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ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 

και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή μέθοδος 

αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 
2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
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Αύξηση του φόρου κατανάλωσης 

σε τσίπουρο και τσικουδιά, 

ζητά η Κομισιόν

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων
Οίνων Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία

με την εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση
του νερού «Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην
περιοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,
μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας
IQ BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λε-
πτομέρεια.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους πρατηρι-
ούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του
είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα άλλα.

Γ
ια ακόμη μια φορά, η καθιερω-
μένη Ετήσια Χοροεσπερίδα της
Ένωσης Διακινητών Εμπόρων

Οίνων Ποτών Αθηνών, απέδειξε ότι δι-
καίως έχει καταστεί πλέον θεσμός,
αφού και στη φετινή διοργάνωση οι
πρατηριούχοι και οι καλεσμένοι τους,
πέρασαν μια νύχτα μαγική, ονειρε-
μένη...

Τι έγινε φέτος
Ο φετινός χορός της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Μαρ-
τίου στο νυχτερινό κέντρο FEVER στη
Λ. Συγγρού και κατά γενική ομολογία
υπήρξε άψογος - από κάθε άποψη:
μενού, σέρβις, πρόγραμμα. Το τελευ-
ταίο είχαν αναλάβει να υποστηρίξουν
καταξιωμένοι καλλιτέχνες: Ο Νίκος
Οικονομόπουλος και ο Στέλιος Ρόκ-
κος.

H λαχειοφόρος αγορά του χορού

έδωσε και φέτος στους τυχερούς
πλούσια δώρα, που άφησαν ικανο-
ποιημένους τους συμμετέχοντες.

Οι εταιρείες που προσέφεραν προ-
ϊόντα τους για τον χορό μας, καθώς
και δώρα για την λαχειοφόρο, είναι
οι εξής:

•ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ, 
•COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ, 
•PEPSICO-HBH ΕΠΕ, 
•ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΑΕ, 
•Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕΠ, 
•I.Q. BRANDS ΑΕ “ΒΙΚΟΣ”, 
•ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ, 
•ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ, 
•Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ, 
•GREEN COLA HELLAS ΑΕ, 
•ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, 
•ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΕΠΕ, 
•ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, 
•PERNOD RICARD HELLAS S.A., 
•ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ.

ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΕ, 
•ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
•ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ “ΖΑΓΟΡΙ”, 
•ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
•ΠΟΤΟΠΟΪΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΕ, 
•ΕΨΑ ΑΕ, 
•ΠΟΤΟΠΟΪΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕ, 
•ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ, 
•ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, 
•DIAGEO HELLAS AE.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ 

ΣΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ.

Ηφράση "κάθε πέρυσι και καλύτερα",
ταιριάζει γάντι στην περίπτωση της

κατανάλωσης. Το 2015, μπορεί να σημα-
δεύτηκε από τα capital controls, ήταν
παραδόξως καλύτερο από το 2016 σε
επίπεδο κατανάλωσης, ενώ δεν αποκλεί-
εται το 2017, να αποδειχθεί πολύ χειρό-
τερο από το 2016.

Κι αυτό γιατί το 2017 η κατανάλωση
συνέχισε να καταγράφει σημαντική υπο-
χώρηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
από τις εταιρείες μέτρησης της κατανά-
λωσης, τον Ιανουάριο, σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα ένα χρόνο πριν, οι πω-
λήσεις ειδών διατροφής εντός των αλυ-
σίδων σούπερ μάρκετ υποχώρησαν κατά
9,9% και 5% στο σύνολο.

Σημειώνεται πως πέρυσι χάθηκε από
την αγορά του οργανωμένου παραδοσια-
κού λιανεμπορίου τροφίμων μισό δισε-
κατομμύριο ευρώ. Δηλαδή ο τζίρος του
οργανωμένου λιανεμπορίου υποχώρησε
στα 7,622 δις. ευρώ (-6,3% σε σχέση με
το 2015) ενώ αν συμπεριληφθούν τα
νησιά και η Lidl ο τζίρος άγγιξε τα 9,495
δις. ευρώ καταγράφοντας απώλειες 4,5%
σε σχέση με το 2015. 

ΘΕΣΜΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ
Με επιτυχία για μια ακόμη χρονιά

Ποιοι είναι οι 

μεγάλοι 

χαμένοι της 

κατανάλωσης
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Με το τσίπουρο να περνάει στη φάση
της ανάδειξης της επωνυμίας του

ως προϊόν οι εκθέσεις και οι διαγωνισμοί
αυξάνονται συνεχώς. Έτσι, τρία χρυσά
βραβεία απονεμήθηκαν στον 3ο Διεθνή
Διαγωνισμό Αποσταγμάτων Θεσσαλονί-
κης, και τα τρία στον Αγροτικό Οινοποι-
ητικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου, σε σύνολο
οκτώ (3 χρυσά και 5
ασημένια). Με γλυ-
κάνισο ή χωρίς, πα-
ράγωγο απόσταστα-
ξης στεμφύλων ή
σταφυλής, παλαι-
ωμένο ή μη πλέον
το τσίπουρο και η
τσικουδιά περνάει
σταδιακά στη φάση
των branded προ-
ϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα τα βραβεία από από-
σταγμα στεμφύλων σταφυλής, που απο-
νεμήθηκαν στο συνεταιρισμό, αφορούν
στα: Παλαιωμένο Τσίπουρο Τυρνάβου
"Old Spirit", Τσίπουρο Τυρνάβου με γλυ-
κάνισο "Το Συνεταιριστικό", Τσίπουρο
Τυρνάβου χωρίς γλυκάνισο "Το Συνεται-
ριστικό" με Γεωγραφική Ένδειξη Τσίπουρο
Τυρνάβου.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Παλαιωμένο Τσίπουρο Τυρνάβου

"Old Spirit", 2010, ΑΟΣ Τυρνάβου (ΧΡΥ-
ΣΟ)

2. Τσίπουρο Τυρνάβου με γλυκάνισο
"Το Συνεταιριστικό", 2016, ΑΟΣ Τυρνάβου
(ΧΡΥΣΟ)

3. Τσίπουρο Τυρνάβου χωρίς γλυκάνισο
"Το Συνεταιριστικό", 2016, ΑΟΣ Τυρνάβου
(ΧΡΥΣΟ)

4. Ασημένια Λίμνη, Κτήμα Γκλίναβος
Α.Ε., Τσίπουρο Ηπείρου (ΑΣΗΜΕΝΙΟ)

5. Τσίπουρο Σέττα, 2015, Σπυρόπουλος
Σταύρος (ΑΣΗΜΕΝΙΟ)

6. Τσίπουρο Τσιλιλή χωρίς γλυκάνισο,
2015, Τσιλιλής Κ. Α.Ε., Τσίπουρο Θεσ-
σαλίας (ΑΣΗΜΕΝΙΟ)

7. Αγιονέρι Τσίπουρο παλαιωμένο, Τσι-
λιλής Κ. Α.Ε., Τσίπουρο Θεσσαλίας (ΑΣΗ-

ΜΕΝΙΟ)
8. Τσίπουρο Αβαρίνο, 2016, Αγρ. Οι-

νοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας
"Νέστωρ" (ΑΣΗΜΕΝΙΟ)

Τα επώνυμα προϊόντα προσπαθούν να
"περπατήσουν" σε ένα περιβάλλον που
δε βοηθά λόγω της κυριαρχίας του χύμα

στην αλυσίδα κατα-
νάλωσης. Η χαώδης
διαφορά φόρου
αλλά και η διόγκωση
της λαθρεμπορίας
λόγω της υπερφορ-
λόγησης δημιουρ-
γούν αρνητικό υπό-
στρωμα στο να ανα-
πτυχθούν κι άλλες
μεταποιητικές επι-

χειρήσεις στον κλάδο.
Μάλιστα παρά την προσπάθεια η τε-

λευταία πρωτοβουλία της κυβέρνησης
για ρύθμιση της διακίνησης του τσίπου-
ρου και της τσικουδιάς, δε φαίνεται να
είναι αρκετή. 'Ήδη η Κομισόν έχει πάει
την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
για παραβίαση των κανόνων ανταγωνι-
σμού.

Πάντως στο άρθρο 108 του πολυνο-
μοσχεδίου, που πριν τα Χριστούγεννα
ψηφίστηκε κατά άρθρον, αναφέρεται
ότι όταν συνοδεύεται από τα απαιτού-
μενα φορολογικά στοιχεία θα επιτρέπεται
η χύμα διακίνηση και εμπορία του τσί-
πουρου διήμερων.

Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι πλέον
θα διακινούν με επιβάρυνση ΦΠΑ το
προϊόν τους κι όχι ως αγροτικό (με τιμο-
λόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων) που
μέχρι τώρα δεν εντασσόταν στο καθε-
στώς του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

«Δυστυχώς η ευκαιρία για μια ουσια-
στική τομή, για να εξυγιανθεί ένα καθε-
στώς διευρυμένης ανομίας, και για να
δοθεί μια ώθηση ανάπτυξης ενός ελλη-
νικού παραδοσιακού προϊόντος με ση-
μαντικές εξαγωγικές δυνατότητες χάνεται
ακόμα μια φορά. Διατηρείται πρακτικά
ανέπαφο το ίδιο υπάρχον καθεστώς,
επιτρέποντας στους λαθρέμπορους να
συνεχίσουν τη δράση τους, πλουτίζοντας
σε βάρος της υγείας και της τσέπης του
Έλληνα καταναλωτή» ανέφεραν τότε
σε μια σκληρή ανακοίνωσή τους. Ου-
σιαστικά θεωρούν ως «φερετζέ» τη ρύθ-
μιση καθώς δεν αντιμετωπίζει το πρό-
βλημα της παράνομης διακίνησης και
παραγωγής.

Μιλώντας στο Reporter.gr αναφέρουν
ότι ακόμα κι αν τεθεί πλαφόν στα πο-
σότητες που θα πωλούν οι διήμεροι,
όπως λέγονται οι παραδοσιακοί παρα-
γωγοί, δε θα ελεγχθεί η παραγωγή και
η διακίνηση του παράνομου τσίπουρου
και τσικουδιάς. «Ουσιαστικά θα συνεχί-
σουν την πρακτική που ακολουθούν σή-
μερα» αναφέρουν, «να διακινούν δηλαδή
χωρίς παραστατικά το προϊόν». Μάλιστα
επισημαίνουν ότι πλέον η κατάσταση
σε όλο το φάσμα μεταποίηση των οινο-
στάφυλων έχει ξεφύγει. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις μόνο το 1/3 των καλλιερ-
γούμενων εκτάσεων κάνει δήλωση πα-
ραγωγής κι άρα οι παραγόμενες ποσό-
τητες σταφυλιών κανείς δε γνωρίζει πού
πάνε. Ουσιαστικά οργιάζει η παράνομη
οινοποίηση και αποσταγματοποίηση.
Μόνο που για την τελευταία λόγω των
τεράστιων ποσοτήτων που διακινούνται
προφανώς δε φτάνουν τα σταφύλια …
όλης της χώρας.
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8048357

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Aντιπρόεδρος                      2310-210250

Γκριτζιούδης Θεόδωρος                        Γεν. Γραμματέας                  2310-310676

Κουβράκη Χρυσή                                   Tαμίας                                  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. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                       Πρόεδρος                                24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                                 Aντιπρόεδρος                          24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                      24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                         Δημ. Σχέσεων                          6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543
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Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035
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Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδο 1,2% παρουσία-
σε ο πληθωρισμός,

μετά από 45 μήνες συ-
νεχούς μείωσης και μη-
δενική μεταβολή τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο.
Ώθηση στον πληθωρισμό
έδωσε κυρίως η άνοδος
των τιμών στα είδη δια-
τροφής, στα αλκοολούχα
ποτά, στη στέγαση, στις
μεταφορές, στις επικοι-
νωνίες και στην εστίαση.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός
δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 1,2%
τον Ιανουάριο εφέτος από μηδενική με-
ταβολή τον Δεκέμβριο 2016 και έναντι
μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε τον Ια-
νουάριο 2016.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από
τις ακόλουθες μεταβολές:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
•Κατά 1,1% της ομάδας «Διατροφή και

μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών στα νωπά φρούτα, νωπά
λαχανικά, ελαιόλαδο, πατάτες και στον
καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντι-
σταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των
τιμών στο ψωμί και δημητριακά, κρέατα
γενικά, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και
αυγά και στα αποξηραμένα φρούτα και
στους ξηρούς καρπούς.

•Κατά 2,5% της ομάδας «Αλκοολούχα
ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως
των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερ-
βιριζόμενα) και στα τσιγάρα.

•Κατά 3,6% της ομάδας «Στέγαση»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στο πε-
τρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης
αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυ-
ρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

•Κατά 4,6% της ομάδας «Μεταφορές»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα καύ-
σιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), οδικές μετα-
φορές επιβατών και στα εισιτήρια
μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμί-
στηκε από τη μείωση των τιμών στις τιμές
αγοράς αυτοκινήτων και στις συνδυασμέ-
νες μεταφορές επιβατών.

•Κατά 2,1% της ομάδας «Επικοινωνίες»,
λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τη-
λεφωνικές υπηρεσίες.

•Κατά 1,4% της ομάδας «Ξενοδοχεία-

Καφέ- Εστιατόρια», λόγω
αύξησης κυρίως των τι-
μών στα εστιατόρια- ζα-
χαροπλαστεία- καφενεία-
κυλικεία.

2. Από τις μειώσεις των
δεικτών:

•Κατά 3,1% της ομάδας
«Ένδυση και Υπόδηση»,
λόγω μείωσης των τιμών
στα είδη ένδυσης και
υπόδησης.

•Κατά 2,4% της ομά-
δας «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και
υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών στα υφαντουργικά προϊόντα οικια-
κής χρίσης, μεγάλες οικιακές συσκευές
ηλεκτρικές ή μη, είδη άμεσης κατανάλω-
σης νοικοκυριού και στις οικιακές υπηρε-
σίες-υπηρεσίες οικιακής μέριμνας.

•Κατά 0,1% της ομάδας «Υγεία», λόγω
μείωσης κυρίως των τιμών στις παραϊατρι-
κές υπηρεσίες. Μέρος της μείωσης αυτής
αντισταθμίστηκε από την αύξηση των
τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

•Κατά 1,4% της ομάδας «Αναψυχή- Πο-
λιτιστικές δραστηριότατες», λόγω μείωσης
κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό
εξοπλισμό-υπολογιστές. Μέρος της μεί-
ωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύ-
ξηση των τιμών στην εισφορά ΕΡΤ- συν-
δρομητική τηλεόραση.

•Κατά 0,3% της ομάδας «Εκπαίδευση»,
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα δί-
δακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

•Κατά 1,5% της ομάδας «Άλλα αγαθά
και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των
τιμών στα είδη ατομικής φροντίδας και
στα ασφάλιστρα οχημάτων.

Ο γενικός δείκτης τον Ιανουάριο 2017
σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 πα-
ρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι μείωσης
1,9, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πλη-
θωρισμό, αυτός σημείωσε τον Ιανουάριο
αύξηση 1,5% από αύξηση 0,3% τον Δεκέμ-
βριο 2016 και έναντι μείωσης 0,1% τον Ια-
νουάριο 2016. Στη σύγκριση Ιανουαρίου
2017- Δεκεμβρίου 2016, ο εναρμονισμέ-
νος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5%
έναντι μείωσης 1,7% που σημειώθηκε
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προ-
ηγούμενου έτους.

Τον τρόπο διενέργειας
ελέγχου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όρ γανα, προκει-
μένου να διαπιστωθεί εάν
οι επιχειρήσεις και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες
συμμορφώνονται με την
υποχρέωσή τους να ενη-
μερώνουν τους πελάτες
τους για το εάν δέχονται
πληρωμές με χρεωστικές
ή πιστωτικές κάρτες, σε
εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 66 του ν. 4446/2016, κα-
θορίζει με απόφασή του ο υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη
Παπαδημητρίου. Με την ίδια από-
φαση, καθορίζεται και ο τρόπος επι-
βολής του προστίμου των 1.000
ευρώ, για τους παραβάτες. Σύμφωνα
με την απόφαση: 

1. Δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι
αποδέχονται κάρτες πληρωμών οφεί-
λουν να ενημερώνουν τους κατανα-
λωτές σχετικά με την αποδοχή
καρτών και μέσων πληρωμής του
συστή ματος καρτών πληρωμής, σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 66 του ν. 4446/2016. 

2. Για την εφαρμογή της προηγού-
μενης, οι δικαιούχοι πληρωμής υπο-
χρεούνται να αναρτούν πινακίδα στο
τα μείο στην οποία αναγράφεται με
ευδιάκριτα και κεφα λαία γράμματα η
ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙ-
ΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ 'Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH
CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Η
ανωτέρω δι ατύπωση μπορεί να υπο-
κατασταθεί από οποιαδήποτε άλλη
υπό τον όρο ότι πληροφορεί με σαφή
τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμη-
νείας σχετικά με την αποδοχή μέσων
πληρωμής με κάρτα. 

3. Στην είσοδο του καταστήματος
πρέπει να αναγρά φονται με ευκρινή
τρόπο τα συγκεκριμένα συστήματα
καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται
κάθε επιχείρηση λια νικής πώλησης ή
παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, ανα -

φέρονται τα εξής συστήματα καρτών
πληρωμής: VISA, MASTER CARD, MAES-
TRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS, DIS-
COVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέ-
ρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολο-
γράφως, είτε με παραπομπή στο εμ-
πορικό σήμα κάθε κάρτας. 

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διε-
νέργεια των ελέγχων - η Διεύθυνση
Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας
Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπη-
ρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμ-
πορίου και Προστασίας Καταναλωτή
και τα Τμήματα Εμπορίου των Διευ-
θύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων της χώρας - συγκρο-
τούν κλιμάκια ελέγ χου αποτελούμενα
τουλάχιστον από δύο υπαλλήλους. 

5. Τα κλιμάκια ελέγχου θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένα με τα ακό λουθα
έντυπα: α) «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» και β)
«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ». 

6. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με
απόφαση του Προϊστα μένου της υπη-
ρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγ-
κτικά όργανα που διαπίστωσαν την
παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υπο-
χρεούνται να υποβάλουν εντός 5 ερ-
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία
διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης
τις σχετικές εκθέσεις στην Υπη ρεσία
τους. Η απόφαση επιβολής προστίμου
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία 15 ερ-
γάσιμων ημερών από την υποβολή
της σχετικής έκθεσης, και αφού ζη -
τηθεί ακρόαση του διοικούμενου κατά
το άρθρο 6 του ν. 2690/1999, και κοι-
νοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

Επέστρεψε μετά από 

45 μήνες ο πληθωρισμός
Λόγω της ανόδου των τιμών στα είδη διατροφής, στα αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση,
στις μεταφορές, στις επικοινωνίες και στην εστίαση

Όσα πρέπει να γνωρίζουν 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες 

που δέχονται κάρτες πληρωμών

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2016
Τα επίσημα στοιχεία για το πως έκλεισε

2016 είναι απογοητευτικά. 
Από τις 180 κατηγορίες προϊόντων που

σκανάρουν οι εταιρείες μέτρησης της κατα-
νάλωσης, αύξηση των πωλήσεων σε αξία
σημείωσαν μόλις 24 κατηγορίες (όπως καλ-
λυντικά, προφυλακτικά και προϊόντα για κά-
λους).

Σε όγκο πωλήσεων τα πράγματα είναι
πολύ χειρότερα, αφού σχεδόν όλες ανεξαι-
ρέτως οι κατηγορίες είναι στο κόκκινο, με
μοναδικές εξαιρέσεις κάποια "περιφερειακά"
προϊόντα όπως τα πλαστικά γάντια (+8,8%),

οι σακούλες σκουπιδιών (+1,2), το βούτυρο
(+5%), το καλλυντικά (+3,4%), οι οδοντό-
βουρτσες (+1,9%), τα προϊόντα για κάλους
(+16,7%) και τα μωρομάντιλα (+4,8%).

Στους μεγάλους χαμένους για μια ακόμη
χρονιά ήταν η κατηγορία του γάλακτος,
όπου η πτώση της κατανάλωσης "κλείδωσε"
στο 14,3%, με την Friesland, market leader
του κλάδου, να έχει χάσει το 15,1% του
όγκου των πωλήσεών της, ως αποτέλεσμα
και της αποχώρησής της από το "φρέσκο”.
Η ΔΕΛΤΑ έχασε το 15,7% του όγκου των πω-
λήσεών της, ενώ πτώση 13,3% σημείωσαν
οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας
και 18,8% οι πωλήσεις της Όλυμπος. Απώλειες
11% κατεγράφησαν πέρυσι στις πωλήσεις

ζυμαρικών σε όγκο, με τη Misko να χάνει το
8,8% των πωλήσεών της, ενώ πτώση 3,2%
σημείωσαν οι πωλήσεις της Melissa και 22,4%
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ακόμη μεγαλύτερη η πτώση, 14,8%, στις
πωλήσεις ρυζιού. Εκεί ο μεγαλύτερος χα-
μένος, αν και παραμένει στην πρώτη θέση,
είναι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που
έχασαν το 20,5% του όγκου των πωλήσεων
τους και ακολουθούν η Agrino, οι πωλήσεις
της οποίας μειώθηκαν κατά 10,5% και της
3Α με πτώση 9,6%. Ο κλάδος των αναψυκτι-

κών έχασε το 12,1% του όγκου των πωλή-
σεών του. Οι μεγαλύτερες απώλειες 16,1%
κατέγραψαν τα προϊόντα της Coca Cola 3E
ενώ πτώση 41,4% εμφάνισαν και τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας. Στους χυμούς ο όγκος
πωλήσεων υποχώρησε κατά 11,8% με τις
πωλήσεις της Coca Cola 3E να μειώνονται
κατά 10,8%, των PL κατά 27,5% και της
ΔΕΛΤΑ κατά 12,3%.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κατηγορία
των αλκοολούχων ποτών. Οι πωλήσεις ουίσκι
συρρικνώθηκαν κατά 21,8%, 15,3% του λικέρ,
μόλις 6% του brandy και του cognac, 21,4%
του ούζου, 17,5% των κρασιών ενώ πτώση
18,5% σημείωσαν οι πωλήσεων σε όγκο της
βότκα και 17,2% οι πωλήσεις μπύρας. Με
απώλειες "έκλεισε” η χρονιά και για τον
καφέ, με τον ελληνικό να χάνει το 7% του
όγκου των πωλήσεών του ενώ υπερδιπλάσια,
ήτοι 16,3%, ήταν η υποχώρηση των πωλή-
σεων του καφέ σε κάψουλες. 

Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι 
της κατανάλωσης
συνέχεια από σελίδα 1
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων για μισθωτούς και
συνταξιούχους που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από

8.636 έως και 27.000€ ή πάνω από 43.000€ καθώς και για
αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των

32.000€ αναμένεται να προκύψουν φέτος από τις αλλαγές
στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που θα εφαρμο-
στούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας
των εισοδημάτων του 2016. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν βάσει του ν.
4387/2016, όσοι μισθωτοί εργαζόμενοι δηλώνουν ετήσια
εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις πάνω από 8.636 και

μέχρι 27.000€ θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φό-
ρους έως και 176€ για τα εισοδήματά τους αυτά, ενώ οι
υψηλόμισθοι με ετήσιες αποδοχές άνω των 43.000€ και
μέχρι 100.000€ θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρους από
100 έως και 3.851€. Εξάλλου, για όσους επιχειρηματίες και
ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα

πάνω από 32.000€ και μέχρι 100.000€ αναμένεται να προ-
κύψουν αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων από 350

μέχρι 8.851€.
Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές στις κλίμακες φόρου

εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα φέ-

ρουν μειώσεις επιβαρύνσεων κατά 76 έως και 399€ το
χρόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετή-

σια εισοδήματα από 28.000 έως 43.000€ και κατά 200 έως
και 764€ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τους
ελεύθερους επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα μέχρι

32.000€.
Αναλυτικά, με βάση τις διατάξεις του ν. 4387/2016, οι

αλλαγές που επέρχονται φέτος στο καθεστώς φορολόγη-
σης των εισοδημάτων των μισθωτών, των συνταξιούχων
και των αυτοαπασχολουμένων είναι οι ακόλουθες:

Μισθωτοί-συνταξιούχοι: Το ισχύον μέχρι πέρυσι καθε-
στώς προέβλεπε συντελεστές φόρου 22% μέχρι το επίπεδο

ετησίου εισοδήματος των 25.000€, 32% πάνω από τα
25.000 και μέχρι τα 42.000€ και 42% πάνω από τα 42.000€.
Προέβλεπε επίσης, για ποσά ετησίου εισοδήματος μέχρι

21.000€, έκπτωση φόρου 2.100€. Για ποσά εισοδήματος
μεγαλύτερα των 21.000€ η έκπτωση των 2.100€ μειωνό-
ταν κατά το 10% της εκάστοτε διαφοράς του εισοδήματος

από το ποσό των 21.000€. 
Με τη νέα κλίμακα φόρου εισοδήματος, που ισχύει

φέτος, προβλέπονται συντελεστές φόρου:
• 22% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των

20.000€, 
• 29% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα

20.000 και μέχρι τα 30.000€, 
• 37% στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 30.000

και μέχρι τα 40.000€
• 45% στο πάνω από τα 40.000€ τμήμα του εισοδήματος. 
Επιπλέον, προβλέπεται και πάλι έκπτωση φόρου, η οποία

όμως είναι μειωμένη στα 1.900 ευρώ για όσους δεν έχουν

προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950€ για όσους έχουν 1
προστατευόμενο τέκνο και στα 2.000€ για όσους έχουν 2
προστατευόμενα τέκνα και παραμένει στα 2.100€ μόνο
για όσους έχουν 3 ή περισσότερα τέκνα. Η έκπτωση φόρου

των 1.900-2.100€ παρέχεται ολόκληρη σε όσους δηλώνουν
ετήσια εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις μέχρι

20.000€. Για όσους δηλώνουν πάνω από 20.000€ η
έκπτωση φόρου των 1.900-2.100€ παρέχεται μειωμένη
κατά το 1% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των 20.000€
και του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις.

Π.χ. για έναν μισθωτό με 1 παιδί και εισόδημα 21.000€,

ισχύει έκπτωση φόρου 1.940€ (1.950€ μείον 10€ που
είναι το 1% της διαφοράς μεταξύ 21.000 και 20.000€).

Έμποροι, βιοτέχνες, ελεύθεροι επαγγελματίες με ατο-
μικές επιχειρήσεις: Μέχρι πέρυσι, για τους φορολογούμε-
νους με εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις-ελευθέρια
επαγγέλματα, προβλεπόταν επιβολή φόρου 26% από το
πρώτο ευρώ του ετησίου καθαρού εισοδήματος και μέχρι

το επίπεδο των 50.000€. Για όσους δηλώνουν ετήσιο ει-
σόδημα πάνω από 50.000€, προβλεπόταν η επιβολή
φόρου 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000€ και 33% πάνω
από το επίπεδο των 50.000€.

Με τη νέα κλίμακα η οποία ισχύει φέτος, για τη φορολό-
γηση των εισοδημάτων του 2016, ο συντελεστής φόρου
μειώνεται από 26% σε 22% για ετήσια εισοδήματα μέχρι

20.000€. Για ποσά ετήσιου εισοδήματος πάνω από 20.000€,
το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.001 έως τα 30.000€
θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από το 26%
στο 29%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.001 έως τα

40.000€ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο από
το 26% στο 37%, το τμήμα του εισοδήματος από τα 40.001

έως τα 50.000€ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο
από το 26% στο 45% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω

από τα 50.000€ θα φορολογείται με συντελεστή αυξημένο
από το 33% στο 45%.

Αλλαγές στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης. Με την ισχύουσα μέχρι πέρυσι κλίμακα, η ειδική
εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν σε όλο το συνολικό
ετήσιο ατομικό εισόδημα κάθε φυσικού προσώπου με έναν
συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής: 

•0% για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000€
•0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000€
•1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000€
•2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000€
•4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000€
•6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000€
•8% για ετήσια εισοδήματα από 500.001€ και άνω.
Με τη νέα κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που

θα εφαρμοστεί φέτος ισχύουν συντελεστές που θα επι-
βάλλονται κλιμακωτά ως εξής: 

•0% στα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος 
•2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001

έως τα 20.000€, 
•5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως

30.000€, 
•6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως

40.000€, 
•7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως

και 65.000€, 
•9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και

220.000€ και 
•10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001€ και

πάνω.

Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Φορολογικές δηλώσεις 2017

Οι κλάδοι που με βάση τα στοιχεία βρίσκονται
στην υψηλή ζώνη κινδύνου για φοροδιαφυγή

είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο πρώτο κύμα
των επαγγελματικών που θα πρέπει να εγκαταστή-
σουν υποχρεωτικά μηχανήματα POS.

Εντός του μήνα θα εκδοθεί η σχετική υπουργική
απόφαση με τη λίστα των επαγγελμάτων που θα
πρέπει μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκαταστήσουν
POS και να αποδέχονται συναλλαγές με πλαστικό
χρήμα. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της υπουργι-
κής απόφασης, οι κατηγορίες και οι κλάδοι που θα
πρέπει μέχρι τέλος του πρώτου εξαμήνου να απο-
δέχονται συναλλαγές με κάρτες είναι:

•Ενέργεια: Ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο, καύ-
σιμα κίνησης

•Υδροδότηση
•Ηλεκτρικές, υδραυλικές και κλιματιστικές εγκα-

ταστάσεις
•Πώληση, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων

και άλλων οχημάτων καθώς και των ανταλλακτικών
τους

•Μανάβικα, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι
και ζαχαροπλαστεία, κάβες και καπνοπωλεία

•Λιανικό εμπόριο σχεδόν κάθε είδους (υπολογι-
στές, ηλεκτρονικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, σι-
δηρικά, έπιπλα, βιβλία, αθλητικός εξοπλισμός, παι-
χνίδια, ρούχα, υποδήματα, καλλυντικά)

•Επισκευές μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού

•Τηλεπικοινωνίες (υπηρεσίες και εξοπλισμός)
•Υγεία (γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακεία, νοσο-

κομεία αλλά και κτηνίατροι)
•Δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές και φοροτεχνικοί
•Εκπαίδευση κάθε είδους και βαθμίδας, από

βρεφονηπιακούς έως μεταδευτεροβάθμια, τεχνική
και επαγγελματική, ακόμη και σχολές οδηγών

•Τυχερά παιχνίδια
•Ενοικιάσεις οχημάτων, αλλά και βίντεοκλαμπ,

είδη αναψυχής
•Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταξιδιω-

τικά γραφεία κάθε είδους
•Εστιατόρια, μπαρ, καφέ, κινηματογράφοι
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Οι-

κονομικών, μετά το πρώτο κύμα υποχρεωτικής
αποδοχής συναλλαγών μέσω μηχανημάτων POS
με καταληκτική ημερομηνία το τέλος Ιουνίου θα
ακολουθήσουν άλλα δύο: μέχρι το τέλος του 2017
θα προστεθεί μια άλλη ομάδα επιχειρήσεων και
ελεύθερων επαγγελματιών ενώ η επόμενη ομάδα
θα προστεθεί μέχρι τέλους του 2018.

Οι κλάδοι που είναι 

υποχρεωμένοι να

διαθέτουν POS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο λόγω του μειωμένου συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζει στο τσίπουρο και
την τσικουδιά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δι-
καστήριο της ΕΕ επειδή δεν εφαρμόζει τον κανονικό συν-
τελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και
την τσικουδιά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, πρέπει να εφαρμόζεται
ο ίδιος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για
την παραγωγή αλκοολούχων ποτών, εκτός εάν ισχύουν
εξαιρέσεις, σε όλα τα προϊόντα της ΕΕ, ανεξαρτήτως αν
είναι ντόπια ή εισαγόμενα.

Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν ισχύει
καμία εξαίρεση όσον αφορά το τσί-
πουρο και τη τσικουδιά, για τα οποία
σήμερα εφαρμόζεται μειωμένος συν-
τελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης
(50%), καθώς και εξαιρετικά μειωμένος
συντελεστής (γύρω στο 6%) όταν πα-
ράγονται από μικρούς παραγωγούς.

Εφαρμόζοντας αυτούς τους μει-
ωμένους συντελεστές, η Ελλάδα πα-
ραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ δεδομένου ότι ευνοεί την
εγχώρια παραγωγή αυτών των αλκοολούχων ποτών.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ελευθέρου

εμπορίου στην ΕΕ και αυτό συνεπώς
σημαίνει πως υπάρχει προστασία
των ελληνικών προϊόντων έναντι
των ομοειδών εισαγόμενων.

Επιπλέον, αν και μικρά αποστα-
κτήρια μπορούν, υπό ορισμένους
όρους, να επωφελούνται από μει-
ωμένο συντελεστή ειδικού φόρου
κατανάλωσης, αυτός δεν μπορεί να
είναι μικρότερος από το 50% του

κανονικού εθνικού συντελεστή. Με τη σημερινή εφαρ-
μογή το ελληνικό καθεστώς δεν τηρεί τους όρους αυ-
τούς.

Αύξηση του φόρου κατανάλωσης σε τσίπουρο και τσικουδιά, ζητά η Κομισιόν
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Επί εννέα μήνες είχε μπλοκαριστεί η έκδοση των νέων
συντάξεων, καθώς ο υπολογισμός τους «σκόνταφτε» σε
έναν αλγόριθμο, ο οποίος σύμφωνα με το επιστημονικό
δυναμικό της  ΕΛΣΤΑΤ, δεν υπάρχει. Μετά το θόρυβο που
προκλήθηκε με την ΕΛΣΤΑΤ να επιρρίπτει ευθύνες στο
υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι είχε προειδοποι-
ήσει για το πρόβλημα, η υπουργός Εφη Αχτσιόγλου κατέ-
θεσε τροπολογία στη Βουλή με την οποία προβλέπεται η
αντικατάσταση του «ανύπαρκτου» μαθηματικού τύπου.

Με την ίδια τροπολογία, αυξάνονται οι εισφορές υπέρ
του εφάπαξ για δεκάδες χιλιάδες παλαιούς ασφαλισμέ-
νους στον ιδιωτικό τομέα και τους Δήμους και μάλιστα
αναδρομικά από 1/1/2017, καθώς εξισώνονται παλαιοί και
νέοι ασφαλισμένοι με ενιαίο ασφάλιστρο 4%.

Ειδικότερα, όπως ορίζει η τροπολογία για τον υπολογισμό
του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων προβλέπεται
ότι η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το
διάστημα έως και το 2020, διενεργείται με τη μεταβολή
του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αναπροσαρμογή των συν-
τάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και
εφεξής, διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών,
που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ουσιαστικά το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να κερδί-
σει χρόνο  και να ξεμπλοκάρει την απονομή των συντά-
ξεων έως ότου η ΕΛΣΤΑΤ βρει μελετώντας τα συστήματα
των άλλων ευρωπαϊκών  χωρών τη μεθοδολογία για την
κατάρτιση του συντελεστή μεταβολής μισθών. Οι νέες
συντάξεις όπως διευκρινίζει το υπουργείο Εργασίας δε θα

υποστούν αλλαγές ως προς το ύψος τους καθώς οι δεί-

κτες θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και όχι αθροιστικά.
Με τον ίδιο τρόπο (δείκτης τιμών καταναλωτή και στη

συνέχεια δείκτης μεταβολής μισθών) θα υπολογίζεται το
ποσό της καταβλητέας εισφοράς για την αναγνώριση πλα-
σματικών χρόνων των υπαλλήλων του
Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, η ει-
σφορά προαιρετικής ασφάλισης σε πε-
ρίπτωση υπαλλήλων του ιδιωτικού και
του δημοσίου τομέα, η εφάπαξ παροχή
καθώς και η εισφορά των αυτοαπασχο-
λούμενων κάτω της πενταετίας, η οποία
αποτελεί ασφαλιστική οφειλή, σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 39.

Ποιοι χάνουν με την εξίσωση της εισφοράς υπέρ εφάπαξ
Η εξίσωση της εισφοράς υπέρ εφάπαξ, σύμφωνα με

τους ειδικούς της ασφάλισης  επηρεάζει περίπου 250.000
– 300.000 παλαιούς ασφαλισμένους οι οποίοι θα δουν τις
εισφορές που πρέπει να καταβάλουν ακόμα και να πεντα-
πλασιάζονται.

Η τροπολογία εξισώνει παλαιούς και νέους ασφαλισμέ-
νους (μετά την 1/1/1993) και προβλέπει πως από 1/1/2017
όλοι παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν ενιαίο
ασφάλιστρο 4% επί του μισθού ή των αποδοχών τους, κα-
ταργώντας τα διαφορετικά καθεστώτα που ίσχυαν σε κάθε
κλάδο.

Η ενιαία αντιμετώπιση οδηγεί σε επιβαρύνσεις όσους
πλήρωναν χαμηλώτερα ασφάλιστρα, όπως είναι οι δημο-
τικοί υπάλληλοι, εμποροϋπάλληλοι, ξενοδοχοϋπάλληλοι,

εργαζόμενοι στο μέταλλο, στους κλάδους των λιπα-
σμάτων και των τσιμέντων. Για παράδειγμα, οι εμποροϋ-
πάλληλοι του πρώην ΤΑΠΙΤ πλήρωναν ασφάλιστρο μόλις
0,8% και επιμερισμένο, 0,4% πλήρωνε ο εργαζόμενος και
0,4% ο εργοδότης.

Χαμένοι πρέπει να θεωρούνται και οι ξενοδοχοϋπάλλη-
λοι, οι οποίοι πλήρωναν μεν 4% ασφάλιστρο για εφάπαξ,

όμως αυτό επιμεριζόταν για τους παλαι-
ούς ασφαλισμένους ισομερώς 2% και 2%
ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.
Η νέα διάταξη δεν αναφέρει επιμερισμό
εισφορών ενώ ο ενιαίος κανόνας που
ισχύει για όλους τους νέους ασφαλισμέ-
νους ορίζει πως το σύνολο του 4% το
επιβαρύνεται ο εργαζόμενος.

Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, η συγκεκριμένη ρύθμιση ανα-
μένεται να αποφέρει αύξηση των δημό-

σιων εσόδων κατά 12,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης με την ίδια τροπολογία παρατείνεται μέχρι τις

28.2.2018, η  παροχή ιατροφαρμακευτικής κάλυψης των
πολιτών που υποαπασχολούνται.

Την ίδια ώρα εγκύκλιο για τις εισφορές των μη μισθωτών
που προέρχονται από το πρ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ εξέδωσε χθες ο
ΕΦΚΑ, εννέα μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την
πληρωμή των εισφορών του Ιανουαρίου 2017. Η εγκύκλιος
αφορά κυρίως εφημεριδοπώλες και ιδιοκτήτες εφημερίδων
καθώς και πωλητές λαϊκών αγορών και ορίζει ότι θα αντι-
μετωπίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Δηλαδή θα
πληρώνουν εισφορές 20% για κύρια ασφάλιση, 6,95% για
υγεία και 10 ευρώ το μήνα υπέρ ΟΑΕΔ αρχικά επί του ει-
σοδήματος του 2015 και ακολούθως του 2016. Η εγκύκλιος
δεν αφορά τις εισφορές των μισθωτών δημοσιογράφων.
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Οθόρυβος που σηκώθηκε για την ασφάλιση όσων ερ-
γάζονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) και κα-

τατάχτηκαν, αδιάκριτα και συγκεχυμένα, στη κατηγορία
«μπλοκάκια», δεν δικαιολογείται με βάση το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο.

Με τον λαϊκό τρόπο «μπλοκάκια» χαρακτηρίστηκε σκω-
πτικά και έγινε αποδεκτή στωικά μια βολική για πολλούς
και διάφορους, διαστρέβλωση στο χώρο της εργασίας και
της ασφάλισης.

Εργαζόμενοι που πρόσφεραν υπηρεσίες και είχαν στην
πραγματικότητα σχέση εξαρτημένης εργασίας αναγκάζον-
ταν κάτω από την πίεση των εργοδοτών και με το φόβο
της ανεργίας να λαμβάνουν οι ίδιοι, μόνοι τους και στο σύ-
νολό τους την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτή η κατάσταση, που ήταν, βέβαια, «παράνομη» και
σαφώς εκμεταλλευτική αλλά και ασύμφορη συνολικά για
τον κόσμο της εργασίας, επιβλήθηκε, σταδιακά και μεθο-
δευμένα από όσους προσδοκούσαν οφέλη από την απο-
ρύθμιση της εργασίας με κάθε τρόπο και μέσο, πολλοί
από τους οποίους βρίσκονται σήμερα στα κάγκελα για τη
ρύθμιση του νέου ασφαλιστικού νόμου για το συγκεκρι-
μένο θέμα.

Και για να έχουν «και την πίττα αφάγωτη και το σκύλο
χορτάτο», που σημαίνει και την εργασία ρυθμιστή και την
ασφάλιση ένοχη πυροδότησαν μια έντυπη και ψηφιακή
εκστρατεία σύγχυσης και αποπροσανατολισμού μετα-
στρέφοντας το θέμα από θεσμικό και εργασιακό σε ασφα-
λιστικό και δήθεν φορολογικό που χτυπάει εργαζόμενους
και μικρομεσαίους εργοδότες φέρνοντάς τους σε αντιπα-
ράθεση και διαρκή σύγκρουση για την ασφάλιση και
ΜΟΝΟ.

Η πραγματικότητα όμως είναι ΑΛΛΗ και αλλιώς έχουν
χρέος και συμφέρον να τη δουν οι ίδιοι, που έχουν κοινή
την ασφάλιση και να γιατί και πώς:

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος ήρθε να δώσει και ο ΕΦΚΑ
καλείται να εφαρμόσει σ’ αυτούς για τους οποίους ΠΡΟ-
ΚΥΠΤΕΙ ότι εργάζονται σε καθεστώς και συνθήκες εξαρτη-
μένης σχέσης εργασίας, τον πραγματικά εργαζόμενο
μισθωτό δηλαδή, τη δυνατότητα να ασφαλίζεται όπως
όλοι οι άλλοι μισθωτοί. Δεν ήρθε, με άλλα λόγια, και δε
θα μπορούσε να επιλύσει το εργασιακό πρόβλημα αλλά
σκόπευσε να δώσει «ασφάλιση και ασφάλεια» ισότιμα και
δίκαια στους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας. Απ’
αυτή τη σκοπιά όχι μόνο δεν αφαίρεσε τίποτα από αυτό
που ίσχυε μέχρι σήμερα και δεν αδίκησε σε ότι έπρεπε να
ισχύει αλλά απεναντίας αναγνώρισε, πρόσθεσε και απο-
κατέστησε έτσι ασφαλιστικά όσους πραγματικά υπάγον-
ταν σε αυτήν.

Σ’ αυτή του την επιδίωξη ο νόμος (άρθρο 39, παρ. 9,
Νόμος 4387/2016) διακρίνει στην ουσία τρείς περιπτώσεις
εργαζομένων που έχουν εφοδιαστεί, εκδίδουν και χρη-
σιμοποιούν για την εργασία που προσφέρουν δελτία πα-
ροχής υπηρεσιών-«μπλοκάκια»:

α) Σε εργαζόμενους με ΔΠΥ (μπλόκ) σε δύο το πολύ ερ-
γοδότες

β) Σε εργαζόμενους με πάνω από δύο εργοδότες
γ) Σε μισθωτούς που έχουν παράλληλα με την πραγμα-

τική μισθωτή εργασία και ΔΠΥ (μπλόκ)
•Στην πρώτη περίπτωση που είναι και η συντριπτικά

μεγαλύτερη, αναγνωρίστηκε το δικαίωμα και δόθηκε η
δυνατότητα στον εργαζόμενο να προσφέρει πραγματικά
μισθωτή και εξαρτημένη απασχόληση με ΔΠΥ-μπλόκ, με
αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη να προστατέψει τη
δουλειά, το μισθό και την ασφάλισή του.

Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι δε μπορούσε να επιβάλει
στον εργαζόμενο την υποχρέωση να ασκήσει αυτό το δι-
καίωμα, όπως άλλωστε συμβαίνει για κάθε δικαίωμα,
αλλά του έδωσε τη δυνατότητα, εφόσον θέλει και εκτι-
μάει ότι μπορεί και τον συμφέρει, να κάνει χρήση αυτού
του δικαιώματος και της προστατευόμενης διαδικασίας
για την άσκησή του.

Αυτή η προστασία σημαίνει τη γνωστοποίηση της πραγ-
ματικής εργασιακής και ασφαλιστικής του κατάστασης με
σκοπό να ενεργοποιηθούν τα ίδια στο πλαίσιο της σχετι-
κής αρμοδιότητάς τους έτσι ώστε να προχωρήσουν στην
ασφαλιστική τους τακτοποίηση ως μισθωτών (εισφορά
εργαζόμενου 6,67%, εργοδότη 13,33%).

Αυτή άλλωστε ήταν η διαδικασία μέχρι σήμερα ακόμα
και για την επίσημα αναγνωρισμένη εξαρτημένη σχέση
εργασίας από τους εργοδότες, αν αυτή δεν ανταποκρινόταν
στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις απέναντι στον εργα-
ζόμενο και ο ίδιος επέλεγε ή αναγκαζόταν να προσφύγει
στα αρμόδια ασφαλιστικά όργανα και δικαστήρια (ασφα-
λιστικός φορέας, τοπική διοικητική επιτροπή, διοικητικά
δικαστήρια).

•Στη δεύτερη περίπτωση ο εργαζόμενος που προσφέ-
ρει υπηρεσίες σε περισσότερους από δύο εργοδότες,
στους οποίους και εκδίδει ΔΠΥ-μπλοκ, τη βάση υπολογι-
σμού των εισφορών του θα αποτελεί το καθαρό οικονο-
μικό αποτέλεσμα (έσοδα-έξοδα) του προηγούμενου
έτους όπως αυτό θα προκύπτει από τα δελτία που θα εκ-
δίδει και θα παρέχει.

Τούτο προκύπτει αβίαστα και καλοπροαίρετα από τη
ρύθμιση του Νόμου για τον υπολογισμό των εισφορών
των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημα
τους και όχι με τις ασφαλιστικές κλάσεις που προέβλεπε

το τότε ασφαλιστικό καθεστώς. Η όποια διαφωνία εγείρε-
ται εν προκειμένω, δεν αφορά στον τρόπο υπολογισμού
από πλευράς ΕΦΚΑ αλλά στο κριτήριο που έχει επιλεχθεί
νομοθετικά για τις ασφαλιστικές καταβολές αυτού του εί-
δους αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων, δηλαδή
των ελευθέρων επαγγελματιών.

•Στην Τρίτη περίπτωση, αυτή δηλαδή των μισθωτών
που έχουν και εκδίδουν δελτία παροχής υπηρεσιών-
μπλόκ, η βάση υπολογισμού των εισφορών τους για την
παροχή υπηρεσιών πέραν της μισθωτής εργασίας θα είναι
το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα-έσοδα που θα έχουν
από την προσφορά των υπηρεσιών τους εκτός των μι-
σθωτών υπηρεσιών.

Το γεγονός, βέβαια, ότι με το προηγούμενο νομοθετικό
καθεστώς και για τους μετά το 1992 ασφαλισμένους,
αυτού του είδους η παροχή των υπηρεσιών δεν υποχρέ-
ωνε σε υπολογισμό και καταβολή εισφορών, δε σημαίνει
ότι υπάρχει είτε πρόσθετη επιβάρυνση είτε άδικη μετα-
χείριση είτε εσφαλμένη και ανισότιμη εφαρμογή του
Νόμου για αυτούς.

Αντίθετα, πρόκειται για την εφαρμογή της βασικής επι-
λογής του Νόμου για την υποχρέωση καταβολής εισφορών
για κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα με βάση
το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα απ’ αυτήν (έσοδα-
έξοδα) πέραν της μισθωτής απασχόλησης, για την οποία
και εξακολουθεί να υφίσταται ο υπολογισμός και η κατα-
βολή εισφορών με το καθεστώς των μισθωτών.

Χρειάζεται τέλος να επισημανθεί για την αποκατάσταση
της αλήθειας ότι η οποιαδήποτε, καλοπροαίρετη ή μη
αναφορά σε υποχρεώσεις παροχής πέραν των εισφορών
της ασφάλισης (π.χ. φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, εισφορά
αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κλπ) η οποία και αυ-
ξάνει τις τελικές υποχρεώσεις των ασφαλισμένων πολι-
τών απέναντι στο κράτος, βρίσκονται έξω από το πεδίο
της ασφάλισης και δεν αφορούν τις αντίστοιχες υποχρε-
ώσεις των ασφαλισμένων προς τον ΕΦΚΑ.

Ο ΕΦΚΑ και η αλήθεια για τα «Μπλοκάκια»

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Έτσι θα υπολογίζονται οι νέες συντάξεις
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, η απονομή των βραβείων πραγμα-
τοποιήθηκε στο Berkeley Springs της Δυτικής Βιρτζίνια
των ΗΠΑ, ενώ στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά,
περισσότερα από 600 νερά από όλον τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, το ZARO'S, που προέρχεται από
πηγές που βρίσκονται στους πρόποδες του Ψηλορείτη
της Κρήτης, αξιολογήθηκε από 12 κριτές, ανάμεσα στους
οποίους διεθνούς φήμης γευσιγνώστες νερού, οι οποίοι
έλαβαν υπόψη τους κριτήρια όπως η οσμή, όψη, γεύση,
επίγευση και υφή. Η διαδικασία της αξιολόγησης διήρκησε
δύο ημέρες και πραγματοποιήθηκαν τέσσερις ξεχωριστές
δοκιμές για κάθε νερό.

Επισημαίνεται ότι τη δεύτερη θέση, πίσω από το
ZARO'S, κατέλαβε το νερό Artesia από τους περίφημους
καταρράκτες Crystal τoυ Μίσιγκαν των ΗΠΑ και την
τρίτη θέση το επονομαζόμενο και ως «νερό των 100
ευρώ», το νορβηγικό Svalbaroi Polar Iceberg Water.

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη διάκριση για το ZARO'S,
αφού την περσινή χρονιά κατάφερε να λάβει την κορυφαία
διάκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας το "Βραβείο
Ανώτερης Γεύσης iTQi" που απονέμεται από το Ινστιτούτο
Γεύσης και Ποιότητας iTQi των Βρυξελλών.

Πάνω από 10.00 χιλιά-
δες επισκέπτες επισκέ-
φτηκαν το περίπτερο της
Ελληνικής Ζυθοποιίας
Αταλάντης στη Horeca
2017, πετυχαίνοντας 20%
αύξηση σε σχέση με πέρ-
σι. Συγκεκριμένα, η εται-
ρία ανταποκρινόμενη στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις των
Ξενοδοχείων και των επι-
χειρήσεων Μαζικής Εστίασης παρουσίασε στους επαγγελ-
ματίες τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από μία ευρεία
γκάμα προϊόντων υψηλής γευστικής ποιότητας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάστηκε και η νέα ξαν-
θιά μπίρα ΕΖΑ ζ Fine Lager ενθουσιάζοντας με τη μονα-
δική της γεύσης όσους είχαν την ευκαιρία να τη
δοκιμάσουν!

«Η παρουσία μας στη φετινή έκθεση HORECA ήταν ιδιαί-
τερα σημαντική για εμάς, καθώς παρουσιάσαμε τη νέα
ξανθιά μπίρα, ΕΖΑ ζ Fine Lager. Η επισκεψιμότητα στο πε-
ρίπτερό μας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, κάτι το οποίο μας
έδωσε ακόμη περισσότερο θάρρος για την υλοποίηση των
μελλοντικών πλάνων μας», δήλωσε ο κύριος Αθανάσιος
Συριανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελλη-
νικής Ζυθοποιίας Αταλάντης.

Η ΕΖΑ ζ Fine Lager, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στην έκθεση HORECA, αποτελεί τη νέα ποιοτική ελ-
ληνική πρόταση στην κατηγορία των lager beers. Μία ξαν-
θιά μπίρα με γεμάτο σώμα και αρμονία γεύσης. Η μπίρα
όπως πρέπει να είναι. Παράγεται από πρώτες ύλες εξαιρε-
τικής ποιότητας. Με το αρτεσιανό νερό του Παρνασσού και
τις εκλεκτές ποικιλίες κριθαριών και λυκίσκου να συνθέ-
τουν μία ευχάριστη, ευκολόπιοτη και δροσιστική μπίρα.

Έχοντας ελαφριά αρώματα και ελαφριά πικράδα είναι
κατάλληλη για να την απολαύσεις σε κάθε περίσταση
αλλά και να τη συνδυάσεις με την ελληνική κουζίνα.

Σημειώνεται ότι η ΕΖΑ κατέχει την 3η θέση στην αγορά
της μπύρας και την πρώτη θέση μεταξύ των εταιρειών ελ-
ληνικής ιδιοκτησίας. Στη διάρκεια του 2016 αυξήθηκε η
παραγωγή της εταιρείας κατά 50% και ανήλθε στα 300.000
εκατόλιτρα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη αυτοχρηματοδοτού-
μενο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Όπως κάθε χρόνο, η έκ-
θεση προσέλκυσε δεκάδες
χιλιάδες επαγγελματίες
από κάθε γωνιά της Ελ-
λάδας, αποτελώντας ιδα-
νική ευκαιρία για την Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία να παρου-
σιάσει τα νέα προϊόντα και
τις τελευταίες της καινο-
τομίες. Στην HO.RE.CA η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία πα-
ρουσίαση τη Heineken

LIGHT, ένα προϊόν με 86 θερμίδες και 3,3% αλκοόλ.
Η Heineken LIGHT, αποτελεί την πρώτη καινοτομία

της μάρκας από το 1981. Μετά το πιλοτικό λανσά-
ρισμα στην αγορά της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι,
από τις 20 Φεβρουαρίου το προϊόν θα είναι διαθέσιμο
πανελλαδικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση οι επισκέπτες
του περιπτέρου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είχαν,
επίσης, την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ανανεωμένες
Amstel Dark και ΒΙΟΣ 5, αλλά και τη Νο.1 μάρκα
cider (μηλίτη) στον κόσμο, Strongbow. Παράλληλα,
απήλαυσαν μια παγωμένη draught μπίρα από τη
νέα κάνουλα EXTRA COLD που καταναλώνει έως
και 40% λιγότερη ενέργεια, ενώ είδαν από κοντά το
καινοτόμο σύστημα σερβιρίσματος βαρελίσιας μπίρας
Brewlock, το οποίο εξοικονομεί χώρο, χρόνο και
χρήματα στους επαγγελματίες. 

Τέλος, στο πλαίσιο του Heineken Star Serve, του
προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των
καταστημάτων για το σωστό τρόπο σερβιρίσματος
της draught Heineken, πραγματοποιήθηκε σε ειδικό
χώρο της έκθεσης ο τελικός Athens Bar Tender

Final 2017.

Η FIX Άνευ παρουσιάστηκε για πρώτη
φορά στους επαγγελματίες του κλάδου,
στο πλαίσιο της φετινής HO.RE.CA. "Με
όχημα τη μακρόχρονη τεχνογνωσία και
εμπειρία ζυθοποίησης, η FIX υπογράφει
μια νέα εναλλακτική πρόταση, για από-
λαυση άνευ προηγουμένου, τη FIX
Άνευ!
Η FIX Άνευ, συμπορεύεται με την εποχή
και τις τάσεις της και συγχρόνως και-
νοτομεί, ανατρέποντας τα μέχρι στιγμής
ελληνικά δεδομένα για την μπύρα χωρίς

αλκοόλ!". Αυτό αναφέρει σχετική ανα-
κοίνωση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας
που πλέον εμπλουτίζει την γκάμα προ-
ϊόντων της με ένα νέο κωδικό.
Ακολουθώντας την τάση της αγοράς
και η FIX φιλοδοξεί να καταλάβει μερίδια
σε ένα χώρο των προϊόντων που δεν
έχουν αλκοόλ που αναπτύσσεται ρα-
γδαία.
Η νέα μπύρα διατίθεται σε επιστρεφό-
μενη φιάλη 500ml & 330ml και σε κουτί
330ml.

Η Coca-Cola ανα-
κοινώνει την ενσω-
μάτωση όλων των
προϊόντων Coca-Cola
κάτω από την ίδια
μάρκα.

Με την αλλαγή αυτή,
οι συσκευασίες - συμπεριλαμ-
βανομένων των Coca-Cola, Coca-Cola
Light, Coca-Cola Zero και Coca-Cola Zero Χωρίς Καφεΐνη-
αλλά και όλες οι ενέργειες μάρκετινγκ και διαφήμισης θα
παρουσιάζουν τη Coca-Cola ως μία μάρκα και τις παραλλαγές
των προϊόντων σε θερμίδες και συστατικά ως διαφορετικές
επιλογές προϊόντος της ίδιας μάρκας.

Έτσι, η νέα στρατηγική “One Brand” θα ενισχύσει την
ενημέρωση και το ενδιαφέρον των καταναλωτών σχετικά
με την ποικιλία επιλογών που προσφέρει η Coca-Cola, ενώ
παράλληλα θα ενθαρρύνονται να επιλέξουν το προϊόν που
ταιριάζει περισσότερο με τις προτιμήσεις και τον τρόπο
ζωής τους.

Συνεχής καινοτομία  
Με την πάροδο του χρόνου, η Coca-Cola ανέπτυξε και

διέθεσε στην αγορά νέα προϊόντα, για να προσφέρει στους
καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών τόσο σε θερ-
μίδες και καφεΐνη, όσο  και σε μεγέθη συσκευασίας. Τις
διαφορετικές αυτές επιλογές τις διέθεσε στην αγορά ως
διαφορετικές μάρκες, όπως η Coca-Cola Light και η Coca-
Cola Zero, με τη δική τους εμφάνιση, ταυτότητα και εκ-
στρατείες μάρκετινγκ. Τώρα συνεχίζει να καινοτομεί και να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις και
τρόπο ζωής των καταναλωτών, παρουσιάζοντας όλα τα
προϊόντα Coca-Cola, ως μία ενιαία μάρκα με διαφορετικές
επιλογές.

Μία στρατηγική με επίκεντρο την ποικιλία επιλογών
Με τη νέα προσέγγιση, η Coca-Cola εστιάζει ακόμα πε-

ρισσότερο στην ποικιλία επιλογών που αποτελεί πλέον
κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της. Το κεντρικό μήνυμα
επικοινωνίας «Νέα συσκευασία, ίδια απόλαυση! Διάλεξε
την αγαπημένη σου!» και οι νέες συσκευασίες ενθαρρύ-
νουν τους καταναλωτές να επιλέξουν για εκείνους και την
οικογένειά τους το προϊόν που ταιριάζει με τις προτιμήσεις
και τον τρόπο ζωής τους. 

Η νέα στρατηγική στην πράξη  
Η νέα στρατηγική “One-Brand” περιλαμβάνει μία σειρά

από αλλαγές που αφορούν στη συσκευασία, την επικοινω-
νία και το marketing. Συγκεκριμένα,

Μάρκετινγκ και σχεδιασμός
Αντί να βλέπετε τέσσερις μεμονωμένες μάρκες (Coca-

Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light και Coca-Cola Zero
Χωρίς Καφεΐνη), θα βλέπετε την εμβληματική μάρκα Coca-
Cola να υποστηρίζει και τις τέσσερις επιλογές.

Κάθε κουτάκι και μπουκάλι Coca-Cola θα έχει τον ίδιο
σχεδιασμό και ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της προ-
σθήκης του χαρακτηριστικού Κόκκινου Δίσκου (red disk).
Κάθε επιλογή προϊόντος της Coca-Cola θα ξεχωρίζει από
τα διαφορετικά χρώματα, στο πάνω μέρος της συσκευα-
σίας.

Μεγαλύτερη Προβολή των προϊόντων χωρίς θερμίδες
Συνεχίζουμε να βοηθάμε όσους επιθυμούν να μειώσουν

την πρόσληψη των θερμίδων και της ζάχαρης που λαμβά-
νουν από τα αναψυκτικά και αναλαμβάνουμε συγκεκριμέ-
νες δράσεις για τα προϊόντα μας:

Στο τελικό πλάνο όλων των διαφημίσεων θα εμφανίζεται
όλη η οικογένεια προϊόντων Coca-Cola, έτσι ώστε να είναι
εμφανής η δυνατότητα επιλογής προϊόντων με ή χωρίς
θερμίδες.

Τα προϊόντα χωρίς θερμίδες θα καταλαμβάνουν περισσό-
τερο χώρο στα ράφια των καταστημάτων, ανεξάρτητα με το
μερίδιο αγοράς που έχουν στην οικογένεια της Coca-Cola.

Επίσης, θα αυξηθεί -σχεδόν θα τριπλασιαστεί- η παρου-
σία των προϊόντων Coca-Cola χωρίς θερμίδες στις προωθη-
τικές ενέργειες γευστικής δοκιμής (product sampling).

Τέλος, θα διατεθεί η νέα Coca-Cola Zero, με γεύση που
προσεγγίζει ακόμα περισσότερο την υπέροχη γεύση της
αυθεντικής Coca-Cola, αλλά χωρίς τη ζάχαρη.

Στο επίκεντρο και οι μικρότερες συσκευασίες
Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής “One Brand”, θα δοθεί

έμφαση στην προώθηση της ποικιλίας διαθέσιμων συ-
σκευασιών - από το κουτάκι των 150ml, έως την οικογε-
νειακή συσκευασία του 1,5 λίτρου - βοηθώντας τους
καταναλωτές να κάνουν τις σωστές επιλογές για εκείνους
και την οικογένειά τους.

Η Coca-Cola συνεχίζει να

επενδύει στη στρατηγική

«One Brand»

Χρυσό βραβείο για το νερό ZARO’S

Την ύψιστη τιμητική διάκριση κατέλαβε το Εμφιαλωμένο
Φυσικό Μεταλλικό νερό ZARO'S, στο πλαίσιο του 27ου
Berkeley Springs International Water Tasting, κατακτών-
τας το χρυσό βραβείο.

Στη HORECA 
η νέα καινοτομία της

Heineken
Heineken LIGHT

Περισσότερους από 50.000 επισκέ-
πτες υποδέχθηκε η Αθηναϊκή Ζυθο-
ποιία στο περίπτερό της στην έκθεση
HO.RE.CA. 2017, τη μεγαλύτερη εμπο-
ρική έκθεση της χώρας.

FIX Άνευ: Νέα πρόταση μπύρας χωρίς αλκοόλ

Όχημα ανάπτυξης της
ΕΖΑ η νέα "ζ" Fine Lager
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την παρθενική της
παρουσία στις ξένες
αγορές επιχειρεί η
Oπουντία, το οινο-
πνευματώδες ποτό
που παράγει ο παγ-
κρήτιος Συνεταιρισμός
Β ιοκαλλ ιεργητών
Αλόης, Φραγκόσυκου
και Αρωματικών Φυ-
τών η «Μινωική Γη»,
το οποίο προέρχεται
από απόσταξη φραγ-
κόσυκων και χαρακτη-
ρίζεται και ως κρητική
«τεκίλα».

Η OPUNTIA SPIRIT -όπως έχει ονομασθεί- θα παρου-
σιασθεί στην διεθνή έκθεση ποτών και τροφίμων «FOOD
& LIFE» του Μονάχου που ανοίγει τις πύλες της για το
κοινό στις 23 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις
27 του ίδιου μήνα.

Με ανανεωμένη και πιο ελκυστική ετικέτα - συσκευα-
σία, η Οπουντία φιλοδοξεί να κατακτήσει το Γερμανικό
κοινό που αναζητά ποιοτικά αλλά και φυσικά προϊόντα,
επισημαίνει ο παγκρήτιος Συνεταιρισμός Βιοκαλλιεργη-
τών Αλόης, Φραγκόσυκου και Αρωματικών Φυτών.

Η Οπουντία θα βρίσκεται στο περίπτερο της Κρητικής
Εταιρείας οινοπνευματωδών «CRETAN SPIRITS» του κ. Ν,
Αγγελάκη, η οποία έχει και την ευθύνη εμφιάλωσης του
προϊόντος.

Στο μεταξύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, της ποντο-
πόρου ναυτιλίας, επιφύλαξε την μέγιστη τιμή για την
Οπουντία, αναγνωρίζοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
του νέου κρητικού οινοπνευματώδους ποτού και επι-
βραβεύοντας έτσι και τις προσπάθειες του συνεταιρι-
σμού και στα άλλα προϊόντα.

Ειδικότερα, η εταιρεία προέβη στην αγορά μεγάλης
ποσότητας Οπουντίας αλλά και μαρμελάδας φραγκό-
συκου προκειμένου να τα στείλει ως δώρα σε συνερ-
γάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Μια ενέργεια εξαιρετικά κολακευτική όχι μόνο για
τον συνεταιρισμό και τα προϊόντα του αλλά και για την
Κρήτη γενικότερα που θα πρέπει να βρει μιμητές και σε
άλλες εταιρείες και κυρίως σε αυτές του νησιού όπως
σημειώνει η «Μινωική Γη».

Επίσης η «Μινωική Γη» έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις
γραμμές επεξεργασίας του φραγκόσυκου [πλύσιμο, κα-
θαρισμός αγκαθιών, παρασκευή πούλπας κ.λ.π.] με
σχετικά μικρό κόστος αφού τα περισσότερα μηχανή-
ματα αγοράσθηκαν μετά από εξονυχιστική έρευνα αγο-
ράς η κατασκευάσθηκαν από μηχανολόγους του
συνεταιρισμού.

Με μια σειρά νέα προϊόντα με λιγότερο ή καθόλου
«θερμιδικό βάρος» απαντούν οι βιομηχανίες μπύρας
αλλά και αναψυκτικών στην τάση της εποχής για …
συνεχή δίαιτα και όμορφη σιλουέτα. Έτσι μπύρες
light ή χωρίς αλκοόλ αναμένεται εν όψει καλοκαιριού
να γεμίσουν τα ψυγεία ενώ στο ίδιο μοτίβο αναμένε-
ται να κινηθεί η αγορά αναψυκτικών με έμφαση στα
προϊόντα με ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά, τις σόδες και
τα ανθρακούχα νερά.

Μπύρες άνευ και light
Συνεπείς στην τάση της εποχής στο πλαίσιο της

HORECA οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες στην αγορά
ζύθου παρουσίασαν νέα προϊόντα. Έτσι η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, που ήδη έχει κωδικούς με προϊόντα μπύ-
ρας χωρίς αλκοόλ (Amstel Free, Buckler) παρουσίασε
τη Heineken LIGHT, ένα προϊόν με 86 θερμίδες και
3,3% αλκοόλ. Η Heineken LIGHT, αποτελεί την πρώτη
καινοτομία της μάρκας από το 1981. Μετά το πιλοτικό
λανσάρισμα στην αγορά της Θεσσαλονίκης το καλο-
καίρι, από τις 20 Φεβρουαρίου το προϊόν θα είναι δια-
θέσιμο πανελλαδικά.

Στο ίδιο κλίμα και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία που με
τη FIX Άνευ υπογράφει μια νέα εναλλακτική πρόταση
με ένα προϊόν μπύρας χωρίς αλκοόλ. Η FIX Άνευ πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά στους επαγγελματίες
του κλάδου, στο πλαίσιο της φετινής HO.RE.CA.

Τα νέα προϊόντα έχουν στόχο να τονώσουν την
αγορά που γνωρίζει πτωτική πορεία λόγω του μει-
ωμένου διαθέσιμου εισοδήματος. Επίσης ένεκα του-
ρισμού οι εταιρίες προσπαθούν να τοποθετηθούν όσο
γίνεται καλύτερα.

Η κατά κεφαλή κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα
υπολογίζεται σε 35 περίπου λίτρα ετησίως και εξακο-
λουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με
την κεντρική Ευρώπη, η οποία παρά το πολύ πιο
ψυχρό κλίμα καταναλώνει υπερδιπλάσια (κατά κεφα-
λήν) ποσότητα μπύρας: 75 λίτρα ετησίως.

Η συνολική κατανάλωση μπύρας στην Ελλάδα (εγ-
χώρια παραγωγή και εισαγωγές) υπολογίζεται, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ζυθοποιών σε 3.850.000 εκατόλιτρα περίπου, δη-
λαδή μόλις το 1,09% της κατανάλωσης μπύρας της
Ευρώπης των 28 κρατών (352.536.000 εκατόλιτρα).

Ανθρακούχα νερά και ολιγοθερμικά αναψυκτικά
Την ίδια ώρα οι εταιρίες αναψυκτικών δίνουν έμ-

φαση στα προϊόντα χωρίς ή λίγες θερμίδες. Σημειώνε-
ται ότι ήδη οι πωλήσεις ανθρακούχου νερού
εκτοξεύονται (brands μεγάλων εταιριών όπως η ΙΟΛΗ
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας υπερδιπλασίασαν πωλή-
σεις). Το ενδιαφέρον άλλωστε για την αναμόρφωση
της εταιρίας Σουρωτή ή η έμφαση στις πωλήσεις της
σόδας Schweppes από την Coca Cola Τρία Έψιλον δεί-
χνουν το πώς διαμορφώνονται οι τάσεις στην αγορά.

Παράλληλα δίνεται έμφαση στη χρήση του φυσι-
κού γλυκαντικού της στέβιας, η οποία αναδεικνύεται
σε «όπλο» για τις Ελληνικές βιομηχανίες αναψυκτι-
κών, καθώς η χρήση της μειώνει το θερμιδικό φορτίο
των προϊόντων. Έτσι η εταιρία ΒΙΚΟΣ προχώρησε στην
6η Έκθεση HORECA στην παρουσίαση τριών νέων
προϊόντων με στέβια, της cola, της πορτοκαλάδας και
της λεμονάδας.

Διεθνείς τάσεις
Περίπου 30% των ενηλίκων στις ΗΠΑ χρησιμοποιούν

ολιγοθερμιδικές γλυκαντικές ύλες, 19% σε ροφήματα
χαμηλών θερμίδων και περίπου 12% σε επιτραπέζια
γλυκαντικά. Η χρήση τους είναι συχνότερη από τις γυ-
ναίκες υψηλότερων εισοδημάτων και ανώτερου μορ-
φωτικού επιπέδου, ενώ αυξάνεται με την ηλικία,
φθάνοντας στο μέγιστο επίπεδό της στα άτομα με-
ταξύ 45 και 64 ετών.

Τα ολιγοθερμιδικά γλυκαντικά ενισχύουν την προ-
σπάθεια που καταβάλλουν παιδιά και ενήλικες για
τον έλεγχο και την απώλεια βάρους. Μάλιστα μελέτη
του πανεπιστημίου του Μπρίστολ που δημοσιεύεται
στο επιστημονικό περιοδικό «Obesity» αναδεικνύει τα
λάιτ αναψυκτικά σε σύμμαχο στο αδυνάτισμα και τη
διατήρηση του σωματικού βάρους στο επιθυμητό επί-
πεδο, καθώς μειώνεται η πρόσληψη θερμίδων.

Οι ερευνητές καταλήγουν μάλιστα στο συμπέρα-
σμα ότι η σχετική συζήτηση πρέπει να μετατοπιστεί
από το πόσο «καλά» είναι τα ολιγοθερμιδικά γλυκαν-
τικά και να στραφεί στην αρτιότερη χρήση τους, σύμ-
φωνα και με τα επιστημονικά πορίσματα, για την
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί παγκοσμίως
στον τομέα της υγείας, όπως η μείωση των προσλαμ-
βανόμενων θερμίδων για την αντιμετώπιση, μεταξύ
άλλων, της παχυσαρκίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας έχει ήδη κρούσει τον κώδωνα στην Ελλάδα,
καθώς τα Ελληνόπουλα είναι από τα πιο παχύσαρκα
παιδιά στην ΕΕ.

Λύσεις, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχουν
και βρίσκονται στα χέρια, αλλά και στα… πόδια, και
περιλαμβάνουν μικρές αλλαγές στην καθημερινό-
τητα με περισσότερη κίνηση καθώς και ισορροπία στη
διαχείριση των θερμίδων.

Πενιχρά έσοδα από τον ΕΦΚ - Αύξηση λαθρεμπορίας

"Είμαστε βέβαιοι ότι τα τελικά έσοδα που καταγρά-

φονται από τον Ε.Φ.Κ. στο κρασί για την προηγούμενη

χρονιά δεν ξεπερνούν τα 24 εκατομμύρια ευρώ, την

στιγμή που η Κυβέρνηση ευελπιστούσε ότι θα εισπράξει

τουλάχιστον τα τριπλάσια". Αυτό αναφέρει ανακοίνωση

του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου που αναφέρει ότι "με

με υπομνήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία όσο και με

δελτία τύπου εκφράσει την έντονη αντίδρασή του στην

επιβολή Ε.Φ.Κ. με το σκεπτικό ότι το μέτρο αυτό θα απέ-

φερε πολύ λίγα στον κρατικό προϋπολογισμό ενώ ταυ-

τοχρόνως θα οδηγούσε σε δραματική αύξηση της

λαθρεμπορίας."

Παράλληλα τονίζει:
"Λόγω των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, αλλά και

της παντελούς απουσίας μηχανισμού ελέγχων, η λα-
θρεμπορία στον τομέα του οίνου έχει εκτοξευτεί σε
ποσοστά αδιανόητα. Συνεπεία τούτου, δεν σημειώνε-
ται απλώς απώλεια του Ε.Φ.Κ., αλλά και απώλεια εσό-
δων από τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές
εισφορές. Ακριβώς όπως τα είχαμε προβλέψει.

Για να μην μιλήσει κανείς για το αμφίβολης ποιότη-

τας κρασί που κατακλύζει την αγορά και θέσει σε κιν-
δύνους όχι μόνο την φήμη του ελληνικού κρασιού,
αλλά και την υγεία των καταναλωτών.

Η Κυβέρνηση προτίμησε να κλείσει τα αφτιά της στις
εκκλήσεις μας να μην προβεί στην θέσπιση του εν
λόγω μέτρου, προκειμένου να ικανοποιήσει λαϊκιστικά
αιτήματα. Συνεχίζει δε να έχει και τα μάτια της κλειστά,
αφού καμώνεται πως δεν αντιλαμβάνεται το ατελέ-
σφορο του μέτρου.

Πρέπει επομένως αυτή τη στιγμή η Κυβέρνηση να
πάρει πίσω το μέτρο αυτό και να προσπαθήσει να εξεύ-
ρει έσοδα από άλλες πηγές, όπως η λαθρεμπορία των
αποσταγμάτων.

Οι προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου είναι
από καιρό στα συρτάρια των Υπουργών. Καιρός είναι
να μπουν επάνω στο τραπέζι. Σήμερα, γιατί αύριο θα
είναι αργά."

Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου

Στις δίαιτες επενδύουν ζυθοποιοί και
βιομηχανία αναψυκτικών

Η κρητική «τεκίλα» από

φραγκόσυκα κατακτά 

και τις ξένες αγορές
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ε
μπνευσμένο από τη φύση, ψη-
φιακά δημιουργημένο και ανα-

πτυγμένο σε συνεργασία με master
distillers, το Norlan δεν είναι ένα
συνηθισμένο ποτήρι για το ουίσκι. 

Εχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί
να συλλάβει τα πολύπλοκα αρώ-
ματα του απο-
στάγματος και να
τα παραδώσει στις
αισθήσεις καλύτε-
ρα από το οποι-
οδήποτε υπάρχον
ποτήρι έως σήμε-
ρα. Η ελαφριά
δομή του διπλού
τοιχώματος και η
υψηλή αισθητική
του το καθιστούν
απόλυτο αξε-
σουάρ για την τέ-
λεια εμπειρία ουί-
σκι. Αυτό που το
κάνει διαφορετικό
είναι ότι η σχεδία-
σή του επιτρέπει
στην αιθανόλη να
εξατμιστεί γρήγο-
ρα και η έντονη
μυρωδιά του οι-
νοπνεύματος πα-
ραχωρεί τη θέση της στα αρώματα
του αποστάγματος ευθύς αμέσως.

Ειδικά σχεδιασμένο για να σας
επιτρέψει να πιείτε το ουίσκι χωρίς
να γύρετε το κεφάλι σας πολύ
προς τα πίσω και αεριζόμενο κα-
λύτερα από κάθε άλλο, ώστε να
απελευθερώνονται ακόμη και τα
πιο «κρυφά» αρώματα, το ποτήρι

Norlan είναι το πρώτο project της
ομώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε
πέρυσι και ασχολείται με την ανά-
πτυξη της απόλαυσης του ουίσκι
μέσω του design και της επιστήμης.
Την «τρέχουν» ένας Ισλανδός in-
dustrial designer, ο Sruli Recht,

ένας έμπειρος του
μάρκετιγκ, ο Brian
Fichtner, και ο
Ασιάτης γενικών
καθηκόντων Shane
Bahng, που έχει
συνεργαστεί με
πολλά luxury
brands. Η τιμή του
θα μπορούσε να
το εντάξει σε αυ-
τήν την κατηγορία,
αφού ανέρχεται
στα 50 ευρώ πε-
ρίπου για τα δύο
ποτήρια, όσο και
ένα αξιοπρεπές
μαλτ ουίσκι δηλα-
δή.

ΠΝΕΥΜΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Το κύριο χαρα-

κτηριστικό του
Norlan είναι το σχήμα των εσωτε-
ρικών τοιχωμάτων, τα οποία κλεί-
νουν καθώς φτάνουν προς την επι-
φάνεια, ώστε η αιθανόλη να μην
«πέφτει» πάνω στη μύτη και να μην
επηρεάζει αρνητικά την αίσθηση
της γεύσης (διαφεύγει πρώτη από
τις άκρες των τοιχωμάτων).

Ημπύρα VAMBEER οφείλει την ύπαρξή
της στο ανεξάντλητο επιχειρηματικό

δαιμόνιο του Νίκο Τριφταρίδη, ο οποίος
θέλησε δίπλα στα γαλακτοκομικά προ-
ϊόντα του να προσθέσει και μια μπύρα. Για
την ιστορία, ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας ΚΟΡΦΗ ξεκίνησε
το 2003, ωθούμενος από την ανάγκη του
για δημιουργία. Παράλληλα, η αγάπη του
για την ποιοτική μπύρα τον ενέπνευσε να
προχωρήσει το 2016 στη δημιουργία της
μικροζυθοποιίας και της μπύρας VAM-
BEER.

Το όνομα της μας κάνει εντύπωση. Είναι
ευφάνταστο και εντυπώνεται εύκολα.
Vam-beer από το βαμπίρ! «Είναι ένα λο-
γοπαίγνιο που είναι αξιομνημόνευτο και
σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο ιδιαί-
τερα στους πιο νέους καταναλωτές. Επι-
θυμία μας ήταν να διαθέσουμε ξεχωριστές
μπύρες τόσο προς τη γεύση όσο και προς
την εμφάνιση», λέει ο ίδιος ο κ. Τριφταρίδης
στο newmoney.gr. Το λογότυπο σε ανά-
λογο... ύφος μας παραπέμπει στο κάστρο
του κόμη Δράκουλα, τα Καρπάθια Όρη

και τα βαμπίρ που «στοίχει-
ωναν» κάποτε τα παιδικά
μας όνειρα!

Η μικροζυθοποιία ΚΟΡΦΗ
ξεκίνησε τη λειτουργία της
το 2016 στον Κάτω Αγ. Ιωάν-
νη Πιερίας με γνώμονα την
παραγωγή και διάθεση ποι-
οτικής φρέσκιας μπύρας.

Η μπύρα VAMBEER παρά-
γεται και εμφιαλώνεται στις
εγκαταστάσεις της εταιρίας
στον Κάτω Αγ. Ιωάννη Πιε-
ρίας.

Η μικροζυθοποιία ΚΟΡΦΗ
διαθέτει στην αγορά την μπύρα σε δύο
τύπους lager και pils, οι οποίες είναι δια-
θέσιμες όλο το χρόνο και διατίθεται σε
γυάλινη φιάλη των 0,5l και 0,33l.

Μάλιστα, μέσα στους επόμενους μήνες
και πριν από την έναρξη της θερινής
σεζόν θα βγει στην αγορά μια νέα φρέσκια
μπύρα, όπως μας ενημερώνει η εταιρεία.

Οι πωλήσεις τους εκτός από το τοπικό
επίπεδο και τους γειτονικούς νομούς,
προέρχονται και από αγορές του εξωτερι-
κού καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Σε ερώτηση σχετικά με την τοπική στή-
ριξη η μικροζυθοποιία ΚΟΡΦΗ δήλωσε
πως ο κόσμος της Πιερίας αγκάλιασε την
προσπάθεια τους για ποιοτική φρέσκια
μπύρα και εκείνοι ανταποδίδουν και συ-
νεχίζουν με μεράκι και όρεξη για δουλειά.

Η μονάδα τους είναι ολοκαίνουργια και
εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα μηχανή-
ματα και είναι σε συζητήσεις με πολλές
εταιρίες.

Η εταιρεία αυτή τη στιγμή έχει προσω-
πικό 35 άτομα με πλήρη απασχόληση.

VAMBEER: Μια μπύρα... τρόμου! NORLAN GLASS: ΔΕΥΤΕ ΛΑΒΕΤΕ
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός οικι-
σμός από το 1978, το Γαλαξίδι έχει μια

αρχοντική ομορφιά που σε ταξιδεύει. Το
λιμάνι του κουβαλά ακόμη την αίγλη από
τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες,
σκούνες και λόβερ αραγμένα αρόδου και οι
γυναίκες μπάλωναν τα πανιά στα ειδικά δια-
μορφωμένα μονόχωρα σαλόνια του πρώτου
ορόφου των αρχοντικών. Σχεδόν έναν αιώνα
μετά, η ζωή κινείται σε άλλους ρυθμούς και
το Γαλαξίδι είναι πλέον μια ήσυχη κωμόπολη
και ιδανικός προορισμός του σαββατοκύρια-
κου για τους Αθηναίους. Η ατμόσφαιρα του
παρελθόντος έχει παραμείνει ανέπαφη χάρη
στην αγάπη των ντόπιων για την παράδοση και η ήπια
τουριστική ανάπτυξη, με μικρούς όμορφους ξενώνες σε
αναπαλαιωμένα αρχοντικά και περιποιημένες ταβέρνες,
προσφέρει ένα σοφιστικέ πακέτο. Αξίζει να κάνετε τον
υπέροχο περίπατο δίπλα στη θάλασσα από το κεντρικό
λιμάνι προς τον πευκόφυτο λόφο της σχολής τουριστικών
επαγγελμάτων ή από την άλλη πλευρά προς τον Χηρόλακα
αλλά και να ανέβετε με το αυτοκίνητο στο μοναστήρι
του Σωτήρα για να απολαύσετε τη θέα. Εκτός από αυτό-
νομος προορισμός για weekend, πάντως, το Γαλαξίδι
είναι και μια εξαιρετική κοντινή βόλτα για ψάρι για τους

επισκέπτες της Αράχοβας.

Αξιοθέατα
Ναυτικό Μουσείο 
Ένα από τα ομορφότερα ναυτικά μουσεία της Ελλάδας,

με πίνακες καραβιών ( παλιότερα κάθε καπετάνιος έφτιαχνε
τον δικό του ), ναυτικά όργανα, χάρτες, φωτογραφίες,
νηολόγια, καταστατικά, έργα του Γαλαξιδιώτη ζωγράφου
Σπύρου Βασιλείου και βέβαια ακρόπρωρα: γυναικείες φι-
γούρες με διαπεραστικό βλέμμα που κοιτούν τη θάλασσα
για να την τιθασεύουν. Όταν πέθαινε ο καπετάνιος το
ακρόπρωρο βαφόταν μαύρο, όπως και τα εξώφυλλα του

καπετανόσπιτου. 
Άγιος Νικόλαος
Χτισμένος πάνω σε ειδωλολατρικό

ιερό, πιθανότατα του Απόλλωνα Να-
σιώτα, το 1900, με αρχιτέκτονες τον
Γερμανό Χάγερ και τον Κωνσταντίνο
Παπαπέτρο. Η εκκλησία είναι τρίκλιτη
βασιλική μετά τρούλου και δύο καμ-
παναριών. Υπέροχο το ξύλινο τέμπλο,
δουλεμένο επί δέκα χρόνια σε ξύλο
καρυδιάς από άγνωστο τεχνίτη. 

Αγία Παρασκευή 
Παρεκκλήσι δίπλα στον Άγιο Νικό-

λαο, χτισμένο το 1848. Ξεχωρίζει για
το ηλιακό του ρολόι. Καθώς ο ήλιος μπαίνει από ένα
μικρό στρογγυλό άνοιγμα στην οροφή συναντά –μια συγ-
κεκριμένη ώρα της ημέρας– τις αποτυπώσεις του ζωδιακού
κύκλου του καπετάν-Σκούρτη, στο πλακόστρωτο δάπεδο
της εκκλησίας. 

Παλιό Σχολείο
Ένα από τα παλαιότερα σχολεία της χώρας, κατα-

σκευάστηκε επί Ιωάννη Καποδίστρια. Το κτίριο έχει
κηρυχτεί διατηρητέο. 

Καφενείον Θεμιστοκλής
Παραδοσιακό καφενείο από το 1814. Τα τραπέζια του

Aνοιξιάτικοι προορισμοί

Γαλαξίδι

ΥΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ημεσογειακή διατροφή, που είναι πλού-
σια σε παρθένο ελαιόλαδο, μπορεί να

βελτιώσει περαιτέρω τα προστατευτικά
για την καρδιά οφέλη της «καλής» χολη-
στερίνης, δηλαδή της υψηλής πυκνότητας
λιπροπρωτεΐνης
(HDL), σύμφωνα
με μια νέα ισπα-
νική επιστημονι-
κή έρευνα. Η νέα
μελέτη δείχνει
ότι όσοι επιμέ-
νουν...μεσογει-
ακά, διευκολύ-
νουν την «καλή»
χοληστερίνη να
γίνει ακόμη πιο καλή.

Τα υψηλά επίπεδα τόσο της «κακής» χο-
ληστερίνης ή της χαμηλής πυκνότητας λι-
ποπρωτεΐνης (LDL), όσο και των τριγλυκε-
ριδίων (των λιπιδίων του αίματος) σχετί-
ζονται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Από την άλλη, η «καλή» χοληστερίνη (HDL)
σχετίζεται με μειωμένο καρδιαγγειακό κίν-
δυνο.

Η λειτουργική προστατευτική ικανότητα
της «καλής» χοληστερίνης έχει εξίσου με-
γάλη σημασία με το επίπεδό της, δηλαδή
πόσο υψηλή είναι σε έναν άνθρωπο. Όμως,
προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η
HDL δεν «δουλεύει» εξίσου καλά στους
ανθρώπους με υψηλό κίνδυνο για έμ-
φραγμα ή εγκεφαλικό. Η νέα έρευνα
δείχνει ότι ακριβώς η λειτουργική και προ-
στατευτική ικανότητα της HDL βελτιώνεται
χάρη στη μεσογειακή διατροφή.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Μον-
τσερά Φιτό του Ινστιτούτου Ιατρικών Ερευ-
νών του Νοσοκομείου ντελ Μαρ της Βαρ-
κελώνης, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο αμερικανικό καρδιολογικό πε-
ριοδικό «Circulation», μελέτησαν σχεδόν
300 ανθρώπους με υψηλό καρδιαγγειακό
κίνδυνο και με μέση ηλικία 66 ετών.

Οι συμμετέχοντες χωρίσθηκαν τυχαία
σε τρεις ομάδες: μία που έκανε παραδο-
σιακή μεσογειακή διατροφή με έξτρα παρ-

θένο ελαιόλαδο (τέσσερα κουταλάκια τη
μέρα κατά μέσο όρο), μία που έκανε με-
σογειακή διατροφή με ξηρούς καρπούς
αντί για ελαιόλαδο και μία που απλώς
έτρωγε υγιεινά αλλά όχι μεσογειακά.

Οι αναλύσεις αί-
ματος και άλλες
μετά τη μελέτη
που κράτησε ένα
έτος, έδειξαν ότι
μόνο η τρίτη
(απλώς υγιεινή)
διατροφή μείωσε
τόσο την ολική
όσο και την «κακή»
χοληστερίνη (LDL).

Καμία από τις τρεις ομάδες δεν εμφάνισε
σημαντική αύξηση της «καλής» χοληστε-
ρίνης (HDL). Όμως το βασικότερο ποιοτικό
εύρημα ήταν ότι η πρώτη ομάδα (με το
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) είχε πλέον ση-
μαντικά αποτελεσματικότερη λειτουργία
της HDL.

Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι η μεσογει-
ακή διατροφή διευκολύνει την «καλή» χο-
ληστερίνη να απομακρύνει την παραπανίσια
χοληστερίνη από τις πλάκες των αρτηριών
και να τη μεταφέρει στο ήπαρ, όπου τελικά
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ορμονών
ή απομακρύνεται από το σώμα τελείως.

Η μεσογειακή διατροφή αυξάνει επίσης
την αντιοξειδωτική προστασία της HDL,
βελτιώνοντας την ικανότητά της να αντι-
σταθμίζει την οξειδωτική δράση της LDL,
η οποία «πυροδοτεί» το σχηματισμό πλακών
στις αρτηρίες. Ακόμη, βοηθά να χαλαρώ-
νουν τα αιμοφόρα αγγεία και το αίμα να
ρέει πιο ελεύθερα.

Από την άλλη, οι ερευνητές δήλωσαν
έκπληκτοι από το ότι η απλώς υγιεινή
διατροφή, παρόλο που μειώνει το επίπεδο
της ολικής και της κακής χοληστερίνης,
επιδρά αρνητικά στις αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες της HDL. Και όσο μειώνεται η
αντιφλεγμονώδης ικανότητα της καλής
χοληστερίνης, τόσο αυξάνεται ο καρδιαγ-
γειακός κίνδυνος.

Τι είναι ένα vegan κρασί; Είναι όλα τα
κρασιά vegan ή όχι; Αν όχι, γιατί; Και πώς
μπορώ να καταλάβω αν ένα κρασί είναι
vegan-friendly;

Γιατί δεν είναι όλα τα κρασιά είναι
Vegan (ή ακόμα Vegeterian)

Όπως όλοι γνωρίζουμε το κρασί παρά-
γεται από σταφύλια. Ουσιαστικά δημιουρ-
γείται από την αλκοολική ζυμώση του χυ-
μού των σταφυλιών, η οποία εκτελείται
από τις ζύμες (είτε γηγενείς είτε καλλιερ-
γημένες) που μετατρέπουν τα σάκχαρα
του χυμού σε αλκοόλη. Μέχρι τώρα όλα
αυτά φαίνεται να είναι πολύ φιλικά προς
τους vegan...

Ο λόγος για τον οποίο δεν είναι όλα τα
κρασιά φιλικά προς τους vegan ή ακόμα
και για τους χορτοφάγους, έχει να κάνει
με το πώς το κρασί γίνεται διαυγές και μια
διαδικασία που ονομάζεται «διαύγαση».
Όλα τα νεαρά κρασιά είναι θολά και πε-
ριέχουν μικροσκοπικά μόρια όπως πρωτεΐ-
νες, τρυγικά, τανίνες και φαινολικά. Αυτά,
είναι όλα φυσικά και με κανένα τρόπο
επιβλαβή για τον οργανισμό μας. Ωστόσο,
πρώτοι εμείς οι καταναλωτές θέλουμε τα
κρασιά μας να είναι καθαρά και διαυγή.

Τα περισσότερα κρασιά, αν μείνουν αρ-
κετό καιρό στη δεξαμενή, θα αυτο-σταθε-
ροποιηθούν με την αργή καθίζηση των
σωματιδίων αυτών. Ωστόσο, παραδοσιακά
οι παραγωγοί χρησιμοποιούν μια ποικιλία
βοηθημάτων καθίζησης, που ονομάζονται
«μέσα διαύγασης». Η χρησιμοποιήση των
μέσων αυτών βοηθάει και επισπεύδει την
καθίζηση των μορίων που προκαλούν την
‘ομίχλη’ στο κρασί. Ουσιαστικά, τα μέσα
διαύγασης δρουν σαν μαγνήτες και προ-
σελκύουν τα μόρια γύρω τους. Έτσι, συ-
νενώνονται με το μέσο διαύγασης, δημι-
ουργώντας λιγότερα αλλά μεγαλύτερα
σωματίδια, τα οποία καθιζάνουν πιο γρή-
γορα λόγω της βαρύτητας και μπορούν
στη συνέχεια να απομακρυνθούν πιο εύ-
κολα.

Παραδοσιακά, τα πιο συχνά χρησιμοποι-
ούμενα μέσα διαύγασης είναι η καζεΐνη

(πρωτεΐνη γάλακτος), αλβουμίνη (ασπράδια
αυγών), ζελατίνη (ζωική πρωτεΐνη) και ιχ-
θυόκολλα (πρωτεΐνη κύστης ψαριών).

Οι παραπάνω βοηθητικοί παράγοντες
δεν μένουν ως πρόσθετα στο κρασί, αλλά
καθιζάνουν μαζί με τα μορία που προκα-
λούν την ‘ομίχλη’ και απομακρύνονται.

Η διαύγαση με μέσο την καζεΐνη ή την
αλβουμίνη είναι συνήθως αποδεκτή από
τους περισσότερους χορτοφάγους, αλλά
και οι τέσσερις είναι εκτός ορίων για τους
vegans λόγω μικροσκοπικών ιχνών του
μέσου που μπορεί να απορροφηθούν στο
κρασί κατά τη διαδικασία χρησιμοποιησής
τους.

Υπάρχουν και καλά νέα όμως...
Σήμερα πολλοί οινοποιοί χρησιμοποιούν

παράγοντες από άργιλο ως μέσα διαύγασης,
όπως ο μπεντονίτης, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικοι στη διαύγαση και την
απομακρυνση ανεπιθύμητων πρωτεϊνών.
Ο ενεργός άνθρακας είναι ένα άλλο μέσο
που χρησιμοποιείται και είναι φιλικό προς
τους vegan και τους  χορτοφάγους.

Επιπλέον, η μετάβαση σε πιο φυσικές
μεθόδους οινοποίησης, επιτρέποντας στη
φύση να ακολουθήσει την πορεία της, ση-
μαίνει και περισσότερα vegan και vegetarian
friendly κρασιά.

Ένας αυξανόμενος αριθμός των οινο-
παραγωγών σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει
την επιλογή να μην εφαρμόσουν κολλά-
ρισμα (διαύγαση) ή/και να μην φιλτράρουν
τα κρασιά τους, αφήνοντάς τα να αυτο-
σταθεροποιηθούν. Τέτοια κρασιά συνήθως
αναφέρουν στην ετικέτα «un-fined ή/και
un-filtered».

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να κάνει

την «καλή» χοληστερίνη... καλύτερη
Vegan Wines


