
Γ
ια ακόμη μια φορά, η καθιερω-
μένη 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  10
Μαρτίου στο νυχτερινό κέντρο FEVER
στη Λ. Συγγρού και κατά γενική ομο-
λογία υπήρξε άψογος - από κάθε
άποψη: μενού, σέρβις, πρόγραμμα.
Το τελευταίο είχαν αναλάβει να υπο-
στηρίξουν καταξιωμένοι καλλιτέχνες:

Νότης Σφακιανάκης, Πέγκυ Ζήνα, Ελ-
πίδα και άλλοι καλλιτέχνες.
Οι εταιρείες που προσέφεραν προ-

ϊόντα τους:
•ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
•COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
•ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.
•PEPSICO-HBH EΠΕ
•ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Α.Ε.
•I.Q. BRANDS A.E. «ΒΙΚΟΣ»
•Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.
•GREEN-COLA HELLAS A.E.
•ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.
•ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
•PERNOD RICARD HELLAS SA
•ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ-

Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ Α.Ε
•ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
•ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ «ΖΑΓΟΡΙ»

•ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
•ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΒΕΕ
•DIAGEO HELLAS A.E.
•AΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
•ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΟΙΝΟΠΟΙΪΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε.
•ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ
•Σ. ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΑΕ «ΝΕΡΟ ΔΙΟΣ»
•ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.

•ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΖΑΧΑΡΙΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ 

ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΣΤΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 

ΤΗΣ ΕΔΕΟΠ.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Ο ΧΟΡΟΣ ΜΑΣ
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Νέο Πακέτο

στην μελέτη HACCP

που χρειάζεται το πρατήριό σας

ή η κάβα σας.

Στο πακέτο περιλαμβάνεται

και η καθημερινή συμπλήρωση 

θερμοκρασίας - υγρασίας -

ψησίματος ξηρών καρπών- 

καθαριότητας - απεντόμωσης κ.λπ.

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα: 
2103468268 και 6945373001 - 6979452255
Νίκος Παπαδόπουλος - Μαρία Δαουτάκου

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το νερό
το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης Διακινητών Εμπόρων Οίνων

Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι
έκλεισε συμφωνία με
την εταιρεία IQ BANDS
(BIKOΣ) για την απο-
κλειστική διάθεση του
νερού «Ζαγοροχώρια»
από τα μέλη της ΕΔΕ-
ΟΠ Αθηνών, στην πε-
ριοχή της Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι
πρατηριούχοι-μέλη
της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,
μπορούν να επικοινω-
νούν με το τμήμα πω-
λήσεων της εταιρείας IQ BRANDS,
προκειμένου να ενημερωθούν σχε-
τικά, με κάθε λεπτομέρεια.

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

Στη σελίδα 6

Στη σελίδα 14

ΕΕΑ

Στη σελίδα 4

Συνάντηση Ε.Ε.Α.
– Ν. Τόσκα 
με επίκεντρο 
βανδαλισμούς 
και παρεμπόριο

Τι ψωνίζουν από τα

online σουπερμάρκετ

οι Ελληνες

Οδηγός για τη νέα 
ρύθμιση οφειλών 
έως και 120 δόσεις
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ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΗΔΗ ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΑΦΗ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ

ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΔΕ ΘΑ ΦΘΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 

ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. 

ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΕΙΟ. 

Ο ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ ΤΟΥ

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ



Από τις 52
εβδομάδες

του χρόνου μόνο
μία είναι άκρως
«οινική». Δεν είναι
άλλη από την
«Athens Wine
Week» και δεν θα
μπορούσε να
διοργανώνεται
παρά από το Οι-
νόραμα, τη μεγα-
λύτερη έκθεση
ελληνικών κρα-
σιών στον κόσμο.
Στο πρότυπο της
London Wine Week, της Madrid Wine
Week και πολλών άλλων, η φετινή
Athens Wine Week ξεκίνησε τη Δευτέρα
12 και ολοκληρώθηκε την Κυριακή 18
Μαρτίου 2018. Ακολούθησε δηλαδή το
τριήμερο του Οινοράματος (10-12 Μαρ-
τίου, Ζάππειο Μέγαρο) και γέμισε ποικι-
λοτρόπως την ευρύτερη περιοχή της
πρωτεύουσας με επώνυμο, σχεδόν απο-
κλειστικά ελληνικό κρασί. Προσφορές
και αριστοτεχνικά σχεδιασμένα οινικά
δείπνα (wine dinners) διοργανώθηκαν
αποκλειστικά για την Athens Wine Week
και βέβαια όλους τους οινόφιλους της
Αττικής, αλλά και όσους ήρθαν στην
Αθήνα από όλη την Ελλάδα και το εξω-
τερικό με αφορμή το Οινόραμα
(www.oenorama.com). Γιατί το κρασί
είναι παντού και… πάντα στο Οινόραμα!

Η κυρίως δράση της φετινής  Athens
Wine Week λεγόταν «1+1 κρασί Δώρο»
και αποτελούσε μια μοναδική προσφορά,
κατά την οποία παραγγέλνοντας μία
φιάλη ενός συγκεκριμένου κρασιού σε
περισσότερα από 20 εστιατόρια της Αθή-
νας και των περιχώρων της, ο πελάτης
έπερνε μία ακόμη φιάλη από το κρασί
αυτό δώρο για το σπίτι του. Εάν ήθελε
να καταναλώσει εντός εστιατορίου πε-
ρισσότερες από μία φιάλες του εν λόγω
κρασιού, έπερνε για το σπίτι τις αντί-
στοιχες φιάλες δώρο (ανάλογα και με

τη διαθεσιμότητα), έτσι ώστε και οι με-
γαλύτερες παρέες να μην μείνουν δυ-
σαρεστημένες. Έτσι, η προσφορά «1+1
κρασί Δώρο» πάει ένα βήμα μπροστά
την επιλογή επώνυμου ελληνικού κρα-
σιού στο εστιατόριο, φέρνοντάς το και
στην εστία των οινόφιλων, που πολλές
φορές επιλέγουν το κρασί που θα πιούν
έξω με εντελώς διαφορετικά κριτήρια
από αυτά για τα κρασιά που αγοράζουν
για τις οικίες τους. Από την άλλη μεριά,
με αυτόν τον τρόπο η επαφή με το
κρασί της προσφοράς «1+1 κρασί Δώρο»
έγινε πιο στενή, αφού κάθε κερδισμένος
από αυτήν πελάτης των συμμετεχόντων
εστιατορίων είχε την άνεση να το δοκι-
μάσει και να το εκτιμήσει με την ησυχία
του, με άλλα πιάτα, στο χώρο του, μόνος
ή με την παρέα του. Το όφελος λοιπόν
από την «1+1 κρασί Δώρο» ήταν ευρύ
και αφορούσε οινόφιλους, εστιάτορες
και οινοποιούς.

Εκτός της «1+1 κρασί Δώρο» αρκετά
είναι τα εστιατόρια της Αθήνας που σχε-
δίασαν θεματικά δείπνα με εξαιρετικό
λόγο ποιότητας και αριθμού πιάτων προς
τιμή, που συμπεριλάμβαναν το κρασί
και άξιζαν την προσοχή των οινόφιλων,
ως δελεαστικά και βέβαια μοναδικά.

Η εβδομάδα κρασιού Athens Wine
Week  οργανώθηκε υπό την αιγίδα του
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ).
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Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μανδρέκας Νικόλαος                           Aντιπρόεδρος                      210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                        Γεν. Γραμματέας                  210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                             Tαμίας                                  210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                            Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                     Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                  Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                                Πρόεδρος                            2310-783817

Χαριζάνος Δημήτριος                            Αντιπρόεδρος                      2310-818235

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Γεν. Γραμματέας                  2310-210250

Ρουμελιώτης Νικόλαος                         Tαμίας                                  2310-719455

Τανούρης Μάριος                                  Σύμβουλος                           2310-462418

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                              Πρόεδρος                            210-8031660

Μπουτιώνης Χρήστος                            Aντιπρόεδρος Α’                  23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                         Aντιπρόεδρος Β’                  24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                                Γεν. Γραμματέας                  2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                     Tαμίας                                  210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                         Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                              Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                          Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                          Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                             Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                               Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος            Πρόεδρος                             2610-640491

Κυριαζής Παντελής                            Aντιπρόεδρος                       2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                    Γεν. Γραμματέας                   2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                             Tαμίας                                  2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                           Δημ. Σχέσεων                        26930-23524

Κώτης Γεώργιος                                   Πρόεδρος                                24210-49851

Λιάππης Νικόλαος                               Γεν. Γραμματέας                      24210-44054

Στρίγκος Βασίλειος                             Tαμίας                                      24210-81919

Tσίχλας Tίτος                                           Πρόεδρος                                     2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                       Aντιπρόεδρος                              2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                         Γ. Γραμματέας                              2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                        Tαμίας                                          2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                             Mέλος                                          2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                      Mέλος                                          2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                       Πρόεδρος                          27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                  Aντιπρόεδρος                    27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                 Γ. Γραμματέας                   27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                        Tαμίας                               6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                        Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                           Πρόεδρος                         23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                      Aντιπρόεδρος                  23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                             Γ. Γραμματέας                  23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                      Tαμίας                              23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                        Δημ. Σχέσεων                   23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                                 Πρόεδρος                           23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                               Aντιπρόεδρος                     23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                            Γεν. Γραμματέας                23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                                 Tαμίας                                23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                             Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                              Πρόεδρος                               26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                  Aντιπρόεδρος                        26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                     Γεν. Γραμματέας                    26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                  Tαμίας                                    26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                                Δημ. Σχέσεων                         26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                                Πρόεδρος                                28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                     Aντιπρόεδρος                         28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                         Γ. Γραμματέας                         28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                         Tαμίας                                     28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                                Mέλος                                     28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                          Πρόεδρος                                 26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                            Aντιπρόεδρος                           26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                       Γ. Γραμματέας                          26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                             Tαμίας                                       26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                              Mέλος                                       26310-26818

Eφημερίδα

EΔEOΠ
Mηνιαίο

δημοσιογραφικό
όργανο της

ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN 
EMΠOPΩN

OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN

Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221, 

210-8312351
www.edeopath.gr

e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505

Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 
54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

Επιμέλεια Έκδοσης - 
Εκτύπωση

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΣΜΟΣ
Ε. Γιάνναρη 5, 11853

210-3468268

Athens Wine Week 2018: 

Η Αθήνα πίνει κρασί

Ο ΕΠΙΤΑΦΕΙΟΣ

ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ



ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 3EΔEOΠ



ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 4EΔEOΠ

Συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστο  Σπίρτζη είχε, στις

14 Μαρτίου 2018, αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α.
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Χα-
τζηθεοδοσίου και τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Νίκο
Γρέντζελο.  Συμμετείχε ακόμη ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου κ. Αθανάσιος Βούρ-
δας.

Επίσης, παρευρέθηκαν μέλη της Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών και εκπρόσωποι της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Αυ-
τοκινήτου.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παρέστησαν
και οι κ.κ.: Κώστας Δρόσος, πρόεδρος της Επι-
τροπής, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. και Ταμίας
του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδηγών Δυτικής
Αττικής, Τσαβλής Διονύσιος, αντιπρόεδρος της
Επιτροπής και μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α., Μπαρόγιωργας
Θεόδωρος, μέλος του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α., πρόεδρος του
Τμήματος Επαγγελματιών, Σταματελόπουλος Ευστά-
θιος νομικός σύμβουλος, Ηλιάδης Διαμαντής Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών
Αυτοκινήτου, Καλύβας Αθανάσιος Γ.Γ. της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου,
και Πλιάκος Τριαντάφυλλος, Ταμίας της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου.

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α. έθεσαν το θέμα της εξα-
σφάλισης της απαιτούμενης διαφάνειας και αξιοπιστίας
του τρόπου διενέργειας της πρακτικής εξέτασης των
υποψηφίων οδηγών και της πάταξης τυχόν φαινομένων
διαφθοράς.

Από πλευράς του ο Υπουργός ενημέρωσε για την
πρόθεσή του να αντιμετωπίσει το θέμα με νέο νομο-
σχέδιο, το οποίο θα θέσει σύντομα σε διαβούλευση
με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Άλλα θέματα που τέθηκαν από την πλευρά του

Ε.Ε.Α. υπόψη του κ. Σπίρτζη ήταν: 
- Η Ασφάλιση υποψηφίων οδηγών μοτοσικλε-

τών.
- Η πρακτική εξέταση στις μοτοσικλέτες να γίνεται

και με ειδικά προστατευτικά αντί για στολές.
-Το θέμα της συστέγασης των Σχολών Οδηγών.
- Η καθιέρωση ηλεκτρονικού συστήματος παρα-

κολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων όλων
των κατηγοριών (Ε- LEARNING) για ειδικές κατηγορίες
υποψηφίων οδηγών όπως ΑΜΕΑ κ.ά.

- Η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών σε νέες
ξένες γλώσσες στην εξέταση των θεωρητικών
(αραβικά κ.λπ.).

Οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α. υπέβαλαν τις προτάσεις
τους θεωρώντας ότι συμβάλλουν αφενός στη δη-
μιουργία συνθηκών οδικής ασφάλειας και αφετέρου
στην καθιέρωση ενός σύγχρονου και πλήρως εναρ-
μονισμένου, με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, συ-

στήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδη-
γών.

Ο κ. Σπίρτζης, μετά από διάλογο αρκετής ώρας, δή-
λωσε, με ικανοποίηση και σε καλό κλίμα, ότι οι
προτάσεις της αντιπροσωπείας είναι θετικές και θα τε-
θούν σε διάλογο υλοποίησης με τους ενδιαφερόμενους
φορείς.

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 15.03.2018

Θέμα: 
«Συνάντηση Ε.Ε.Α. με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρ. Σπίρτζη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ηπροστασία της αγοράς, των καταστημάτων
και των πολιτών, από τους συνεχείς βαν-

δαλισμούς  στο  κέντρο  της  Αθήνας  βρέθηκε
στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε αντι-
προσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα, την Τρίτη 13
Μαρτίου 2018.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμη ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Ανα-
γνωστάκης και ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου
Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Δραγατά-
κης.

Από το Ε.Ε.Α. παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Γιάννης Χα-
τζηθεοδοσίου, ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Κογιουμτσής,
ο Γ’  Αντιπρόεδρος  κ. Ηλίας Μάνδρος και ο νομικός
σύμβουλος του Επιμελητηρίου κ. Μηνάς Βαρντανιάν.

Η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.Α. εξέθεσε την τραγική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις από τις
καταστροφικές επιδρομές «γνωστών – αγνώστων», «μπα-
χαλάκηδων», που δρουν ατιμώρητα εδώ και δεκαετίες.

«Δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε πλέον αυτή την
κατάσταση, δεν αντέχουν τα καταστήματα τις κατα-
στροφές και είναι επείγον να ληφθούν άμεσα μέτρα
προστασίας», τόνισαν οι εκπρόσωποι του Ε.Ε.Α.

Στο τραπέζι τέθηκε και η ανομία που επικρατεί πέριξ
και εντός του Οικονομικού Πανεπιστημίου (πρώην
ΑΣΟΕ), κυρίως με την εξάπλωση του παραεμπορίου,
και ζητήθηκε η ανάληψη δράσεων για την καταπολέμησή

του σε όλη την Αθήνα.
Για τις υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, όπου

πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν η παραβατικότητα και η
κακή ποιότητα ζωής, και κατοικούνται τώρα κατά πλει-
οψηφία από  πρόσφυγες και μετανάστες, η αντιπρο-
σωπεία του Ε.Ε.Α. παρουσίασε σχέδιο το οποίο περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Χωροταξική χαρτογράφηση και οριοθέτηση των
περιοχών με πυκνό και σημαντικό αριθμό μεταναστών.

2. Ριζική αναβάθμιση των περιοχών αυτών και του
περιβάλλοντος χώρου με πεζοδρομήσεις, ελαιοχρω-
ματισμούς, αναπαλαιώσεις, χώρους πρασίνου, καλό
φωτισμό, καθαριότητα και άλλα.

3. Ανάδειξη της ποικιλοχρωμίας και των όμορφων
χαρακτηριστικών των καταστημάτων μεταναστών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Τόσκας ήταν πολύ θετικός στις προτάσεις του Ε.Ε.Α.

και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρωτο-
βουλία του Επιμελητηρίου να ανοίξει διάλογο με
το Υπουργείο για τόσο λεπτά και σοβαρά θέματα.

Δέχθηκε τις προτάσεις του Ε.Ε.Α. και απάντησε
ότι άμεσα ενισχύονται με 150 επιπλέον αστυνομι-
κούς οι ένστολες πεζές περιπολίες στους δρόμους
της Αθήνας, κυρίως εκεί όπου υπάρχει αυξημένη
παραβατικότητα. Τόνισε ακόμη ότι στο εξής θα
δοθεί μεγάλο βάρος στην πάταξη των πηγών του
παραεμπορίου – λαθρεμπορίου ώστε να περιοριστεί
το φαινόμενο.

Για την περιοχή Πατησίων, που υποφέρει από
παραβατικές δραστηριότητες, προγραμματίζεται σύσκεψη
με τη συμμετοχή του Ε.Ε.Α., του Υπουργείου και πρυ-
τάνεων με σκοπό να εξεταστούν τα αναγκαία μέτρα.
Για το θέμα αυτό πρωτοβουλία θα αναλάβει εκ μέρους
του Υπουργείου ο Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Δραγα-
τάκης. Ο κ. Δραγατάκης ενημέρωσε το Ε.Ε.Α. ότι στην
περιοχή αρχίζουν άμεσα περιπολίες από ένστολους
πεζούς αστυνομικούς για την αποτροπή της παραβατι-
κότητας και την πάταξη του παραεμπορίου.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη έκανε δεκτή την πρόσκληση και θα παραβρεθεί
σε προσεχή συνεδρίαση του  Δ.Σ. του Ε.Ε.Α. για να
ενημερώσει τους επαγγελματίες σε θέματα αρμοδιό-
τητάς του για την αγορά και την πάταξη της παραβατι-
κότητας.

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 14.03.2018

Θέμα: 
«Συνάντηση Ε.Ε.Α. – Ν. Τόσκα με επίκεντρο βανδαλισμούς και παρεμπόριο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα ηλεκτρονικά
σουπερμάρκετ, παρά τα χαμηλά μέχρι στιγμής επί-

πεδα πωλήσεων, «βλέπει» έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στα €88,5
το μέσο «καλάθι».

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Κατα-
ναλωτικών Αγαθών) και η εταιρεία Convert Group
πραγματοποιούν σε συνεργασία έρευνα καταγραφής
των μεγεθών και των καταναλωτικών τάσεων για το
ηλεκτρονικό λιανεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα, αλλά
και γενικότερα στοιχεία για την επίδραση του διαδικτύου,
των social media και των νέων τεχνολογιών στις αγορές
προϊόντων σουπερμάρκετ.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης παρά τα χαμηλά μερίδια
των πωλήσεων, ενώ παράλληλα καταγράφεται μια
διαμορφούμενη διακριτή πελατειακή βάση καταναλω-
τών, οι οποίοι αναμένεται τα επόμενα χρόνια να επι-
λέγουν συστηματικά το online κανάλι για τις αγορές
τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας eRetail Audit
της Convert Group, η οποία καταγράφει σε πραγματικό
χρόνο στοιχεία πωλήσεων των ηλεκτρονικών σουπερ-
μάρκετ, οι συνολικές πωλήσεις για το 2017, των 5 βα-
σικών καθώς και των μικρότερων τοπικών ηλεκτρονικών
σουπερμάρκετ, εκτιμώνται σε 19,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι
συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις του
λιανεμπορίου τροφίμων εκτιμώνται σε
37 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
περίπου στο 0,25% των συνολικών
αγορών προϊόντων παντοπωλείου των
ελληνικών νοικοκυριών.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του
50% που καταγράφηκε το 2017 είναι
ιδιαίτερα υψηλός και αντίστοιχος με
αυτόν αγορών του εξωτερικού. Στο
πλαίσιο της ανάλυσης, η πρόβλεψη
είναι ότι το 2020 το μερίδιο των ηλε-
κτρονικών αγορών στην αγορά του
λιανεμπορίου τροφίμων στην Ελλάδα
θα ξεπεράσει το 1%, με πωλήσεις της
τάξης των 180-200 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τα στοιχεία της ετήσιας
έρευνας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, με
δείγμα 2.000 ατόμων από όλη τη
χώρα, δείχνουν ότι πλέον έχει δια-
μορφωθεί μία μικρή αλλά διακριτή πελατειακή βάση
για τα online σουπερμάρκετ.

• 1 στους 5 καταναλωτές έχει δοκιμάσει τις online
αγορές για κάποιο προϊόν σουπερμάρκετ το 2017 και
το 5% των καταναλωτών δηλώνουν ότι προτιμούν να
κάνουν τις εβδομαδιαίες τους αγορές από online σου-
περμάρκετ. Το ποσοστό αυτό, παρότι φαίνεται μικρό,
είναι πρώτη φορά που καταγράφεται και προσφέρει
τη βάση για την αναπτυξιακή προοπτική των online
αγορών.

• Η διείσδυση των online αγορών σχετίζεται γενικό-
τερα με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, internet,
social media, κινητό τηλέφωνο, με το 40% του κοινού
πλέον να ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις προσφορές
και εκπτώσεις των σουπερμάρκετ (σύμφωνα με τα
στοιχεία του e-Retail Audit της Convert Group πάνω
από το 20% των παραγγελιών σε ηλεκτρονικά σου-
περμάρκετ το 2017 πραγματοποιήθηκε μέσω κινητού
τηλεφώνου).

• Σύμφωνα με την ανάλυση του δείγματος της έρευ-
νας καταναλωτών του ΙΕΛΚΑ, συνολικά το 18% του
κοινού παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
(π.χ. υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία, ηλεκτρονικές
αγορές σε άλλα είδη, αξιοποίηση κινητού τηλεφώνου),
ώστε να καταγράφονται ως έτοιμοι δυνητικοί συστη-
ματικοί καταναλωτές online αγορών τροφίμων. Το προ-
φίλ αυτών των καταναλωτών είναι κυρίως άτομα
ηλικίας 25 έως 40 ετών, νέοι οικογενειάρχες με μικρά
παιδιά, νεαρά ζευγάρια ή εργένηδες που ζουν στα με-
γάλα αστικά κέντρα, καθώς και κυνηγοί προσφορών

και εκπτώσεων. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο
ότι προς το παρόν τα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ στην
Ελλάδα εξυπηρετούν κυρίως τα μεγάλα αστικά κέν-
τρα.

Τα προϊόντα που επιλέγουν να αγο-
ράσουν πλέον οι καταναλωτές από
online σουπερμάρκετ αρχίζουν να πα-
ρουσιάζουν όλο και μικρότερες δια-
φορές σε σχέση με τις αγορές σε φυ-
σικά καταστήματα. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της υπηρεσίας eRetail Audit
της Convert Group, το:

• 67% των πωλήσεων αφορούν τρό-
φιμα και ποτά, με το 50% να είναι τρό-
φιμα και το 17% ποτά

• και το 33% να αφορούν μη τρόφιμα
με κύριες κατηγορίες τα καθαριστικά
σπιτιού (17%), τα προϊόντα βρεφικής
φροντίδας (11%) και τα προϊόντα προ-
σωπικής φροντίδας και υγιεινής (5%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μέσο «κα-
λάθι» στα ηλεκτρονικά σουπερμάρκετ
καταγράφεται ιδιαίτερα υψηλό, στα

88,5 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), στοιχείο που
δείχνει ότι οι αγορές αφορούν κυρίως τις εβδομαδιαίες
αγορές του νοικοκυριού.

Εκτίμηση πωλήσεων online σουπερμάρκετ στην Ελλάδα 2015-2019, σε εκατ. ευρώ

Άκρως εποικοδομητική & παραγωγική ήταν η 1η
συνεδρίαση της Επιτροπής ΟΤΑ του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθηνών με αντιδημάρχους, δημοτικούς
συμβούλους και προέδρους εμπορικών συλλόγων
και ενώσεων.

Της Επιτροπής ΟΤΑ του Ε.Ε.Α. προΐσταται ο κ. Ηλίας
Μάνδρος, Γ' Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α., Δημοτικός
Σύμβουλος Αιγάλεω και πρόεδρος του Εμπορικού
Συλλόγου Αιγάλεω.

Στην συνεδρίαση, πέραν του κ. Μάνδρου, συμμε-
τείχαν οι κ.κ.: Γιάννης Γκίκας, επικεφαλής παράταξης
δήμου Αιγάλεω, Βασίλης Τσαγκάρης, πρόεδρος της
Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων – Βιοτεχνών Αγίας
Παρασκευής (ΕΝΕΒΑΠ), Περικλής Παπαγεωργίου, αν-
τιδήμαρχος δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, ο
Πρόεδρος Ένωσης Εστιατόρων & Συναφών Αττικής
κος Ιωάννης Δαβερώνης, Κωνσταντίνος Ευσταθίου,

δημοτικός σύμβουλος Καλλιθέας, Απόστολος Θεο-
φίλης, επικεφαλής παράταξης δήμου Χαϊδαρίου, Κω-
λέτσης από το δήμο Μαρκοπούλου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα των εμ-
πόρων - επαγγελματιών κάθε δήμου, που δίνουν
καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν και να αναπτυχ-
θούν σε ένα ασφυκτικό, λόγω των πολλαπλών επι-
βαρύνσεων, περιβάλλον.

Το Ε.Ε.Α., μέσω και της Επιτροπής ΟΤΑ, θα είναι
δίπλα στους δήμους και τους επαγγελματίες για να
στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για να ανα-
βαθμιστούν και να στηριχθούν οι τοπικές αγορές.

Με εκτίμηση,
για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩΝΗΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΝΟΣ

Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής

Τι ψωνίζουν από τα online 

σουπερμάρκετ οι Ελληνες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Επιτροπή ΟΤΑ»

Στήριξη στους εμπόρους-επαγγελματίες κάθε δήμου!
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Coca Cola: Μπαίνει για πρώτη φορά 
στην αγορά αλκοολούχων αναψυκτικών

Ηαμερικανική εταιρεία
σχεδιάζει είσοδο στην

αυξανόμενη αγορά αλκοο-
λούχων αναψυκτικών της
Ιαπωνίας, των «Chu-Hi», μια
αγορά που από το 2013 εμ-
φανίζει ρυθμό ανάπτυξης
5-25%.

Η Coca Cola ΕΕΕ +0,10% σχεδιάζει να «σπάσει» την παράδοση των 125
χρόνων και να πειραματιστεί με το πρώτο της αλκοολούχο ποτό.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική εταιρεία σχεδιάζει
είσοδο στην αυξανόμενη αγορά αλκοολούχων αναψυκτικών της Ιαπωνίας,
των «Chu-Hi», όπου κυριαρχούν τα ιαπωνικά brands όπως «Strong Zero»,
«Highball Lemon» και «Slat».

Σύμφωνα με στοιχεία του ιαπωνικού ομίλου Suntory, η αγορά των
Chu-Hi έχει δει την ανάπτυξή της να κυμαίνεται από 5 έως 25% σε ετήσια
βάση από το 2013.

Η κίνηση της Coca Cola ΕΕΕ +0,10% για είσοδο στην αγορά αλκοολούχων
ποτών έρχεται την ώρα που η ίδια, όπως και άλλοι μεγάλοι όμιλοι
τροφίμων, έρχονται αντιμέτωποι με συρρικνούμενες πωλήσεις στους
βασικούς τομείς δραστηριοτήτων τους, δηλαδή τα ανθρακούχα αναψυκτικά,
καθώς οι νεότερες γενιές γυρίζουν την πλάτη στη ζάχαρη.

Με ένα πρόγραμ-
μα επενδύσε-

ων της τάξης των 10
εκατομμυρίων ευρώ
η ΕΖΑ ετοιμάζει την
επίθεσή της για αύ-
ξηση μεριδίων στον
κλάδο της μπύρας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα
ανέφερε χτες, Πέμπτη, μιλώντας σε
εκδήλωση για δυναμικές ελληνικές
επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αθη-
νών ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρίας Αθανάσιος Συριανός αναμέ-
νεται το επόμενο διάστημα και μέχρι
τον Ιούνιο να πέσουν οι υπογραφές
για την εγκατάσταση μιας γραμμής
εμφιάλωσης.

Το νέο αυτό πρόγραμμα έρχεται
να προστεθεί σε ένα επενδυτικό
πλάνο 14 εκατομμυρίων τα τελευταία
χρόνια. Η χρηματοδότηση αναμένεται
να γίνει από το ομολογιακό των 3,5
εκατ. που έχει εκδοθεί, αλλά κι από
τον ίδιο τον προμηθευτή του μηχα-
νολογικού εξοπλισμού που έχει λάβει
και τις γερμανικές κρατικές εγγυήσεις
για την εξαγωγή του συγκεκριμένου
εξοπλισμού, μια πρακτική που ακο-
λουθείται κατά κόρον από πολλές
εξαγωγικές χώρες.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Συ-
ριανός, ο τζίρος το 2017 ανήλθε στα
31 εκατομμύρια, με τα κέρδη EBIDA
να περιορίζονται από 3 εκατ. στο
1,4 εκατ. Ωστόσο σύμφωνα με όσα
ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος,
το 2018 προβλέπεται να πάει καλύ-
τερα από άποψη κερδών, καθώς πα-
τάει και στην τάση για ανάδειξη των
ελληνικών προϊόντων στην εσωτερική
αγορά.

Η εταιρία, που είναι μέλος και της
συνέργιας ΕΛΛΑ–ΔΙΚΑ μας, προσβλέ-
πει σε αύξηση των μεριδίων της, κα-
θώς έχει ήδη πλασάρει κι ένα νέο
προϊόν, την μπύρα χωρίς αλκοόλ.
Ήδη η ΕΖΑ εξάγει σε χώρες όπως Ισ-
ραήλ, Αλβανία, Μάλτα, Κύπρο και
Αυστραλία.

Το 2016 η εταιρία είχε μερίδιο 8%,
αλλά βάζει πλώρη για πιο ψηλά προ-
σπαθώντας να αμφισβητήσει την ηγε-
τική θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, εται-
ριών που ανήκουν σε πολυεθνικούς
ομίλους (Heneiken και Carlsberg) αν-
τίστοιχα.

Πάντως, ο κ. Συριανός και χτες δεν
παρέλειψε να αφήσει αιχμές για το
πώς κινούνται οι πολυεθνικοί αντα-
γωνιστές.

Σημείωσε ότι είναι παράδοξο να
καταγράφουν ποσοστό EBIDA κερδών
βάσει ισολογισμών στο 21% περίπου
σε επίπεδο διεθνούς ομίλου κι εδώ
να «περνούν δύσκολο», εννοώντας
ότι τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά.
Όπως τόνισε στην Ελλάδα τα EBIDA
κέρδη του κλάδου είναι στα 60 πε-
ρίπου εκατομμύρια έχοντας συρρι-
κνωθεί από το επίπεδο των 160 εκα-
τομμυρίων που ήταν προ κρίσης.

Προφανώς το καλοκαίρι προβλέ-
πεται θερμό εν όψει και της τουρι-
στικής σεζόν σε επίπεδο ανταγωνι-
σμού.

Coca-Cola 3E: Σημαντικές διακρίσεις

για επενδύσεις και κοινωνική δράση

Το επενδυτικό πρόγραμμα της
Coca-Cola Τρία Έψιλον στην

Ελλάδα, αλλά και η έμπρακτη
συμβολή της στις τοπικές κοινω-
νίες μέσα από προγράμματα που
απαντούν σε ουσιαστικές ανάγκες,
ξεχώρισαν στα Hellenic Responsible
Business Awards 2018. Συγκεκρι-
μένα, η επένδυση της εταιρείας
στις μονάδες παραγωγής Σχηματαρίου
και Αιγίου αναδείχθηκε ως η κορυφαία
Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμ-
βέλειας, ενώ το πρόγραμμα εταιρικής
υπευθυνότητας «Το Σχολείο που Θέλεις»
απέσπασε το Αργυρό βραβείο στην κα-
τηγορία Κοινωνία.

Την τελευταία διετία, η Coca-Cola Τρία
Έψιλον έχει υλοποιήσει ένα σημαντικό
επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 32 εκατ.
ευρώ στις εγκαταστάσεις της στο Σχη-
ματάρι και στο Αίγιο, δίνοντας ώθηση
για περαιτέρω ανάπτυξη, υιοθέτηση και-
νοτόμων μοντέλων λειτουργίας και ενί-
σχυση της παραγωγικής της δυναμικής.

Η επένδυση στο Σχηματάρι, ύψους 24
εκατ. ευρώ, ανέδειξε τη μονάδα σε ένα
mega plant με ενισχυμένη εξαγωγική,
αποθηκευτική, διανεμητική δραστηριό-
τητα και δυνατότητες παραγωγικής υπο-
στήριξης άλλων χωρών του Ομίλου Coca-
Cola HBC.

Παράλληλα, δημιούργησε θετικό αν-
τίκτυπο και αξία για εκατοντάδες εργα-
ζομένους, επιχειρήσεις, συνεργάτες και
προμηθευτές που συνδέονται με τη δρα-
στηριότητά της. Αντίστοιχα, μέσω μίας
επένδυσης 8 εκατ. ευρώ,  η  μονάδα
του Αιγίου – όπου παράγεται και εμφια-
λώνεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό
ΑΥΡΑ- ενισχύθηκε με την προσθήκη μίας
νέας, υπερσύγχρονης γραμμής, με ση-
μαντικά παραγωγικά και περιβαλλοντικά
οφέλη

Ο Θοδωρής Καππάτος, Manufacturing
Director Region 3 του Ομίλου Coca-Cola
HBC, που παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους
της εταιρείας, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή
αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσής

μας για ανάπτυξη στην Ελλάδα και στή-
ριξη της ελληνικής οικονομίας και απα-
σχόλησης. Οι πρόσφατες επενδύσεις
μας, εδραιώνουν το παραγωγικό και εμ-
πορικό μοντέλο που θα μας οδηγήσει
στη νέα εποχή ανάπτυξης. Είμαστε πε-
ρήφανοι και συνεχίζουμε με τον ίδιο
ρυθμό για το μέλλον».

Η βράβευση για το πρόγραμμα «Το
Σχολείο που θέλεις» επισφραγίζει την
αξία ενός προγράμματος που υλοποιείται
εδώ και επτά χρόνια, δίνοντας την ευ-
καιρία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευ-
τικούς στη Θεσσαλονίκη να αλλάξουν
τη σχολική τους καθημερινότητα. Συνο-
λικά, 15 σχολεία έχουν ανακαινιστεί
προσφέροντας ένα ανανεωμένο, πιο φι-
λόξενο σχολικό περιβάλλον σε περισ-
σότερους από 4.500 μαθητές, μέσα από
μια επένδυση που έχει ξεπεράσει το
1,4 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα βασίζεται
εξ ολοκλήρου στη συνεργασία με την
τοπική αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων και στην εθε-
λοντική συμμετοχή και κινητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας, η οποία κάθε
χρόνο γίνεται ακόμη πιο μαζική και εν-
θουσιώδης.

«Η διάκριση αυτή δεν ανήκει σ’ εμάς
αλλά στους χιλιάδες μαθητές, γονείς
και καθηγητές της Θεσσαλονίκης που
κάθε χρόνο διεκδικούν ένα καλύτερο
και ασφαλέστερο περιβάλλον, ένα πλή-
ρως ανακαινισμένο σχολείο. Εμείς τους
δίνουμε απλώς τη δυνατότητα να το
πετύχουν», δήλωσε στην εκδήλωση της
απονομής ο Αλέξανδρος Παπαδάκης,
External & Community Affairs Manager
της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

ΗΟλυμπιακή Ζυθοποιία συμ-
μετείχε για ακόμη μια χρο-

νιά στη Διεθνή Έκθεση Τρο-
φίμων και Ποτών HO.RE.CA
2018, με πλήρη παρουσία του
χαρτοφυλακίου των προϊόντων
της, στα οποία συγκαταλέγεται
και το καινοτόμο σύστημα Draught-
Master.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες της
13ης HO.RE.CA είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για την πρωτοποριακή
και παγκόσμια πατενταρισμένη καινο-
τομία DraughtMaster™ η οποία έχει
αλλάξει τα δεδομένα της εγχώριας
αγοράς βαρελίσιας μπύρας, στηριζό-
μενη στη χρήση πρακτικών, περιορι-
σμένου βάρους βαρελιών «μίας χρή-
σης», όπου η μπύρα διατηρεί την ποι-
ότητα και τη φρεσκάδα της για 6 φορές
μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με
άλλες τεχνολογίες και μάλιστα με μει-

ωμένα λειτουργικά κόστη.
Παράλληλα, αισθητή παρουσία είχαν

όλα τα προϊόντα της εταιρείας, όπως
οι μπύρες FIX Hellas, FIX Dark, Mythos,
Kaiser, Carlsberg, Corona, Guinness,
Grimbergen κ.α. και ο μηλίτης Somers-
by. Ταυτόχρονα, το κοινό είχε τη δυ-
νατότητα να δοκιμάσει και τις νεότερες
προτάσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας:
τη FIX Άνευ, στην κατηγορία της μπύ-
ρας χωρίς αλκοόλ, καθώς και τις προ-
τάσεις φυσικού αναψυκτικού από την
Tuborg σε 3 διαφορετικές γεύσεις,
λεμόνι, lime-πράσινο τσάι και πορτο-
κάλι-κανέλα.  

ΕΖΑ: «Ζεσταίνει μηχανές» με 

επένδυση σε γραμμές εμφιάλωσης

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία 
στην HORECA 2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι επιτυχημένες
καμπάνιες επικοι-

νωνίας των αγαπημέ-
νων brands της Αθη-
ναϊκής Ζυθοποιίας ξε-
χώρισαν στα φετινά
Ermis Awards, τον κο-
ρυφαίο θεσμό βρά-
βευσης της δημιουργικότητας στην
επικοινωνία στην Ελλάδα. Οι μάρκες
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας απέσπασαν
συνολικά 9 βραβεία: 1 Grand Ermis,
2 Ermis Gold, 4 Ermis Silver και 2

Ermis Bronze στις ενότητες AD, Direct,
Digital, Production και PR.

Η διαφημιστική ταινία «The Naked
Truth» της μπίρας Fischer που ταξι-
δεύει τον θεατή στον χρόνο και τον
προτρέπει να εστιάσει στην ουσία
και στις δυνατές εμπειρίες, προσπερ-
νώντας τις «ταμπέλες», έλαβε το
GRAND ERMIS-Best AD, την ύψιστη
αναγνώριση στην ενότητα της δια-
φήμισης. Κέρδισε, επίσης, δύο Gold
στις κατηγορίες διαφήμισης αλκοο-
λούχων και μη ποτών και παραγωγής
διαφημιστικών ταινιών στην ενότητα
Ermis Production.

Η «Αποδοχή», το διαφημιστικό σποτ
της μπίρας  ΑΛΦΑ που συγκίνησε
φέρνοντας στο προσκήνιο τις δυσκο-
λίες που δοκιμάζουν τις σχέσεις πα-
τέρα και γιου, κέρδισε το Silver στην
κατηγορία παραγωγής διαφημιστικών
ταινιών για αλκοολούχα ποτά της
ενότητας Ermis Production.

Δύο ακόμη επεισόδια της επιτυχη-
μένης καμπάνιας της AMSTEL ανα-
γνωρίστηκαν για την ευρηματικότητα
και το χιούμορ τους. Το επεισόδιο
«Ποια ΤΑΜΤΑ», όπου η γνωστή τρα-
γουδίστρια επιλέγει μια Amstel Free,
την πρώτη μπίρα στην Ελλάδα με
0,0% αλκοόλ, απέσπασε το Silver
βραβείο στην κατηγορία διαφήμισης
αλκοολούχων και μη ποτών. Αντί-
στοιχα, το επεισόδιο «Ποια Ελένη»
έλαβε ένα Bronze στην κατηγορία
social video της ενότητας Ermis Dig-
ital.

Επιπλέον, ο XYMAN της AMSTEL, ο
οποίος έδωσε δυναμικό παρών στα
μουσικά φεστιβάλ του καλοκαιριού,
κέρδισε τις εντυπώσεις και το Silver

στην ενότητα  Ermis
Direct.

Στην κατηγορία Er-
mis Digital βραβεύ-
θηκε με Bronze και η
Heineken, για το Run
to the Stage στο
πλαίσιο της χορηγίας

της στο Ejekt Festival, όπου πρόσφερε
μία μοναδική εμπειρία για τους πραγ-
ματικούς fans που δεν ακούν απλώς
τη μουσική, αλλά τη ζουν.

Τέλος, η μπίρα ΜΑΜΟΣ, το ιστορικό

προϊόν που επανακυκλοφόρησε πέρσι
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συ-
νεργασία με την οικογένεια Μάμου,
απέσπασε Silver βραβείο στην ενότητα
Ermis PR για το λανσάρισμά της στην
πατρίδα της, την Πάτρα. Με αφορμή
την αναβίωση της ΜΑΜΟΣ, η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία ταξίδεψε στον χρόνο την
τοπική κοινωνία της Πάτρας, συνερ-
γάτες και δημοσιογράφους, ξυπνών-
τας αναμνήσεις όπως τότε.

Οι μπίρες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
αφηγούνται ιστορίες που «γεννούν»
έντονα συναισθήματα, παρακινούν
τους ανθρώπους να κάνουν ένα μικρό
βήμα για να έρθουν κοντά στους δι-
κούς τους, να ανακαλύψουν τη δική
τους «γυμνή αλήθεια», να ζήσουν στο
σήμερα αυθεντικές στιγμές του τότε.
Κερδίζουν, έτσι, τις καρδιές των κα-
ταναλωτών, όσο και την αναγνώριση
των ειδικών της επικοινωνίας.

Όπως δήλωσε ο Laurent Delmouly,
Διευθυντής Marketing της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας, «Κάθε χρόνο, εργαζόμαστε
με πάθος, μαζί με τους δημιουργικούς
μας συνεργάτες, για να διηγηθούμε
ιστορίες που «γεννούν» δυνατά συ-
ναισθήματα. Δουλεύουμε με ενθου-
σιασμό και δίψα για δημιουργικότητα
για να δώσουμε ζωή στις νέες μας
καμπάνιες που αναδεικνύουν την
προσωπικότητα της κάθε μας μάρκας,
μπίρας ή μηλίτη. Η αναγνώριση της
δουλειάς μας στα Ermis Awards μας
χαροποιεί ιδιαίτερα και επιβεβαιώνει
την επένδυσή μας στην ποιότητα και
την καινοτομία, όχι μόνο στα προϊόντα
μας, αλλά και στην επικοινωνία τους
στο ευρύτερο κοινό».

Οκλάδος των τροφίμων και ποτών,
ένας από τους πιο δυναμικούς, αν-

ταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους
της ελληνικής οικονομίας, ακόμα και
στα χρόνια της ύφεσης, δεν έπαψε να
επενδύει, να καινοτομεί και να ανα-
πτύσσει παρουσία στις μεγαλύτερες
αγορές του κόσμου και να αυξάνει την
αξία των εξαγωγών του, δήλωσε μι-
λώντας στα εγκαίνια της Food Expo
2018 ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας,
Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Όπως είπε, ο κλάδος των τροφίμων
και ποτών καλύπτει το ένα τέταρτο του
συνόλου των ελληνικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων, αποτελεί το μεγαλύτερο
εργοδότη, απασχολώντας πάνω το 28%
των εργαζομένων, είναι ο πρώτος σε
όρους αξίας παραγωγής και ακαθάριστης
προστιθέμενης αξίας στον τομέα της
μεταποίησης - και βεβαίως, είναι ο πρώ-
τος εξαγωγικός κλάδος της χώρας.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών
δείχνει το δρόμο στην προσπάθεια ανά-
καμψης της ελληνικής οικονομίας, για
τη μετάβαση σε ένα υγιές μοντέλο ανά-
πτυξης, με όχημα την ποιότητα, την
καινοτομία, την εξωστρέφεια, συνέχισε
ο κ. Μίχαλος.

«Εμπόδια υπάρχουν ακόμη πολλά και
για την υπέρβασή τους δεν αρκεί η
υπερπροσπάθεια εκ μέρους των επι-
χειρήσεων. Η υψηλή φορολογία, η δυ-
σκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση,
το υψηλό κόστος δανεισμού, το κόστος
της ενέργειας, είναι προβλήματα που
εξακολουθούν να ταλανίζουν το σύνολο
των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τα
σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας. Και
βεβαίως έχουν αφήσει τα σημάδια τους
και στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.

Εμείς ως επιμελητηριακή κοινότητα,
συνεχίζουμε, με τεκμηριωμένες προ-
τάσεις, να διεκδικούμε ένα ευνοϊκότερο
περιβάλλον» σημείωσε ο πρόεδρος.

Ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων
και ποτών, οι διεκδικήσεις αφορούν στα
εξής:

- Κίνητρα και υποστήριξη για την
πραγματοποίηση επενδύσεων στην και-
νοτομία, στην ασφάλεια και στη διαχεί-
ριση κινδύνων, στην έρευνα και ανά-
πτυξη νέων, διαφοροποιημένων προ-
ϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

- Οργανωμένο σχέδιο προβολής του
ελληνικού και μεσογειακού διατροφικού
προτύπου, με όχημα τα προϊόντα πι-
στοποιημένης προέλευσης και τα ισχυρά
ελληνικά brand names.

- Λειτουργική σύζευξη της γεωργικής
παραγωγής με τη βιομηχανία τροφίμων,
στο πλαίσιο ειδικών συμβολαίων συ-
νεργασίας ομάδων παραγωγών, με εθνι-
κές βιομηχανικές μονάδες επεξεργασίας
ή τυποποίησης.

- Σύνδεση του κλάδου με τον τομέα
του τουρισμού. Η προσφορά ποιοτικών
και επώνυμων ελληνικών προϊόντων,
στο πλαίσιο της φιλοξενίας και εστίασης,
μπορεί ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το
τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, να
στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις και να
ενισχύσει την εξαγωγική δυναμική των
ελληνικών προϊόντων.

Ξεκίνησε την καριέρα
του στην Αθηναϊκή Ζυ-

θοποιία, όπου και ήταν
μέλος της ομάδας διοίκη-
σης για 6 χρόνια ως Διευ-
θυντής πωλήσεων Λια-
νεμπορίου και Εξαγωγών
με συνεισφορά στον σχε-
διασμό της εμπορικής στρατηγικής και
πολιτικής για την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Διαθέτει σπουδές στον τομέα του
Marketing και είναι κάτοχος MBA από
το Kingston University.

Ο Γεώργιος (Τζώρτζης) Κανακάρης ανέ-
λαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στην
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ)
τον Ιανουάριο του 2018, ενδυναμώνον-
τας στρατηγικά τη διοικητική ομάδα της
εταιρείας, σύμφωνα με σχετική ανακοί-
νωση.

Η πολύχρονη εμπειρία του συνδυάζει
σημαντικές θέσεις στους κλάδους τρο-
φίμων και ποτών, ενέργειας αλλά και
στην ελληνική βιομηχανία.

Τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει
μια επιτυχημένη πορεία σε μία σειρά δι-
οικητικών θέσεων στην Alco Hellas ΑΛΚΟ

0,00%, αναλαμβάνοντας projects για την
ανάπτυξη της εταιρείας και την επιχει-
ρησιακή στρατηγική της, αναφέρεται
στην ανακοίνωση.

Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην Di-
ageo Hellas ως Εμπορικός Διευθυντής
και μέλος της ομάδας διοίκησης.

Ο Θανάσης Συριανός, CEO της Ελληνι-
κής Ζυθοποιίας Αταλάντης, δήλωσε σχε-
τικά: « Με πολλή χαρά καλωσορίζουμε
στην οικογένεια της Ελληνικής Ζυθο-
ποιίας Αταλάντης τον Τζώρτζη Κανακάρη,
ένα στέλεχος με σημαντική και δυναμική
εμπειρία στην ελληνική αγορά. Αναλαμ-
βάνοντας το ρόλο του Γενικού Διευθυντή,
πιστεύουμε ότι θα ενισχύσει τη διοικητική
ομάδα της εταιρείας μας και θα συμβάλει
ουσιαστικά στην υλοποίηση του στρα-
τηγικού μας σχεδιασμού.»

Ermis Awards:

Οι καμπάνιες της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας απέσπασαν 9 βραβεία

Ο Τ. Κανακάρης γενικός διευθυντής 
στην Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης

Κωνσταντίνος Μίχαλος: 

Ο κλάδος τροφίμων 

και ποτών δείχνει το δρόμο
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Eπιστρέφει στην ελληνική αγορά η SPAR

Δυναμική επιστροφή στην ελληνική αγορά σχεδιάζει
ένας μεγάλος παίχτης του ευρωπαϊκού λιανεμπο-

ρίου. Πρόκειται για την SPAR, η οποία διαθέτει 12.545
καταστήματα σε 44 χώρες ανά τον κόσμο και ετήσιο
τζίρο ύψους 33,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του
2016.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στόχος της
SPAR Hellas είναι να δημιουργήσει και να διαχειριστεί
το μεγαλύτερο συνεταιριστικό δίκτυο καταστημάτων
λιανικής από ανεξάρτητους retailers στη χώρα.

Τα πρώτα 10 καταστήματα SPAR που θα ανοίξουν
στην Ελλάδα αναμένεται να είναι έτοιμα να λειτουρ-
γήσουν έως τον Ιούλιο, με στόχο τα 80 συνολικά κα-
ταστήματα για το 2018, ενώ η SPAR Hellas προγραμ-
ματίζει να λειτουργήσει και νέα ιδιόκτητα καταστήμα-
τα.

Σε βάθος τετραετίας σχεδιάζει να αναπτύξει περισ-
σότερα από 350 καταστήματα SPAR σε όλη την επι-
κράτεια, με 1.400 είδη ιδιωτικής ετικέτας παραγόμενα
στο μεγαλύτερο μέρος τους από την Ελληνική βιομη-
χανία, δίνοντας σε όλα τα μέλη της την τεχνογνωσία
που διαθέτει. Η βάση ανάπτυξης του διευρυμένου δι-
κτύου καταστημάτων SPAR, θα προέλθει μέσα από
την στρατηγικής σημασίας συνεργασία της SPAR Hellas
με τον όμιλο ΑΣΤΕΡΑΣ, ο οποίος σταδιακά σε 3 χρόνια
θα επανατοποθετήσει στην αγορά το μεγαλύτερο
μέρος του δικτύου των 200 καταστημάτων του ως
SPAR.

«Η SPAR έρχεται στην Ελλάδα για να αναπτύξει το
πιο σύγχρονο συνεταιριστικό δίκτυο ανεξάρτητων κα-
ταστημάτων λιανικής στη χώρα. Ο συνδυασμός της
εξαιρετικής γνώσης της λιανικής από τους τοπικούς
λιανέμπορους με την υψηλή γνώση, τις διεθνείς πρα-
κτικές και την ισχύ του παγκόσμιου ονόματος της SPAR
θα φέρουν σαν αποτέλεσμα καταστήματα διαφορετικά

για τον καταναλωτή, ζεστά, φιλικά, με εξαιρετικής
ποιότητας φρέσκα, με μεγάλη ποικιλία σε προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας, χαμηλές τιμές και υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτηση η οποία θα επιτυγχάνεται μέσα από τη
διαρκή εκπαίδευση» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος
της SPAR Hellas, Φοίβος Καρακίτσος. «Η SPAR είναι μια
οικογένεια και σαν οικογένεια κατορθώνει να γίνεται
ένα με την ιστορία κάθε λιανεμπορικής εταιρίας, υπο-
στηρίζοντας το ίδιο τις οικογενειακές αξίες που στο
τέλος μας κάνουν ξεχωριστούς. Η ομάδα της SPAR
Hellas με τη σειρά της, αποτελείται από αναγνωρισμένα
στελέχη στους τομείς των αγορών, του marketing,
του operation και του supply, κάτι που εγγυάται
υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε όλο το δίκτυο των
καταστημάτων» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως
«όραμά μας είναι η SPAR να γίνει ένας από τους
δυνατούς Έλληνες παίκτες στη λιανική και γνωρίζοντας
απόλυτα την κοινωνική μας ευθύνη να ενισχύσουμε
την Ελληνική οικονομία χωρίς συμβιβασμούς».

Από την πλευρά του ο  Τομπίας Βάσμουτ, διευθύνων
σύμβουλος της SPAR International, καλωσόρισε την
SPAR Hellas στο δίκτυο των συνεργατών και θύμισε ότι
η SPAR λειτουργεί με αρχή της την φράση «καλύτερα
μαζί».  «Ο Αστέρας και η MESIS ενώνουν τους κοινούς
πόρους και την τεχνογνωσία τους, κάτω από το διεθνώς
αναγνωρισμένο όνομα της SPAR, και αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα να επωφεληθούν και τα τρία συμβαλλόμενα
μέρη» τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως η ελληνική λιανική
αγορά είναι ανταγωνιστική αλλά η SPAR θα δράσει δυ-
ναμικά και θα φέρει ποιότητα, φρέσκια παραγωγή,
αξία, και άριστη αγοραστική εμπειρία για τους κατανα-
λωτές. «Είμαι σίγουρος ότι η SPAR θα δημιουργήσει
ευκαιρίες ανάπτυξης για τους ανεξάρτητους λιανέμ-
πορους, τους Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές
και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας»

κατέληξε.

Στόχος η ενίσχυση
της  ελληνικής  πα-
ραγωγής 

Ο Γιώργος Βογια-
τζάκης, Σύμβουλος
Ανάπτυξης της SPAR
Hellas σημείωσε πως
στο γενικότερο σχεδιασμό βρίσκεται και η ανάπτυξη
των τοπικών προϊόντων στο δίκτυο της SPAR. «Έχουμε
αναλάβει την ευθύνη να ενισχύσουμε την ελληνική
παραγωγή και δεν θα σταματήσουμε με κάθε τρόπο
να ενισχύουμε ξεχωριστά την τοπική παραγωγή και τις
τοπικές οικονομίες. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
σταδιακά θα είναι όλα παραγόμενα στη χώρα μας, ενώ
θα δώσουμε βήμα σε κάθε άξιο παραγωγό για εξαγωγές
των προϊόντων του στο δίκτυο της SPAR σε ολόκληρο
τον κόσμο» ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την
πεποίθησ πως «έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε
SPAR καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και κάτω από
την ισχύ και την τεχνογνωσία του ονόματος της SPAR
να πετύχουμε σημαντικά μερίδια αγοράς».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομίλου ΑΣΤΕΡΑΣ,
Γιώργος Παπαντώνης, δήλωσε για τη συνεργασία: «Η
συνεργασία μας με τη SPAR, δίνει μια εντελώς νέα
προοπτική για εμάς ως ΑΣΤΕΡΑΣ αλλά και για το μεσαίο
λιανεμπόριο γενικότερα. Με τη διεύρυνση τέτοιων
συνεργασιών όπως με τη MESIS μπορούμε να πετύχουμε
την ένωση του μεσαίου λιανεμπορίου κάτω από ένα
κοινό όνομα. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2021 η
ΑΣΤΕΡΑΣ να έχει διαχειριστικό έλεγχο σε 1,20 δισ.
ευρώ συνολικών πωλήσεων, κατακτώντας μερίδιο αγο-
ράς που θα ξεπερνάει συνολικά το 12% της ελληνικής
αγοράς».

Από τις 27 Απριλίου θα αρχίσουν να διενεργούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
ακινήτων για απλήρωτα χρέη προς το Δημόσιο οι ΔΟΥ και οι λοιπές φοροεισπρακτικές

υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κι αυτό διότι η ισχύουσα
νομοθεσία προβλέπει ότι δεν χρειάζεται να περιμένουν την 1η Μαΐου, που είναι η
ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής διενέργειας εξ αποστάσεως πλειστηριασμών

με ηλεκτρονικά μέσα.
Οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες, μάλιστα, έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν σε

ιδιώτες εκτιμητές τον προσδιορισμό των εμπορικών αξιών των ακινήτων που εκπλει-
στηριάζονται ώστε να ορίζουν τις πολύ χαμηλές αυτές αξίες ως τιμές πρώτης

προσφοράς στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όλα αυτά, μάλιστα, θα μπορούν
πλέον να διεκπεραιώνονται με ταχύτατες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των δι-
ευθυντών των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών και των ιδιωτών εκτιμητών, που προ-
βλέπουν διορισμούς εκτιμητών και αποστολής εκθέσεων εκτίμησης εμπορικών
αξιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Από 27 Απριλίου ξεκινούν 
οι e-πλειστηριασμοί της εφορίας

Ποια ακίνητα περιλαμβάνει η πρώτη λίστα - 
Τιμές πρώτης προσφοράς οι εμπορικές 

και όχι οιαντικειμενικές αξίες

Πόσο ορθολογικό είναι η Ελλάδα να ει-
σάγει κρέας, λαχανικά, γάλα και σιτηρά;

Πώς μπορεί μια οικονομία να είναι βιώσιμη
όταν άνω του 60% του συνολικού τζίρου
κατανάλωσης ανήκει σε εξωχώριες εται-
ρείες; Την απάντηση την βιώνουμε καθη-
μερινά εδώ και μια οκταετία με τις συν-
τριπτικές επιπτώσεις της κρίσης στην ελ-
ληνική οικονομία και την ευρύτερη κοι-
νωνία. Καμία οικονομία δεν μπορεί να αν-
τέξει αν εισάγει περισσότερο από ό,τι πα-
ράγει. Οπότε, η μόνη απάντηση τώρα είναι
ξανά ερώτηση. Τι κάνουμε για αυτό; Στη-
ρίζουμε την ανάπτυξη της ελληνικής επι-
χειρηματικότητας ώστε να παράγουμε αντί
να δανειζόμαστε για να εισάγουμε. Κι
αυτό ακριβώς κάνει η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ. 

Το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί μία Πρω-
τοβουλία 40 –προς το παρόν- επιχειρήσεων
ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει ως στόχο
να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο των ελλη-
νικών επιχειρήσεων στην επανεκκίνηση
της οικονομίας και να ενθαρρύνει την
ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικό-
τητας. Μετρώντας ορισμένες από τις πιο
δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επι-

χειρήσεις, τα Μέλη της Πρωτοβουλίας
έχουν περάσει από διαδικασία ελέγχου
από την εταιρεία EUROCERT ώστε, μεταξύ
άλλων, να πιστοποιηθεί ότι διατηρούν το
τρίπτυχο Έδρα, Παραγωγή και Ιδιοκτησία
στην Ελλάδα και εκπροσωπούν ένα εύρος
τομέων της ελληνικής οικονομίας, από
τρόφιμα και ποτά έως φαρμακευτικά προ-
ϊόντα. 

Το «Πού, σε ποιον Τόπο» μια επιχείρηση
θα διατηρήσει ή θα επενδύσει την υπεραξία
που παράγει αποτελεί ερώτημα μείζονος
σημασίας για τη βιωσιμότητα της ελληνικής
οικονομίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις πα-
ράγουν για την ελληνική οικονομία υπερ-
πολλαπλάσια προστιθέμενη αξία ανά μο-
νάδα κύκλου εργασιών σε σύγκριση με
εισαγωγικές ή θυγατρικές εξωχώριων εται-
ρειών. Δημιουργούν θέσεις εργασίας και
δημόσια έσοδα. Διατηρούν παραγωγικές
μονάδες. Αναπτύσσουν έρευνα και εξε-
λίσσουν νέα προϊόντα/υπηρεσίες. Επεν-
δύουν. Δημιουργούν εθνικό πλούτο, ο
οποίος παραμένει εντός συνόρων και επα-
νεπενδύεται, δημιουργώντας νέες άμεσες
και έμμεσες θέσεις εργασίας και δυνατό-
τητες ανάπτυξης. 

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ: Η στήριξη της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας το μόνο βιώσιμο 

μοντέλο ανάπτυξης
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Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος εξέδωσε αναλυτικό
οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εξωδικαστικό

μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων.
Στον οδηγό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να

ενημερωθούν για όλα όσα αφορούν στις οφειλές που εν-
τάσσονται στη διαδικασία, τα ευεργετήματα της υπαγωγής,
τα δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο έναντι των οφειλετών
και τον ανώτατο αριθμό των δόσεων, ο οποίος προκύπτει
ανάλογα με το χρέος του οφειλέτη. Υπενθυμίζεται ότι στη
ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν χρέη έως 50.000
ευρώ στο Δημόσιο και στα Ταμεία.

– Ποιους αφορά η ρύθμιση των 120 δόσεων;
1. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχει-

ρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, εφόσον:

Εχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν φορολογική κατοικία
στην Ελλάδα, έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις
πριν από την υποβολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων, οφειλέτες που τηρούν απλο-
γραφικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, οφει-
λέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, δεν
είναι διαχειριστές, ενώ οι συνολικές οφειλές τους προς
ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν
υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν πτωχευτική
ικανότητα. Προϋπόθεση για αυτά είναι να έχουν κάνει έναρξη
εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και
να έχουν οφειλές προς τα Ταμεία από 20.000 έως 50.000
ευρώ και οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το
85% των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί
έως τις 31/12/2016

– Αφορά και μισθωτούς;
Οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα

που αποκτά εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή από
συντάξεις ή από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή
από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα δεν εντάσσεται στην
παρούσα ρύθμιση. Απαιτείται μέρος του εισοδήματος να
προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.

– Ποιες οφειλές εντάσσονται στη ρύθμιση;
α) Οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016.
β) Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και

εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση εφόσον έχουν
ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προ-
σαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά τον χρόνο
υπαγωγής στη ρύθμιση.

– Ποιες οφειλές εξαιρούνται:
α) Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική

απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό.
β) Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων
αποθεματικών.

– Πού πρέπει να υποβάλω την αίτηση;
Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(www.keyd.gov.gr) και την επιλογή της ένδειξης του συ-
στήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδι-
καστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017».

Η αίτηση είναι μία και απευθύνεται στη φορολογική διοίκηση
και το ΚΕΑΟ. Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα κάνουν δύο χωριστές
προτάσεις (η πρόταση της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζει τις οφειλές
προς το Δημόσιο και η πρόταση του ΚΕΑΟ τις οφειλές προς
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης). Ο οφειλέτης μπορεί να
συμφωνήσει με τις δύο προτάσεις ή με τη μία από αυτές ή
ακόμα και με καμία από αυτές. Επισημαίνεται ότι η αίτηση
υποβάλλεται άπαξ από τον οφειλέτη.

Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος 
με τα δικαιολογητικά
– Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω;

Αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και
πρέπει να περιέχει:

• Πλήρη στοιχεία του οφειλέτη.
• Πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν

την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη.
• Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της

επιλεξιμότητας του οφειλέτη.
• Δικαιολογητικά που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τη

λειτουργία της εταιρείας (πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ), αντί-
γραφο ποινικού μητρώου και τις χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις.

– Τι κερδίζω από την υπαγωγή στη ρύθμιση;
Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις εκ-

πρόθεσμης καταβολής, ενώ χορηγείται στον οφειλέτη απο-
δεικτικό ενημερότητας. Επίσης, αναστέλλoνται η λήψη αναγ-
καστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγ-
καστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.

– Πώς κατανέμονται οι δόσεις;
1. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς

ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθμιση
έως 50.000 ευρώ, η ρύθμιση προβλέπει την τμηματική κατα-
βολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα
διαγραφής κανενός ποσού, και τον καθορισμό του πλήθους
και του ύψους των ισόποσων τοκοχρεoλυτικών μηνιαίων δό-
σεων με βάση τα παρακάτω:

α) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ.
β) Μέγιστος αριθμός δόσεων 36.
γ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκα-

τοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται
ετησίως.

2. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς
ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό ποσό
προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος
αριθμός δόσεων 120.

γ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε
εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο
χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

3. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς
ρύθμιση άνω των 20.000,00 και συνολικό ποσό προς ρύθμιση
έως 50.000 ευρώ και εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότη-
τας:

α) Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

β) Διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που
έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.

γ) Ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ και μέγιστος
αριθμός δόσεων 120.

δ) Επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε
εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο
χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οδηγός για τη νέα ρύθμιση οφειλών έως και 120 δόσεις
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