που
επιταχύνουν τη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης,

κάνοντας τα τελομερή μας να μοιάζουν σαν να ανήκουν σε κάποιον ηλικιωμένο και όχι σε μας.
Το παράδοξο είναι σύμφωνα με τους επιστήμονες,
ότι το άγχος κατακλύζει τον άνθρωπο κυριολεκτικά,
από την ενδομήτρια ακόμα ζωή του βρέφους και διαμορφώνεται με την προϋπάρχουσα κατάσταση της
υγείας της μητέρας. Μια περιορισμένη έρευνα (Entringer & Wadwa) έδειξε ότι όσο πιο αυξημένα είναι τα
επίπεδα άγχους της μητέρας πριν τον τοκετό, τόσο πιο
κοντά είναι τα τελομερή του βρέφους.
Επιπλέον, το χρόνιο άγχος απορρυθμίζει τον οργανισμό και προτρέπει σε καταναγκαστικές διατροφικές
συνήθειες. Μπορεί να προκαλέσει νευροπλαστικές μεταβολές, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τον τρόπο
με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο και αντιδρούμε στα ερεθίσματα. Το άγχος επιδρά αρνητικά στις
εκτελεστικές λειτουργίες του οργανισμού και μειώνει
τη δυνατότητά του να αντιστέκεται στις παρορμήσεις
του, ενώ αυξάνει την αίσθηση ανταμοιβής και ικανοποίησης. Έτσι, αν κάποιος είναι επιρρεπής σε εθισμούς, το χρόνιο άγχος μπορεί να τον ωθήσει να επιθυμεί τροφές με έντονη γεύση ή ναρκωτικές ουσίες. Η
καθηγήτρια Elissa Epel σε συνεργασία με την επίκουρη
καθηγήτρια Kristin Aschbacher διαπίστωσαν ότι οι ενήλικες με υψηλότερα επίπεδα άγχους έτρωγαν περισσότερες βλαβερές τροφές και είχαν αυξημένο κοιλιακό λίπος.
Οι επιστήμονες έχουν σχεδιάσει μια σειρά από οδηγίες περιορισμού του άγχους και υγιεινών διατροφικών
επιλογών αλλά, όπως λένε, δεν είναι εύκολο να μπουν
σε εφαρμογή.
Νέος τους στόχος είναι να μειώσουν τα επίπεδα άγχους μέσω της ρύθμισης των συναισθημάτων με τεχνικές που θα διδάξουν σε γονείς. Εξετάζουν επίσης στην
εργασία του επίκουρου καθηγητή Eli Puterman, που
αφορά την επίδραση της αεροβικής άσκησης στην τελομεράση, λέγοντας ότι είναι πιθανώς το σημαντικότερο αντίδοτο στις βιολογικές διαταραχές λόγω άγχους.
Η άσκηση, η υγιεινή διατροφή και σωστό ωράριο
ύπνου μετριάζουν σημαντικά τη ζημιά και τους παράγοντες κινδύνου του χρόνιου άγχους, τονίζουν οι
ερευνητές.

Η μπύρα θα μπορούσε
να αποτελέσει «όπλο»
κατά του καρκίνου

Το «κλειδί» σύμφωνα με τους ερευνητές βρίσκεται στο λυκίσκο

Ά

λλο ένα όπλο στη μάχη κατά του καρκίνου
ανακάλυψαν επιστήμονες υποστηρίζοντας
ότι η μπίρα έχει σοβαρές φαρμακευτικές
ιδιότητες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την πρόληψη της επάρατης νόσου.
Σύμφωνα με την αμερικανική ένωση χημικών συνάδελφοί τους από το πανεπιστήμιο του Αϊντάχο
βρίσκονται κοντά στο να απομονώσουν στοιχεία
από τον λυκίσκο, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή μπίρας, προκειμένου να παράξουν νέα αντικαρκινικά φάρμακα.
Οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι ο
λυκίσκος έχει δύο στοιχεία που τον καθιστούν
«υποψήφιο» για την παραγωγή φαρμάκου.
Όπως εξηγούν υπάρχουν δύο οξέα (humulones
και lupulones) με αντικαρκινικές ιδιότητες στο συγκεκριμένο φυτό.
Το επόμενο βήμα για τους επιστήμονες είναι να
συνεργαστούν με βιολόγους και ερευνητές προκειμένου να προχωρήσουν στην παραγωγή φαρμακευτικών ειδών κατά τους καρκίνου και άλλων
παθήσεων που δημιουργούν φλεγμονές.

Πιείτε τσάι, κάνει καλό
Προστατεύει και από το έμφραγμα
Η κατανάλωση ενός φλιτζανιού τσαγιού καθημερινά μπορεί να προστατεύει την υγεία της καρδιάς, καθώς σχετίζεται με μια μείωση κατά 35% της πιθανότητας εμφράγματος ή άλλου σοβαρού καρδιαγγειακού
επεισοδίου, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Ο

ι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Έλιοτ Μίλερ της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Τζον Χόπκινς της Βαλτιμόρης, που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε αμερικανικό καρδιολογικό συνέδριο (δεν έχει υπάρξει ακόμη
σχετική επιστημονική δημοσίευση), μελέτησαν στοιχεία για πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες, που
στην αρχή της έρευνας δεν είχαν κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα.
Στη διάρκεια 11 ετών, οι επιστήμονες συσχέτισαν
τους θανάτους από έμφραγμα ή εγκεφαλικό με την
κατανάλωση ή όχι τσαγιού. Επίσης μέτρησαν τις εναποθέσεις ασβεστίου στις αρτηρίες των εθελοντών.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν τσάι καθημερινά, είχαν κατά το ένα τρίτο περίπου μειωμένο κίνδυνο
για καρδιοπάθεια, σε σχέση με όσους δεν έπιναν τσάι.

Όσοι έπιναν ένα έως τρία φλιτζάνια, εμφάνιζαν επίσης μείωση στη
συσσώρευση ασβεστίου στις αρτηρίες, άρα μικρότερο κίνδυνο
αυτές να εμφανίσουν στένωση,
που θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε θρόμβωση. Δεν είναι σαφές αν η κατανάλωση άνω των
τριών φλιτζανιών τσαγιού επιφέρει πρόσθετα οφέλη, καθώς ήσαν
ελάχιστοι οι συμμετέχοντες στην
έρευνα που έπιναν τόσο πολύ
τσάι. Επίσης, δεν διευκρινίσθηκε
σε ποιό βαθμό υπάρχει διαφορά
μεταξύ του μαύρου και του πράσινου τσαγιού, καθώς
οι συμμετέχοντες έπιναν και από τα δύο, αλλά δεν
έγινε διαχωρισμός στην πιθανή προστατευτική δράση
τους.
Ακόμη, σύμφωνα με τον Μίλερ, δεν είναι ξεκάθαρο
γιατί το τσάι λειτουργεί προστατευτικά για το καρδιαγειακό σύστημα. Πιθανώς αυτό να οφείλεται σε ορισμένα συστατικά που περιεχει, τα φλαβονοειδή. Τέλος, η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι είναι μόνο το ίδιο το

τσάι που κάνει τα «μαγικά» του, καθώς σε ένα βαθμό
όσοι πίνουν τσάι, μπορεί να κάνουν γενικότερα πιο
υγιεινή ζωή, οπότε υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες προστασίας.
Οι ερευνητές διευκρίνισαν ότι η έρευνά τους δεν
χρηματοδοτήθηκε από τη βιομηχανία τσαγιού. Ο Μίλερ τόνισε επίσης ότι είναι πρόωρο να γίνουν συστάσεις για συστηματική κατανάλωση τσαγιού ως προληπτικού μέσου για την υγεία της καρδιάς.
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Η ελληνική κουζίνα πάει
στο Hollywood & συναντά
τον Ελληνικό κινηματογράφο
Το «Διεθνές Φεστιβάλ Γαστρονομικού Κινηματογράφου Αθήνας» των «Ημερών Γαστρονομίας»
ταξιδεύει από 1-5 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και
το θρυλικό Egyptian Theatre ετοιμάζεται να πάρει «άρωμα Ελλάδας».

Μ

ία ξεχωριστή θεματική ενότητα στην
ελληνική γαστρονομία και τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα που αναμένεται
να συζητηθεί σχεδιάζεται στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας του Los Angeles Greek
Film Festival με τις «Ημέρες Γαστρονομίας». Με
αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 10 ετών από
το πρώτο LAGFF τον προσεχή Ιούνιο, για πρώτη
φορά η καρδιά του Hollywood αγκαλιάζει την
ελληνική γαστρονομία με μια εβδομάδα premium αντιπροσωπευτικών εκδηλώσεων ανάδειξης και προβολής της σύγχρονης ελληνικής
κουζίνας, των μοναδικών προϊόντων της ελληνικής γης καθώς και επιλεγμένων κινηματογραφικών έργων με επίκεντρο την γεύση.
Στόχος της συνεργασίας LAGFF και AICFF εί-

ναι η διεξαγωγή ενός ειδικού θεματικού αφιερώματος για το γαστρονομικό ελληνικό κινηματόγραφο μέσα από την προβολή επιλεγμένων έργων μεγάλου και μικρού μήκους με θέμα
τη γεύση, την τροφή και τη γαστρονομία. Παράλληλα σχεδιάζεται ένα στοχευμένο πρόγραμμα επικοινωνίας και προβολής σε σημαντικά αμερικανικά media που εστιάζει στην ευρύτερη ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας και του προγράμματος εκδηλώσεων.
Σύμφωνα με το olivemagazine.gr, το πρόγραμμα προβολών θα πλαισιωθεί από απολαυστικές εκδηλώσεις και εργαστήρια γευσιγνωσίας από σημαντικούς Έλληνες σεφ, γευστικές
δοκιμές υψηλής ποιότητας προϊόντων από επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς καθώς και
εκδηλώσεις στις οποίες θα προσκληθούν μέσω
του συνεργαζόμενου αμερικανικού δικτύου
επικοινωνίας σημαντικοί εκπρόσωποι από το
χώρο της αμερικανικής αγοράς τροφίμων, της
εστίασης και της δημοσιογραφίας.

Με αυτό το ποτήρι
δεν θα χυθεί ποτέ ξανά
το κρασί σας
Το ποτήρι κρασιού «Saturn Wine Glass» από την
Super Duper Studios κατάφερε να λύσει ένα
πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Με το νέο αυτό ποτήρι
δεν θα ξαναχύσετε ποτέ
κρασί πάνω σας ή στο
αγαπημένο σας χαλί.
Οι σχεδιαστές του επαναστατικού αυτού ποτηριού είναι ο Christopher Yamane και ο
Matthew Johnson, οι οποίοι χρειάστηκαν 4 χρόνια για να αναπτύξουν και να ερευνήσουν τις απαραίτητες τεχνικές για να παράγουν
ένα κομψό, ελαφρύ ποτήρι.
Βασίστηκαν σε μια ιταλική παραδοσιακή τέχνη φυσητού γυαλιού
το οποίο αποτρέπει την πρόσληψη ουσιών και λεκέδων.
Ο Yamane άρχισε να κάνει έρευνες για το γυαλί εδώ και 8 χρόνια
και έχει μελετήσει μερικούς από τους κορυφαίους τεχνίτες γυαλιού στην χώρα.

Το περισσότερο ουίσκι στον κόσμο
το πίνουν οι... Γάλλοι

Μ

πορεί να έχουν παράδοση στα εξαιρετικά κρασιά και στο κονιάκ, όμως οι Γάλλοι έχουν γυρίσει την πλάτη στα δικά
τους προϊόντα καταναλώνοντας μετά μανίας
σκοτσέζικο ουίσκι.
Αυτή και αν είναι ήττα του γαλλικού σωβινισμού! Η χώρα που παράγει μερικά από τα πιο σημαντικά αλκοολούχα προϊόντα σε όλο τον κόσμο (κρασιά, κονιάκ, σαμπάνια) βρίσκεται πρώτη
στην λίστα -και μάλιστα με διαφορά- στην κατανάλωση σκωτσέζικου ουίσκι.
Σύμφωνα με έρευνα που ανακοινώθηκε από
την εταιρία Bonial, οι Γάλλοι πίνουν κατά μέσο
όρο 2,15 λίτρα τον χρόνο ουίσκι, όταν στην δεύτερη
θέση βρίσκεται η Ουρουγουάη με 1,8 λίτρα και στην
τρίτη θέση οι ΗΠΑ με 1,4 λίτρα.

Η μόδα της κατανάλωσης ουίσκι από τους Γάλλους
έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εσωτερική παραγωγή αλκοολούχων ποτών με το συγκεκριμένο ποτό να έχει ένα ποσοστό της τάξης του 40%

στην κατανάλωση στην χώρα.
Πάντως οι Γάλλοι επιμένουν ότι είναι ικανοί να
πάρουν το αίμα τους (και την περηφάνεια) πίσω,
καθώς σχεδιάζουν να είναι μία από τις μεγαλύτερες χώρες παραγωγής ουίσκι μέσα στα επόμενα
15 χρόνια. Την τεχνογνωσία την έχουν και με το
παραπάνω, και όπως υποστηρίζουν μπορούν να
καταφέρουν να ξεπεράσουν την Σκοτία σε ποιότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Όσον αφορά τις υπόλοιπες χώρες που καλύπτουν την δεκάδα στην κατανάλωση ουίσκι,
στην λίστα συναντάμε την Αυστραλία (1,3 λίτρα), την Ισπανία (1,29 λίτρα), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1,27 λίτρα!), την Βρετανία (1,25 λίτρα),
την Ιρλανδία (1,24 λίτρα) και την... Ινδία (στα 1,24 λίτρα).

Μαγειρεύοντας...
Ένα πεντανόστιμο νηστίσιμο φαγητό για
όλη την οικογένεια.
Ένα χορταστικό, με
απλά υλικά φαγητό,
μια συνταγή για να
απολαύστε όλοι ένα
γευστικότατο αποτέλεσμα.

Υλικά συνταγής
• 1 κιλό καλαμαράκια
καθαρισμένα από το
κοκαλάκι τους και κομμένα σε χονδρές ροδέλες
• 1/2 κιλό άσπρες ταλιατέλες
• 1 ποτηράκι του κρασιού λάδι
• 3 μέτρια κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα ή τριμμένα

Καλαμαράκια
στο αλκοόλ
με Ταλιατέλες
• 4-5 φρέσκιες ντομάτες ψιλοκομμένες ή ένα κουτί
ντοματάκια κονκασέ
• 1 κ.σ. ντοματοπελτέ
• 1/2 κ.γ. ζάχαρη
• 3-4 κόκκινες καφτερές πιπερίτσες [προαιρετικά]
• 1/2 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
• 1/2 ποτηράκι του κρασιού άσπρο κρασί
• 1/2 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ
• Αλάτι – Πιπέρι
• Λίγο μαϊντανό για πασπάλισμα

Εκτέλεση συνταγής
• Σε μια κατσαρόλα βάζω το λάδι και τσιγαρίζω ελαφρά
τα καλαμαράκια, τα κρεμμύδια, τις πιπερίτσες [αν το
θέλετε καυτερό]. Αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε
και προσθέτουμε λίγο νερό, το κρασί, το κονιάκ, τις
ντομάτες, το πελτέ και τη ζάχαρη.
• Αφήνουμε τα καλαμάρια να βράσουν σε χαμηλή φωτιά και αν χρειασθεί προσθέτω λίγο νερό ακόμα. Μόλις
πήξει η σάλτσα κατεβάζω το φαγητό.
• Εν” το μεταξύ έχουμε βράσει τις ταλιατέλες τις έχουμε σουρώσει και βουτυρώσει.
• Βάζουμε τις ταλιατέλες σε μια πιατέλα περιχύνουμε
με τα καλαμαράκια και αν θέλουμε πασπαλίζουμε με
μαϊντανό.
Σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε μέσα στη κατσαρόλα μας με τα καλαμαράκια τις ταλιατέλες, δεν
πήζουμε τελείως τη σάλτσα αλλά αφήνουμε λίγο ζωμό, προσθέτουμε τις ταλιατέλες και ανακατεύουμε να
πάει παντού η σάλτα.
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Χρονιά-ρεκόρ για τις κρητικές εξαγωγές το 2015
Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί
το 67,7% του συνόλου των κρητικών εξαγωγών με 329
εκατ. ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ίση με 113,6%. Το
ελαιόλαδο καλύπτει το 74% αυτών.

Χ

ρονιά-ρεκόρ για τις κρητικές εξαγωγές αποδείχτηκε το 2015, σε σύγκριση με το 2014, μετά από επεξεργασία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης στα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα και με τις προβλέψεις του
Προέδρου του ΣΕΚ, κου Καλαμπόκη.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η εντυπωσιακή αυτή πορεία, με το σύνολο των κρητικών εξαγωγών να φτάνει στο ποσό των 486 εκατ.
ευρώ, έναντι 294 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, είχε φανεί ήδη από το α’ 6μηνο του
2015, που οι εξαγωγές μας έφτασαν τα 295 εκατ.
ευρώ και υπερκάλυψαν τα αποτελέσματα ολόκληρου του προηγούμενου έτους. Η αύξηση, που
ανέρχεται σε 65,3%, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας και
αναδεικνύει την Κρήτη ακόμα μία φορά ως μία από
τις πιο δυναμικές εξαγωγικές περιφέρειες της Ελλάδας.
Να σημειωθεί ότι το 2013 οι εξαγωγές της Κρήτης
ανήλθαν σε 363 εκατ. ευρώ, το 2012 σε 265 εκατ.
ευρώ και το 2011 σε 282 εκατ. ευρώ (δεν περιλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή και ο εφοδιασμός πλοίων σε Ε.Ε.
και Τρίτες Χώρες).
Ο κλάδος των Τροφίμων και Ποτών, ο οποίος αποτελεί
το 67,7% του συνόλου των κρητικών εξαγωγών με 329
εκατ. ευρώ, παρουσιάζει αύξηση ίση με 113,6%. Ο κλάδος των Χημικών και Πλαστικών έρχεται δεύτερος, με
μερίδιο περίπου 21% επί του συνόλου των εξαγωγών της
Κρήτης και αύξηση της τάξεως του 50%. Το υπόλοιπο ποσοστό του συνόλου των κρητικών εξαγωγών καταλαμβάνουν οι λοιποί κλάδοι, όπως η Κλωστοϋφαντουργία,
οι Μηχανές & Συσκευές, τα Δομικά Υλικά, η Λαϊκή Τέχνη

κ.α.
Το ελαιόλαδο, το οποίο αποτελεί το 74% των εξαγωγών του κλάδου των Τροφίμων & Ποτών και σχεδόν το
50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Κρήτης, εξακολουθεί να είναι η ναυαρχίδα των κρητικών προϊόντων,
παρουσιάζοντας αύξηση η οποία αγγίζει το 255%.
Ακολουθούν τα Κηπευτικά, με αύξηση της τάξεως του
4%, τα οποία μαζί με το ελαιόλαδο αποτελούν περίπου
το 89% των εξαγωγών του κλάδου των Τροφίμων και Ποτών.
Στον ίδιο κλάδο, αύξηση παρουσιάζουν οι εξαγωγές

Αρτοποιημάτων (+75%), Κρασιού (+15,4%) και Μελιού
(+7%). Αντίθετα, μείωση εμφανίζει η εξαγωγή Φρούτων
(-12,6), Ψαριών & Θαλασσινών (-8,5%) και Κρέατος & Παρασκευασμάτων του (-11%).
Τεράστια αύξηση παρουσιάζει ο κλάδος των Μηχανών
& Συσκευών, η οποία αγγίζει το 125%. Ικανοποιητική αύξηση επίσης παρουσιάζει ο κλάδος της Κλωστοϋφαντουργίας & Ένδυσης (+26%). Τέλος, σημαντική μείωση
εμφάνισε ο κλάδος των Δομικών Υλικών, ίση με 25%.
Οι επιμέρους αγορές
Όσον αφορά στις αγορές, πρώτη έρχεται η Ιταλία, με

Διαγραφή χρεών για εμπόρους
που πτώχευσαν

Η

δυνατότητα απαλλαγής των εμπόρων από τα
χρέη τους τρία χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης, αλλά και η εισαγωγή στην ελληνική
πραγματικότητα των διαχειριστών αφερεγγυότητας,
που θα διαχειρίζονται και θα ρευστοποιούν την περιουσία όσων πτωχεύουν, προωθείται από την κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του πτωχευτικού
κώδικα για τις επιχειρήσεις.
Η απαλλαγή όσων ασκούν εμπορική δραστηριότητα
από τα χρέη τους εντός τριετίας -κατά το πρότυπο που
ορίζει ο νόμος Κατσέλη για τα φυσικά πρόσωπα- προβλέπεται στον μνημονιακό νόμο 4336/205 (!) και
ισχύει για όσους καταθέτουν αίτηση πτώχευσης από
την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Καθημερινή», η απαλλαγή εξετάζεται να ισχύσει και για
όσους έχουν κηρύξει πτώχευση κατά το παρελθόν, σε
μια προσπάθεια να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα
και να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε όσους απέτυχαν παλαιότερα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας. Η ρύθμιση εξετάζεται να ενταχθεί
στον βασικό πτωχευτικό νόμο στο πλαίσιο της αναμόρφωσής του, που προωθείται από το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο θα συνδυαστούν
με τις αλλαγές στον νόμο Δένδια για τη ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οφειλές των οποίων φθάνουν τα 20 δισ. ευρώ.
Συνολικά τα «κόκκινα» δάνεια των επιχειρήσεων ξεπερνούν τα 60 δισ. ευρώ. Η αναγκαιότητα της ρύθμι-

σης κρίνεται επιβεβλημένη, καθώς σήμερα η πτώχευση αποτελεί μια μακρά και πολυετή ταλαιπωρία χωρίς
τέλος, με εγγραφή των εμπόρων στον Τειρεσία και τη
στέρηση της φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας, που καθιστά απαγορευτική την ανάληψη νέας
επαγγελματικής δράσης.
Η ρύθμιση προτείνεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης
της ελληνικής πτωχευτικής νομοθεσίας με σύσταση
της Ε.Ε. H δεύτερη καινοτομία που εισάγεται στον
πτωχευτικό κώδικα είναι η εισαγωγή των συμβούλων
αφερεγγυότητας, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους
συνδίκους πτώχευσης. Πρόκειται για μια νέα επαγγελματική κατηγορία στο πρότυπο ξένων πρακτικών, που
θα αναθέτει σε πιστοποιημένα πρόσωπα με γνώσεις
στην οικονομική των επιχειρήσεων, το πτωχευτικό, το
εμπορικό φορολογικό δίκαιο κ.ά. τη διαχείριση και τη

μερίδιο 38,7% και τεράστια αύξηση 395%, ακολουθεί η
Γερμανία με μερίδιο 16,5% και αύξηση 2,6%, τρίτη έρχεται η Ισπανία, με μερίδιο 4,2% και εντυπωσιακή αύξηση
της τάξεως του 130,7%, τέταρτη η Γαλλία με μερίδιο 4%
και αύξηση ίση με 9% και πέμπτη η Ολλανδία, με μερίδιο
3,2% και μείωση 7,3% .
Σημαντική είναι και η αύξηση των κρητικών εξαγωγών
προς Τρίτες Χώρες, όπως οι ΗΠΑ (+100%), που κατέχουν
την 6η θέση ανάμεσα στους κυριότερους αγοραστές
των κρητικών προϊόντων με μερίδιο 2,9%, ο Καναδάς
(+150%), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (+57%), η Κένυα
(+40%), η Κίνα (+35%), το Μεξικό (+30,4%), η Αίγυπτος (+29,2%) και η Τυνησία (+25%). Σταθερή
είναι η πορεία των εξαγωγών μας προς Αυστραλία,
Ιαπωνία και Νέα Ζηλανδία, ενώ μείωση παρουσιάζεται στις εξαγωγές προς Ρωσία (-3,9%).
Για την πολλά υποσχόμενη αγορά των ΗΠΑ και
γενικότερα των χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου,
ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, το Επιμελητήριο
Ηρακλείου και το Υπουργείο Εξωτερικών διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση στο Ηράκλειο με
θέμα «Η οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον των αγορών της Αμερικής». Η εκδήλωση, η
οποία είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο, θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 7 Μαρτίου και ώρα
18:30 στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου. Κατά τη διάρκειά της θα γίνει παρουσίαση
της αγοράς των ΗΠΑ από εκπρόσωπο του Υπουργείου,
καθώς και μεταφορά εμπειριών και παρουσίαση καλής
εξαγωγικής πρακτικής από εκπροσώπους εξαγωγικών
επιχειρήσεων της Κρήτης.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΚ,
κος Καλαμπόκης, για άλλη μια φορά οι εξαγωγείς της
Κρήτης, μέσα σε ένα πολύ δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, με οικονομική ασφυξία και συσσωρευμένα
προβλήματα από το παρελθόν, έδειξαν ότι μπορούν να
σημειώνουν σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις, τοποθετώντας την Κρήτη και τα προϊόντα της σε δυναμικές αγορές, ενισχύοντας την τοπική οικονομία του νησιού.

ρευστοποίηση του πτωχεύσαντος, με στόχο τη γρήγορη εκποίηση των στοιχείων της πτωχευμένης επιχείρησης, έτσι ώστε να αποδοθούν εκ νέου σε παραγωγικές χρήσεις. Οι αλλαγές που προωθούνται από το
υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να συνδυαστούν
με εκείνες που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας
στον νόμο 4307 του 2014, γνωστό ως νόμο Δένδια.
Το θέμα εξετάζεται από ειδική επιτροπή που έχει
συσταθεί και σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών προωθείται η παράταση της ισχύος του νόμου για τρία χρόνια σε συνδυασμό με τη χορήγηση
επιπλέον φορολογικών κινήτρων που θα καταστήσουν τον νόμο πιο λειτουργικό. Υπενθυμίζεται ότι ο
υφιστάμενος νόμος παρέχει στις τράπεζες το φορολογικό όφελος έκπτωσης της ζημίας που θα εγγράψουν από τη διαγραφή, από τα ακαθάριστα έσοδά
τους σε δεκαπέντε χρόνια.
Οι τράπεζες ζητούν αλλαγές και στο σκέλος του νόμου που αφορά τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων
που τίθενται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Διαπιστώνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις τα προγράμματα εξυγίανσης προσκρούουν στην απροθυμία που
επιδεικνύουν οι διοικήσεις προβληματικών επιχειρήσεων να εφαρμόσουν το σχέδιο, εισηγούνται τη δυνατότητα των πιστωτών που εκπροσωπούν το 60% του
συνόλου των οφειλών, να επιβάλουν την αλλαγή της
διοίκησης και τον διορισμό νέας, με βασική ευθύνη
την εφαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου.
Προχωρώντας ένα βήμα περαιτέρω, προτείνουν η
πρόβλεψη αυτή να ισχύσει όχι μόνο στο πλαίσιο του
νόμου 4307, αλλά να ενταχθεί και στο πτωχευτικό δίκαιο του οποίου άλλωστε η αλλαγή προωθείται. Η υιοθέτηση της παραπάνω λύσης εκτιμάται ότι όχι μόνο
θα περιορίσει τις εκκαθαρίσεις αλλά θα επιταχύνει τις
διαδικασίες αναδιάρθρωσης, προσελκύοντας ταυτόχρονα ξένα επενδυτικά κεφάλαια.

