
•Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, κα-

φετέριες, αναψυκτήρια, παντοπωλεία, οπω-

ροπαλεία κ.α.)

•Άδειες λειτουργίας εργαστηρίων τρο-

φίμων και ποτών

•Άδειες λειτουργίας λοιπών χώρων υγει-

ονομικού ενδιαφέροντος(εργαστήρια δερ-

ματοστιξίας – τατουάζ, κομμωτήρια, γυ-

μναστήρια κ.α.)

•Εκπαίδευση προσωπικού (προγράμματα

ΕΦΕΤ, ΛΑΕΚ)

•Διαγράμματα ροής

•Τεχνικές μελέτες

•Αρχεία επιχειρήσεων (“Φάκελοι”)

•Ετικέτες τροφίμων

•Υποστήριξη σε υγειονομικά και αγορα-

νομικά θέματα

•Μελέτες HACCP

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επιθεωρή-

σεις που αφορούν τον έλεγχο των κριτη-

ρίων ποιότητας που έχει θέσει μια

εταιρεία προς τους προμηθευτές/υπό-

καταστηματα/αντιπροσώπους/λοι-

πούς συνεργαζόμενους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη Συ-

στημάτων Ποιότητας ISO (ISO 9001:2008,

ISO 22000:2005 κ.α.)

•Επιθεωρήσεις 2ου μέρους (επιθεωρή-

σεις που αφορούν τον έλεγχο των κριτη-

ρίων ποιότητας που έχει θέσει μια εταιρεία

προς τους προμηθευτές /υπόκαταστημα-

τα/αντιπροσώπους/λοιπούς συνεργαζόμε-

νους φορείς)

•Μελέτη, εφαρμογή και σύνταξη Συ-

στημάτων Ποιότητας ISO (ISO 9001:2008,

ISO 22000:2005 κ.α.)

Π
οια  είναι η καταναλω-

τική συμπεριφορά του

Έλληνα καταναλωτή

όταν χρειάζεται να ψωνίσει

τρόφιμα, μπίρες, αναψυκτικά;

Δηλαδή προϊόντα που η γενιά

των γονιών του αγοράζει μέσω

των σούπερ μάρκετ;

Λόγω απόστασης επιλέγει

κυρίως τα καταστήματα της

γειτονιάς του ή όποιο βρεθεί

στον δρόμο του. Αυτοί όμως

δεν είναι οι μοναδικοί λόγοι.

Ο βασικότερος λόγος για το

ποιο κατάστημα θα επιλέξει

για να κάνει αυτές τις αγορές είναι η τιμή. 

Χαμηλές τιμές που βρίσκει σε αρκετά καταστήματα σε

κοντινή απόσταση από το σπίτι του σε σχέση π.χ. με τις

τιμές αντίστοιχων προϊόντων που πωλούνται στα οργανωμένα

δίκτυα.

Ψωνίζοντας από παντού

Υπάρχει μια κατηγορία καταναλωτών, περίπου το 26% των

Ελλήνων καταναλωτών που αγοράζουν απ’ όλα τα «κανάλια»,

είτε είναι το σούπερ μάρκετ είτε το μίνι μάρκετ, το περίπτερο,

ο φούρνος ή ακόμη και το Internet.

Είναι η ομάδα των καταναλωτών που έχει αναδειχθεί τα

τελευταία χρόνια και η οποία μαζί με την ομάδα των νεό-

πτωχων (αποτελούν το 29% των καταναλωτών), σύμφωνα

με στελέχη του οργανωμένου λιανεμπορίου, θα καθορίσουν

την τύχη και το μέλλον αρκετών δικτύων.

Είναι δε αυτή η κατηγορία των καταναλωτών που μπορεί

να στηρίξει τους μικρομεσαίους, είτε αυτοί είναι μεμονωμένοι

είτε ανήκουν σε κάποιο από τα δίκτυα τα οποία έχουν ξε-

φυτρώσει τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσονται σε ρα-

γδαίους ρυθμούς, στο μέτρο που η υπάρχουσα κατάσταση

επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Είναι δε αυτοί οι καταναλω-

τές που δηλώνουν ότι  είναι

ανοικτοί να δοκιμάσουν και

άλλες εναλλακτικές, υπό την

προϋπόθεση βέβαια ότι οι τι-

μές στο μαγαζάκι της γειτονιάς

τους θα είναι ανταγωνιστικές. 

Διαρροές από το 

οργανωμένο λιανεμπόριο

Αυτό έχει αρχίζει να φαίνεται

και στο ταμείο του οργανω-

μένου λιανεμπορίου τροφί-

μων, που συνεχίζει να κατα-

γράφει σημαντική μείωση. Και αν αυτή η υποχώρηση για

κάποιους θεωρείται... φυσιολογική, λόγω και της μείωσης

του διαθέσιμου εισοδήματος, η πτώση 11% των πωλήσεων

γάλακτος (φρέσκου και υψηλής παστερίωσης) το πρώτο δί-

μηνο του έτους εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν

είναι λογική. Και αυτό γιατί θεωρείται αδύνατο ένας στους

δέκα Έλληνες να σταμάτησαν να πίνουν γάλα έτσι ξαφνι-

κά.

Η εξήγηση που δίνουν παράγοντες της αγοράς είναι ότι

έχει υπάρξει μετακίνηση μερίδας καταναλωτών από τα

μεγάλα δίκτυα στα μικρότερα σημεία για την αγορά του

συγκεκριμένου προϊόντος, π.χ. σε φούρνους και μίνι μάρκετ. 

Το μικρό σημείο, ενώ αναστέναξε στην αρχή της κρίσης

καταγράφοντας τις μεγαλύτερες απώλειες, ξαφνικά βρήκε

μπροστά του το φως. Η κρίση έφερε κατ’ αρχήν έλλειψη

χρήματος, ειδικά για μεγάλες αγορές με το καλάθι του νοι-

κοκυριού να μειώνεται κατά 25%. Το μέσο νοικοκυριό δεν

μπορεί πια να πληρώσει 2 φορές το μήνα για όλα τα ψώνια,

μπορεί μόνο να αγοράζει κάθε μέρα όσα χρειάζεται. 
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Στα σκαριά το «νέο

TAXIS» - Τι αλλάζει

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.

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 

2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Προωθήστε το νερό

το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της Ένω-

σης Διακινητών Εμ-

πόρων Οίνων Ποτών

Αθηνών, σας υπεν-

θυμίζει ότι έκλεισε

συμφωνία με την

εταιρεία IQ BANDS

(BIKOΣ) για την απο-

κλειστική διάθεση

του νερού «Ζαγορο-

χώρια» από τα μέλη

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,

στην περιοχή της

Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-

μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν

να επικοινωνούν 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.

Αλλαγές στην αγορά 

της λιανικής

Στη σελίδα 4

Στη σελίδα 2

* Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στα τηλέφωνα: 

2103468268 και 6945373001 -

6979452255

Νίκος Παπαδόπουλος - Μαρία Δαουτάκου

Αν χρειάζεστε:



Σύμφωνα με ετήσια έρευνα κατανα-

λωτών του ΙΕΛΚΑ σε πανελλήνιο δείγμα

2.500 καταναλωτών, το 80% των κατα-

ναλωτών έχει μειώσει τις αγορές του

συνολικά λόγω της κρίσης και το 71%

αγοράζει μόνο τα απαραίτητα. 

Άρα εξέλειπε ο βασικός λόγος

μετακίνησης σε ένα υπερμάρκετ. 

Και όχι μόνο αυτό. 

Η πραγματικότητα πάντως είναι πως

τα τελευταία χρόνια της κρίσης, ενώ

κανείς θα περίμενε οι μεγάλοι του κλά-

δου να μαζέψουν όλο το «χαρτί» από

τους ανταγωνιστές τους που έφυγαν,

πτώχευσαν, εξαγοράσθηκαν ή αντιμε-

τωπίζουν προβλήματα -υπολογίζονται

στις 25 αλυσίδες- κάτι τέτοιο, μέχρι

στιγμής τουλάχιστον, δεν έχει συμβεί.

Αντιθέτως οι σωρευτικές απώλειες στο

οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων αγ-

γίζουν τα 6 δισ. ευρώ, τζίρος που στο

μεγαλύτερο μέρος του μπορεί να έχει

«καεί» λόγω της οικονομικής κρίσης,

αλλά κάποιο κομμάτι του έχει μετακι-

νηθεί σε άλλα δίκτυα.

Τα νέου τύπου «Μίνι Μάρκετ»

Την ίδια ώρα ανθούν τα καταστήματα

που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο

επτά ημέρες την εβδομάδα. Και δεν

αναφερόμαστε στα περίπτερα. Τουλά-

χιστον 20 σημεία σήμερα στην Αθήνα

λειτουργούν υπό αυτό το καθεστώς.

Και αν αναρωτιέστε πώς γίνεται αυτό,

τη στιγμή που το «κλασικό» οργανωμένο

λιανεμπόριο τροφίμων, δηλαδή τα σού-

περ μάρκετ, λειτουργεί μέχρι τις 9 το

βράδυ τις καθημερινές και παραμένει

κλειστό την Κυριακή και τα μίνι μάρκετ

μέχρι τις 11 το βράδυ όλη την εβδο-

μάδα, η απάντηση κρύβεται στις άδειες

με τις οποίες λειτουργούν τα συγκε-

κριμένα δίκτυα.

Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες,

τα καταστήματα που λειτουργούν και

πέραν του «κανονικού» ωραρίου έχουν

επεκτείνει την υπάρχουσα άδειά τους

ή έχουν αποκτήσει περισσότερες της

μιας άδειες προκειμένου να καλύπτουν

όλες τις κατηγορίες των προϊόντων

που πωλούν. Αρκετοί δε επαγγελματίες,

σύμφωνα με πληροφορίες από την

αγορά, έχουν βγάλει άδεια για τα συγ-

κεκριμένα καταστήματα ώστε αυτά να

λειτουργούν είτε ως γαλακτοπωλείο

είτε ως χώρος εστίασης είτε ως shop

in a shop μέσα σε άλλο διανυκτερεύον

δίκτυο, όπως είναι τα πρατήρια υγρών

καυσίμων.

Τα καταστήματα αυτά, εκτός από τα

προϊόντα ενός μίνι μάρκετ, όπως σαμ-

πουάν, τρόφιμα, αναψυκτικά, μπίρες,

κρασιά, γαλακτοκομικά προϊόντα, τυ-

ποποιημένα προϊόντα, κάποια εξ αυτών

πουλάνε φρούτα λαχανικά, σάντουιτς

-σφολιάτες, καφέδες- ροφήματα, τσι-

γάρα και προϊόντα καπνού και Τύπο

διαθέτουν φρέσκο ψωμί.

Πάντως το διευρυμένο ωράριο με το

οποίο λειτουργούν τα συγκεκριμένα

σημεία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα

στην αγορά, σε μια περίοδο κατά την

οποία ουκ ολίγες αλυσίδες σούπερ

μάρκετ έχουν καταθέσει θέμα αλλαγών

σε αυτό και δη στο ωράριο με το οποίο

λειτουργούν τα convenience stores ή

αλλιώς τα καταστήματα γειτονιάς. 

Εμείς ως ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ θα επιση-

μάνουμε:

ΜΗΠΩΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΔΟΥΝ ΜΕ

ΑΛΛΟ ΜΑΤΙ ΟΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΙΣΟΡ-

ΡΟΠΙΣΕΙ Η ΑΓΟΡΑ; 

Είναι καιρός όλα τα καταστήματα της

λιανικής και όχι μόνο οι μεγάλες αλυ-

σίδες να απολαμβάνουν τις ίδιες τιμές

και προσφορές για τις εισροές των εμ-

πορευμάτων με φροντίδα των συνερ-

γαζομένων εταιρειών.
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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

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                            210-8048357

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

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

Αλλαγές στην αγορά 

της λιανικής
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Με ξεκάθαρη θέση, σύμπνοια, και προτάσεις για την

«επόμενη ημέρα της ιδιωτικής ασφάλισης» η ασφαλιστική

διαμεσολάβηση συμμετέχει, για πρώτη φορά, στην

εκδήλωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

που πραγματοποιείται στις 10 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο

Μέγαρο και ώρα 16:00, στο πλαίσιο της Ημέρας Ιδιωτικής

Ασφάλισης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό γεγονός καθώς εκεί  οι

εκπρόσωποι του κλάδου, με ενιαία παρουσία θα τοπο-

θετηθούν επί βασικών θεμάτων που αφορούν: στις

προοπτικές της διαμεσολάβησης, στις αναγκαίες εκ-

συγχρονιστικές προσαρμογές και στις διαδικασίες που

κρίνονται αναγκαίες να υιοθετηθούν για να διασφαλιστεί

η επαγγελματική πρόοδος και συνέχεια.

Οι εργασίες της εκδήλωσης της ΕΑΕΕ ξεκινούν με το

θεματικό πάνελ της διαμεσολάβησης στο οποίο συμ-

μετέχει δια του προέδρου του το ΕΕΑ και το συνθέτουν

οι πρόεδροι των φορέων της Διαμεσολάβησης (κυρία

Λύχρου της ΕΑΔΕ, κ. Ξηρογιαννόπουλος του ΣΕΜΑ, κ.

Λελεδάκης του ΠΣΑΣ και κ. Γαβαλάκης του ΠΣΣΑΣ).

Υπό τον συντονιστικό ρόλο του Γενικού Διευθυντή

της Groupama Ασφαλιστική κ. Χρ. Κάτσιου, οι συμμε-

τέχοντες στην θεματική ενότητα, θα αναφερθούν στα

εξής θέματα: 

1. Η οδηγία IDD και το ευρύτερο νομοθετικό  πλαίσιο

λειτουργίας της ασφαλιστικής διανομής.  

2. Oι παράμετροι που καθορίζουν το μέλλον της

ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και συναρτώνται με

την εφαρμογή της τεχνολογίας και την δια βίου μάθη-

ση-επιμόρφωση των διαμεσολαβούντων.  

3. H δυναμική σχέση της ασφαλιστικής διαμεσολά-

βησης με τον καταναλωτή και πώς αυτή θα διαμορφωθεί

ώστε να εξυπηρετεί τους καταναλωτές, να διασφαλίζει

την αντικειμενική ενημέρωσή τους και να ικανοποιεί

τις ανάγκες τους για ορθή κατανόηση και πληροφόρηση

όσων σχετίζονται με την ασφάλισή τους.

Η συμμετοχή των μελών του κλάδου στην εκδήλωση

της ΕΑΕΕ είναι σημαντική αφενός διότι θα ενημερωθούν

οι επαγγελματίες σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντός

τους, και αφετέρου διότι όλοι μαζί θα συνδράμουμε

στην περαιτέρω ενίσχυση της «μεγάλης και συμπαγούς»

εικόνας που έχουμε επιτύχει ως ασφαλιστικοί διαμε-

σολαβητές να δείχνουμε και στην κοινωνία και στις

ασφαλιστικές εταιρείες.

Από το Ε.Ε.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 8.11.2017

Θέμα: 

«Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση στην εκδήλωση της ΕΑΕΕ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το σχέδιο της Ανε-

ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το «νέο

ΤΑΧIS» μετά από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού

«Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα

πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ».

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει την πλήρη ηλε-

κτρονικοποίηση των συναλλαγών των πολιτών και

των επιχειρήσεων, αφού πλέον η διευθέτηση των

υποθέσεων τους θα γίνεται μέσω του ΤΑΧIS και όχι

με επίσκεψη στην εφορία. Στόχος των αλλαγών είναι

η παροχή αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

προς τους πολίτες, η ενίσχυση των δυνατοτήτων

διασταύρωσης των φορολογικών στοιχείων των φο-

ρολογούμενων.

Ειδικότερα, το νέο TAXIS φέρνει τις ακόλουθες με-

ταβολές:

Θα μεταβληθεί η μορφή των δηλώσεων που θα

πρέπει να υποβάλλονται από τους πολίτες και τις

επιχειρήσεις, θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν

έντυπα και θα δημιουργηθούν νέα. Σχεδιάζεται η

ανάπτυξη εφαρμογών παραλαβής, εκκαθάρισης της

δήλωσης, της αίτησης επιστροφής πιστωτικού υπο-

λοίπου μέσω TAXISnet καθώς και νέων εφαρμογών

των μισθωτηρίων και των συμφωνητικών. Επίσης προ-

βλέπεται η αναμόρφωση της διαδικασίας επιστροφών

ΦΠΑ, η εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Δια-

δικασίας όπως η ηλεκτρονική κοινοποίηση και ο υπο-

λογισμός ημερήσιου τόκου, η αυτοματοποίηση δια-

δικασιών όπως της επιστροφής φόρων, η αναμόρφωση

της πιστοποίησης και των εξουσιοδοτήσεων στο TAXIS-

net.

Θα εξασφαλισθεί η άντληση πληροφοριών φορο-

λογικού περιεχομένου από την πηγή, προκειμένου

να είναι εφικτή η υλοποίηση νέων διασταυρώσεων ή

η κατάργηση προσκόμισης σχετικών βεβαιώσεων από

τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για να πιστοποιήσουν

ποσά που αναφέρονται στις δηλώσεις τους.

Θα υλοποιηθούν νέα web services για αυτεπάγγελτη

έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από άλλους

φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου

Τομέα, προκειμένου να απαλλαγεί ο πολίτης από την

απαίτηση προσκόμισης «έντυπων» βεβαιώσεων και

πιστοποιητικών. Οι ανάγκες αυτές γίνονται ακόμα πιο

επιτακτικές καθώς το σύνολο των φορολογικών και

οικονομικών συναλλαγών θα διεκπεραιώνεται ηλε-

κτρονικά, λόγω της συγχώνευσης των Δ.Ο.Υ.

Στο πλαίσιο αναμόρφωσης της φορολογίας Κεφα-

λαίου θα υλοποιηθούν νέες εφαρμογές όπως:

- Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων κα-

ταχώρησης μεταγραφής δηλώσεων φόρου δωρεάς,

γονικής παροχής, κληρονομιάς και μεταβίβασης ακι-

νήτων

- Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικής

δωρεάς

- Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης

ακινήτων

- Διασταυρώσεις συσχέτισης στοιχείων φυσικών και

νομικών προσώπων με Περιουσιολόγιο. Απαιτείται η

διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS,

TAXISnet και Ακίνητης Περιουσίας, προκειμένου να

είναι εφικτή η υλοποίηση πλήθους διασταυρώσεων,

όπως ενδεικτικά η συσχέτιση της συνολικής ακίνητης

περιουσίας βάσει δηλωθέντος εισοδήματος.

- Θα επικαιροποιείται το ELENXIS βάσει του κάθε

φορά ισχύοντος ελεγκτικού νομοθετικού πλαισίου

και ισχύοντος οργανογράμματος Ελεγκτικών Υπηρε-

σιών.

Έτσι, σύμφωνα με το σχεδιασμό, μεταξύ άλλων θα

υποστηρίζεται αποτελεσματικότερα:

Η υλοποίηση νέων τρόπων ελέγχου που θα προκύ-

ψουν από συμπλήρωση ή αντικατάσταση τρεχουσών

διατάξεων ή από ολοκληρωτικά νέες διατάξεις π.χ.

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου για τις Φορολογικές Ελεγ-

κτικές Υπηρεσίες (Φ.Ε.Υ.), διασταυρώσεις τραπεζικών

δεδομένων και δεδομένων τρίτων πηγών. Είναι ανάγκη

να υλοποιηθούν νέες εφαρμογές που θα υλοποιούν

νέους τρόπους ελέγχου και διασταυρώσεις για νέες

πηγές δεδομένων στη διάθεση της Ανεξάρτητης Αρ-

χής.

Η προώθηση έκτακτων δράσεων πάταξης της φο-

ροδιαφυγής.

Η υλοποίηση από το ΣΟΕ των ελέγχων που διεξάγει

και αφορούν στους τομείς: Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Παράνομες Επιδοτήσεις,

Ναρκωτικά και Όπλα. Θα πρέπει να μετατραπούν οι

εφαρμογές της Στόχευσης, της Διαχείρισης και της

Διενέργειας Ελέγχων προκειμένου να ανταποκριθεί

το σύστημα στις νέες επιχειρησιακές ανάγκες του

ΣΔΟΕ.

Η εφαρμογή νέων ειδών Τελωνειακού ελέγχου,

νέων παραστατικών στα πλαίσια του Εκσυγχρονισμένου

Τελωνειακού Κώδικα. Οι όποιες αλλαγές στο εθνικό

ή κοινοτικό τελωνειακό δίκαιο θα επιφέρουν προ-

σαρμογές των Εφαρμογών Διαχείρισης και Διενέργειας

για τις Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Στα σκαριά το «νέο TAXIS» - Τι αλλάζει

Νέα web services και ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων

Σε νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προ-

καταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση δια-

κοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης προχώρησε με

νέα εγκύκλιό του το διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Συγκεκριμένα, φυσικά πρόσωπα που έχουν προβεί

σε διακοπή εργασιών της ατομικής τους επιχείρησης

κατά το φορολογικό έτος 2016 και δεν υπέβαλαν εκ

νέου έναρξη εργασιών μέχρι την υποβολή της δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος, μπορούν οποτεδήποτε

εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν με αίτησή

τους στη ΔΟΥ τη διαγραφή της βεβαιωθείσας προκα-

ταβολής.

Διαγραφή προκαταβολής φόρου μετά από διακοπή εργασιών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές στη φο-

ρολογική πολιτική, προκειμένου να αποφευχθεί

η αναστάτωση των φορολογουμένων και οι ακόμη

μεγαλύτερες επιβαρύνσεις, θέλει να πορευτεί η

κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το

πλαίσιο, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο -και σε

συνεννόηση με τους εκπροσώπους των θεσμών-

να παραμείνουν αμετάβλητα τα τέλη κυκλοφορίας

των αυτοκινήτων, να μετατεθεί για την άνοιξη η

υποχρέωση «εξίσωσης» των αντικειμενικών αξιών

με τις εμπορικές, να «παγώσει» τουλάχιστον για

έναν ακόμη χρόνο ο φόρος υπεραξίας, αλλά και να

μην καταργηθεί το ειδικό καθεστώς του ΦΠΑ στα

32 νησιά του Αιγαίου τα οποία εξακολουθούν να το

διατηρούν. 

Οι σοβαρές εκκρεμότητες στη φορολογική πολιτική

συζητήθηκαν αναλυτικά με τους εκπροσώπους των

θεσμών κατά την τελευταία αποστολή τους στην Αθήνα.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες των ακι-

νήτων, η ελληνική πλευρά φέρεται να έχει ζητήσει πί-

στωση χρόνου καθώς επτά εβδομάδες πριν αλλάξει ο

χρόνος δεν έχουν συσταθεί καν οι τοπικές επιτροπές

που θα αναλάβουν το έργο αλλαγής των αντικειμενικών

αξιών. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και

δημοσιονομικό. Τα φορολογικά έσοδα που συνδέονται

με την ακίνητη περιουσία (κατοχή ή μεταβιβάσεις)

αλλά και τα αυτοκίνητα (κατά κύριο λόγο τα τέλη κυ-

κλοφορίας) ανέρχονται σε περίπου πέντε δισ. ευρώ

και η ελληνική πλευρά συνειδητοποιεί ότι πρέπει να

αποφευχθούν οι «πειραματισμοί» που μπορεί να θέσουν

σε κίνδυνο τα δημόσια έσοδα.

Έτσι: 

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2018 αναμένεται να

αναρτηθούν στο Taxisnet μέσα στις επόμενες εβδομάδες

με ελάχιστες ή και μηδενικές διαφοροποιήσεις συγκριτικά

με τα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Από πέρυσι τον Νο-

έμβριο το υπουργείο Οικονομικών είχε εξαγγείλει ότι

τα τέλη του 2018 θα προκύψουν από έναν νέο τρόπο

υπολογισμού ο οποίος θα είναι εξειδικευμένος για

κάθε όχημα καθώς θα στηρίζεται σε κριτήρια όπως

είναι η εφαρμογή συντελεστή παλαιότητας, οι ρύποι, ο

κυβισμός κ.λπ. Στο τραπέζι του διαλόγου έπεσε πρόταση

για διαφοροποίηση των τελών και με βάση το δηλωθέν

εισόδημα (ώστε να ευνοηθούν τα φτωχότερα στρώματα),

όσο και με βάση την οικογενειακή κατάσταση ώστε να

αποφύγουν τις επιβαρύνσεις οι πολύτεκνοι. Τα τέλη

κυκλοφορίας του 2018 θα πρέπει να είναι διαθέσιμα

στο Taxisnet πριν από το τέλος του μήνα καθώς

απαιτείται χρόνος για να συγκεντρωθεί το ποσό των

1,1 δισ. ευρώ από περίπου 5,5 εκατομμύρια οδηγούς.

Πλέον, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξουν

αλλαγές σε σχέση με το 2017. Ενδεχομένως κάποιες

οριακές παρεμβάσεις όσον αφορά τα τέλη των πολυ-

τέκνων αλλά και το αφορολόγητο όριο για όσους κα-

ταβάλλουν τέλη με βάση τις εκπομπές αερίων ρύπων.

Η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές

αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και πρέπει να ολο-

κληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Το υπουργείο Οι-

κονομικών εδώ και μήνες επιχειρούσε να εκπληρώσει

το προαπαιτούμενο εκμεταλλευόμενο την ηλεκτρονική

βάση μεταβιβάσεων που έχει αναπτυχθεί και η οποία

τροφοδοτείται από τους συμβολαιογράφους με όλα τα

στοιχεία από τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Στην πράξη

αποδείχτηκε -όπως έχει παραδεχθεί δημόσια και η αρ-

μόδια υφυπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου- ότι τα

στοιχεία αυτής της βάσης δεν αρκούν. Οι συναλλαγές

είναι ελάχιστες και τα τιμήματα εξαιρετικά χαμηλά είτε

γιατί πρόκειται για πωλήσεις «ανάγκης» είτε για να υπο-

κρύπτονται αγοραπωλησίες κάτω από το τραπέζι (σ.σ.:

μπορεί ο φόρος μεταβίβασης να υπολογίζεται επί της

αντικειμενικής αξίας εφόσον αυτή είναι υψηλότερη

από το αναγραφόμενο τίμημα, ωστόσο υπάρχει το κί-

νητρο της απόκρυψης προκειμένου να καταπολεμηθεί

το πόθεν έσχες το οποίο και υπολογίζεται επί της ανα-

γραφόμενης αξίας στο συμβόλαιο).

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών κατέφυγε και πάλι

στη γνώριμη συνταγή των τοπικών επιτροπών. Το επι-

τελείο στην Καραγεώργη Σερβίας θέλει να διευρύνει

τη σύνθεση των τοπικών επιτροπών με ορκωτούς εκτι-

μητές οι οποίοι θα έρθουν να προστεθούν στους υπη-

ρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών,

στους υπαλλήλους των ΔΟΥ, στους μεσίτες κ.λπ. που

ούτως ή άλλως μετέχουν στις επιτροπές. Αυτό θα χρει-

αστεί, πιθανότατα, νομοθετική ρύθμιση. Μέχρι να ψη-

φιστεί και να συγκροτηθούν οι επιτροπές θα περάσουν

αρκετές ημέρες ακόμη.

Επίσης, πέρα από το έργο της αλλαγής στις τιμές

ζώνης των ακινήτων, το υπουργείο Οικονομικών θα

πρέπει να υπολογίσει και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις

τόσο από τον φόρο μεταβίβασης όσο και από τον

ΕΝΦΙΑ, ο οποίος από μόνος του πρέπει να αποδίδει

περί τα 3,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Δεδομένου

ότι τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη γίνει ασφυκτικά,

η κυβέρνηση φέρεται να έχει ήδη διαπραγματευτεί

με τους εκπροσώπους των θεσμών το ενδεχόμενο

μιας ολιγόμηνης παράτασης ώστε οι αντικειμενικές

αξίες να μην αλλάξουν από την 1/1/2018 όπως

προβλέπει το μνημόνιο, αλλά 2-3 μήνες αργότερα,

πιθανότατα από τον Μάρτιο του 2018.

Εφόσον υιοθετηθεί το σενάριο της παράτασης, η

κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει μια απάντηση και

σχετικά με το πώς θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ του

2018. Κανονικά ο φόρος υπολογίζεται με τις αντι-

κειμενικές αξίες που ισχύουν κατά την πρώτη ημέρα

του έτους. Έτσι, ή θα αποφασιστεί να μην υπάρξει

καμία απολύτως αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ του 2018 (οπότε

τα εκκαθαριστικά θα είναι ακριβώς τα ίδια για όσους

δεν έχουν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατά-

σταση) ή θα επιλεγεί ο ΕΝΦΙΑ να υπολογιστεί με βάση

τις καινούργιες αντικειμενικές αξίες όποτε αυτές ισχύ-

σουν. Η δεύτερη αυτή λύση όμως, πέραν του ότι

απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, ενδέχεται να επιφέρει και

καθυστερήσεις στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2018.

Σημασία δεν έχει μόνο το ποιες αντικειμενικές αξίες θα

χρησιμοποιηθούν, αλλά και το ποιος θα είναι ο χρόνος

υπολογισμού της περιουσιακής κατάστασης του καθενός

(σ.σ.: μέχρι τώρα λαμβάνεται υπ’ όψιν η περιουσιακή

κατάσταση της Πρωτοχρονιάς). 

Για την αναβολή του φόρου υπεραξίας στις μεταβι-

βάσεις ακινήτων έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα

στους δανειστές. Το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς

είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά γραφειοκρατικό

και πολύπλοκο στην εφαρμογή του μέτρο το οποίο

δεν θα έχει καμία απολύτως εισπρακτική απόδοση

καθώς υπεραξίες στην κτηματαγορά, η οποία εξακο-

λουθεί να τελεί υπό καθεστώς πίεσης στις τιμές, δεν

υπάρχουν. Το πιθανότερο είναι ότι το αίτημα της ελλη-

νικής πλευράς θα γίνει αποδεκτό λόγω παντελούς έλ-

λειψης δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Η αναβολή

του φόρου υπεραξίας απαιτεί νομοθετική ρύθμιση. 

Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση

Φλέγον για την κυβέρνηση θέμα είναι και η κατάργηση

του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα 32 νησιά του Αιγαίου

που εξακολουθούν να το διατηρούν. Μπροστά στο εν-

δεχόμενο να αυξηθεί ο κανονικός συντελεστής από το

17% στο 24% και ο χαμηλός από το 9% στο 13% για χι-

λιάδες νησιώτες, η κυβέρνηση έχει ήδη επικαλεστεί το

χαμηλό δημοσιονομικό κόστος στους δανειστές προ-

κειμένου να επιτύχει την αναβολή του μέτρου για έναν

ακόμη χρόνο. Το μέτρο επηρεάζει τον κρίσιμο προϋπο-

λογισμό του 2018, ενώ για να υπάρξει αναβολή χρει-

άζεται νομοθετική ρύθμιση. 

Οι φοροαπαλλαγές που οδεύουν προς «πάγωμα»
«Πάγος» στις αλλαγές αντικειμενικών, τελών Ι.Χ., φόρου υπεραξίας και ΦΠΑ σε 32 νησιά

Οι οφειλέτες έχουν την δυνατότητα να αποτρέψουν

κατασχέσεις οι οποίες πιστώνονται στους τραπε-

ζικούς λογαριασμούς τους

Την ώρα που η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών

έχει εξαντληθεί η εφορία δίνει τη χαριστική βολή κα-

τάσχοντας ακόμη και επιδόματα. Όμως οι οφειλέτες

έχουν την δυνατότητα να αποτρέψουν τέτοιους είδους

κατασχέσεις οι οποίες πιστώνονται στους τραπεζικούς

λογαριασμούς τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠΟΛ 1146) τα επιδόματα

μπορούν να εξαιρεθούν από τις κατασχέσεις για χρέη

προς το Δημόσιο ακόμη κι αν πιστώνονται σε λογα-

ριασμούς μη δηλωμένους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δη-

μοσίων Εσόδων ως «ακατάσχετους».

Τα ακατάσχετα επιδόματα

Ακατάσχετα είναι το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγ-

γύης, το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, το επίδομα

θέρμανσης, η διατροφή ανήλικου τέκνου και κάθε

άλλο επίδομα που έχει χαρακτηριστεί ρητώς ως «ακα-

τάσχετο» από τη νομοθεσία που το προβλέπει.

Σε περίπτωση που έχει επιβληθεί κατάσχεση σε

τέτοια επιδόματα κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογα-

ριασμό δικαιούχου-οφειλέτη του Δημοσίου, αυτός θα

πρέπει επίσης να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ

για περιορισμό της κατάσχεσης ώστε τα ποσά αυτά

να εξαιρεθούν από τα κατασχετέα και να αποδεσμευ-

τούν.

Σημειώνεται ότι στα επιδόματα που μπορούν να

γλιτώσουν την κατάσχεση για χρέη προς το Δημόσιο

δεν περιλαμβάνονται τα επιδόματα στήριξης τέκνων

ούτε τα τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα που

χορηγεί ο ΟΓΑ σε περισσότερους από 700.000 οικο-

γενειάρχες. Κι αυτό διότι τα συγκεκριμένα επιδόματα

δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «ακατάσχετα» στις νομο-

θετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγησή τους.

Δήλωση για τον ακατάσχετο τραπεζικό λογαρια-

σμό

Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο

όριο 1.250 ευρώ όσον αφορά τα ποσά των καταθέσεών

του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα

μόνο τραπεζικό ίδρυμα.

Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο

οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στην ΑΑΔΕ

τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υπο-

βάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα

ΤAXISNET.

Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό

στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή

συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων οφείλει

να γνωστοποιήσει αυτό τον λογαριασμό στην ΑΑΔΕ,

ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμη-

λότερα των 1.250 ευρώ.

Για να δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό πρέπει

να μεταβεί στην ειδική εφαρμογή του taxisnet στη δι-

εύθυνση:

https://www1.gsis.gr/webtax/accountdecl/year2014/

accountdecl/index.jsp και για να εισέλθει να χρησι-

μοποιήσει τους κωδικούς του λογαριασμού στο taxis-

net.

Πώς δηλώνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός
Ποια κοινωνικά επιδόματα είναι ακατάσχετα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την ανάγκη να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί στις

χώρες της ΕΕ υπογραμμίζει η Ευρωπαϊκή Συνομο-

σπονδία Συνδικάτων (ETUC).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σε ενημε-

ρωτικό έγγραφο σήμερα η ETUC, oι κατώτατοι μισθοί

σε πολλές χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελ-

λάδα, είναι πολύ χαμηλότεροι από το αποδεκτό όριο

με αποτέλεσμα πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να μην

μπορούν να επιβιώσουν.

Ειδικότερα στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται

στο 48% του εθνικού ενδιάμεσου (median) μισθού και

επομένως θα πρέπει να αυξηθεί κατά 25% προκειμένου

να φθάσει σε επίπεδο λίγο χαμηλότερο από το κατώτατο

όριο μισθών που θέτει ο ΟΟΣΑ (στα 2/3 του εθνικού

ενδιάμεσου μισθού).

Αντίστοιχα, στην Ισπανία πρέπει να αυξηθεί ο κατώ-

τατος μισθός κατά 62% και στη Γερμανία κατά 28%,

σύμφωνα με τα στοιχεία της ETUC, ενώ συνολικά σε

δέκα χώρες στην ΕΕ ο κατώτατος μισθός είναι κάτω

από 50% του εθνικού ενδιάμεσου μισθού.

«Οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί», δήλωσε η

Έσθερ Λιντς, Συνομοσπονδιακή Γραμματέας της ETUC.

«Η ΕΕ πρέπει να θέσει μια προθεσμία για τον καθορισμό

των κατώτατων μισθών, ώστε να φτάσει τουλάχιστον

το 60% του μεσαίου μισθού και άρα ένα βιώσιμο μισθό.

Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην

άλλη, αλλά ο στόχος πρέπει να τεθεί σε ολόκληρη

την ΕΕ» συνέχισε η ίδια, καλώντας τις κυβερνήσεις να

διαβουλευθούν με τα εθνικά συνδικάτα και τους ερ-

γοδότες προκειμένου να υπάρξει λύση.

«Η αύξηση του κατώτατου μισθού στο 60% του μέσου

ή του ενδιάμεσου μισθού σε κάθε χώρα θα μειώσει

σημαντικά τη φτώχεια των εργαζομένων και θα οδηγήσει

στην οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε.

Σύμφωνα με την ETUC, σε ορισμένες χώρες της ΕΕ οι

κατώτατοι μισθοί προσεγγίζουν μεν τα 2/3 του εθνικού

μεσαίου μισθού, χωρίς όμως να είναι σε βιώσιμα

επίπεδα, όπως, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Η ETUC δεσμεύτηκε σήμερα να ασκήσει πιέσεις για

την αύξηση των κατώτατων μισθών στο πλαίσιο ενός

σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού

Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΕΕ

Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα πρέπει να ανέβει 25% 
-Για να πλησιάσει τα όρια του ΟΟΣΑ

Τ
ο 75% των ήδη καταβαλλόμενων

συντάξεων, περίπου 1,9 εκατ. συν-

τάξεις, έχουν ήδη επανυπολογίσει

οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Από αυτές,

μειωμένες θα είναι το 2019 όσες προ-

έρχονται από ασφαλισμένους του

πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ), του Δημοσίου και

των πρώην Ευγενών Ταμείων (ΔΕΚΟ-

Τραπεζών).

Αναλυτικά, οι περικοπές θα εφαρ-

μοστούν από την 1η Ιανουαρίου του

2019, όμως εντός του 2018, οι 2,6

εκατ. ήδη συνταξιούχοι θα πρέπει να

γνωρίζουν το ύψος της προσωπικής

τους διαφοράς και κατά συνέπεια, το

μέγεθος των επερχόμενων μειώσεων.

Σύμφωνα με το νόμο, οι μειώσεις δεν

θα μπορούν να ξεπεράσουν το 18%,

ακόμη κι αν η προσωπική διαφορά είναι

μεγαλύτερη. Ο νόμος προβλέπει επίσης

την κατάργηση των επιδομάτων συζύ-

γου και τέκνων, που λαμβάνει μεγάλη

μερίδα των συνταξιούχων.

Η κυβέρνηση και δη η ηγεσία του

υπουργείου Εργασίας δεσμεύεται ότι

και η κατάργηση των επιδομάτων θα

υπολογιστεί στο ανώτατο όριο περικο-

πών του 18%. Οι εργαζόμενοι στον

ενιαίο Φορέα έχουν μάλιστα εκφράσει

επιφυλάξεις ως προς την πιστότητα

των αποτελεσμάτων, επισημαίνοντας

ότι υπάρχουν πρώην ταμεία όπως το

Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχο-

λούμενων (ΕΤΑΑ) που δεν έχουν ηλε-

κτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά

συνέπεια ο επανυπολογισμός των συν-

τάξεων δεν είναι εύκολος.

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι ειδικά στις

περιπτώσεις παλαιών συντάξεων, για

παράδειγμα της δεκαετίας του ’80, είναι

σχεδόν αδύνατο να ξαναϋπολογιστούν

με ακρίβεια οι συντάξεις, και κατά συ-

νέπεια εκτιμούν πως το αποτέλεσμα

δεν θα είναι ακριβές. Ο πρόεδρος των

εργαζόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία

Αντώνης Κουρούκλης επισημαίνει μά-

λιστα ότι αμέσως μετά τη δημοσιοποί-

ηση των επίσημων αποτελεσμάτων,

τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι ίδιοι οι

συνταξιούχοι οφείλουν να ζητήσουν

αναλυτικά στοιχεία, προκειμένου να

ελεγχθεί το όποιο αποτέλεσμα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

έχουν ήδη προχωρήσει στον επανυπο-

λογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συν-

τάξεων, σε ποσοστό 75%. Στην πράξη,

περίπου 1,9 εκατ. κύριες συντάξεις

έχουν υπολογιστεί και σύμφωνα με τα

όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου,

ήτοι εθνική συν ανταποδοτική

σύνταξη. Η διαφορά που προ-

κύπτει μεταξύ του νέου και του

ήδη καταβαλλόμενου ποσού εί-

ναι η λεγόμενη «προσωπική δια-

φορά», η οποία, εάν είναι θετική,

θα κοπεί έως ποσοστό της τάξης

του 18%. Οι μειώσεις θα επιβλη-

θούν, βάσει της ισχύουσας νο-

μοθεσίας, το 2019. Βέβαια, την

πρώτη «ψυχρολουσία» οι συντα-

ξιούχοι θα τη λάβουν εντός του

2018, καθώς υπάρχει μνημονιακή

δέσμευση για ενημέρωση του

συνόλου των δικαιούχων μέχρι

τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Τα αποτελέσματα των επανυ-

πολογισμών, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, ειδικά για τους συν-

ταξιούχους που ως εργαζόμενοι

είχαν υψηλούς μισθούς και λίγα

έτη ασφάλισης, δείχνουν μεγάλες

περικοπές. Το ίδιο συμβαίνει και

με τις συντάξεις χηρείας.

Σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων

του πρώην ΤΕΒΕ αλλά και του πρώην

Ταμείου Εμπόρων θα υποστούν το ανώ-

τατο όριο των μειώσεων, ήτοι 18%. Με-

ταξύ 12% και 14% κυμαίνονται οι θετικές

προσωπικές διαφορές και κατά συνέπεια

οι μελλοντικές περικοπές στις συντάξεις

του ΙΚΑ.

Οι συνταξιούχοι των πρώην «ευγενών

ταμείων» (ΔΕΚΟ-Τραπεζών), εάν είχαν

αποχωρήσει με 35 ή και περισσότερα

έτη ασφάλισης και είχαν υψηλούς μι-

σθούς, δεν θα έχουν σημαντικές δια-

φοροποιήσεις στις συντάξεις του 2019,

σε αντίθεση με αυτούς που αποχώρησαν

με λίγα έτη ασφάλισης και μισθούς

πέριξ των 1.500 με 2.000 ευρώ, οι

οποίοι θα δουν περικοπές κατά 10% με

12%.

Βέβαια, στο πρώην ταμείο των μι-

σθωτών, εξαιτίας της πληθώρας συν-

τάξεων με λίγα έτη ασφάλισης (15ετία)

που οδηγούσαν στα κατώτατα όρια,

υπάρχουν και πολλές συντάξεις με αρ-

νητική προσωπική διαφορά, που το

2019 θα οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις.

Η μέση μείωση που θα έχουν από

1/1/2019 οι σημερινές συντάξεις των

πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου

είναι κοντά στο 18%, λόγω της θετικής

προσωπικής διαφοράς που δείχνει ο

επανυπολογισμός αλλά και της λήψης

επιδομάτων συζύγου και τέκνων, τα

οποία καταργούνται.

Για ποιους συνταξιούχους χτυπά 

η... καμπάνα των μειώσεων
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέα γραμμή εμφιάλωσης στο Αίγιο,

η ταχύτερη γραμμή νερού στον

Όμιλο Coca-Cola HBC, με δυνατότητα

72.000 φιάλες/ώρα και εξοικονόμηση

νερού και ενέργει-

ας. Στα 37 εκατ.

ευρώ οι επενδύ-

σεις στην Ελλάδα

από το 2015.

Το επενδυτικό της πρόγραμμα στις

παραγωγικές της εγκαταστάσεις συ-

νεχίζει η Coca-Cola Τρία Έψιλον, με

μία ακόμη σημαντική επένδυση 8 εκατ.

ευρώ στη μονάδα παραγωγής της στο

Αίγιο, όπου παράγεται και εμφιαλώνεται

το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ.

H επένδυση στη μονάδα του Αιγίου

αφορά στην προσθήκη μίας νέας, υπερ-

σύγχρονης γραμμής που θα παράγει

τις συσκευασίες Φυσικού Μεταλλικού

Νερού ΑΥΡΑ PET 500 ml, 330 ml ΑΥΡΑ

Bloom και 750 ml Active Cap. Πρόκειται

για την ταχύτερη γραμμή παραγωγής

νερού του Ομίλου Coca-Cola HBC, με

παραγωγική δυνατότητα 72.000 φιά-

λες/ώρα. Με τη νέα γραμμή επιτυγχά-

νεται επίσης εξοικονόμηση νερού και

ενέργειας κατά τη διαδικασία εμφιά-

λωσης, που υπερβαίνει το 10%.

Η επένδυση αυτή έρχεται σε συνέχεια

επενδύσεων 5 εκατ. ευρώ την προ-

ηγούμενη τριετία για την καλύτερη

διαχείριση των ενεργειακών πόρων και

την αναβάθμιση του μηχανολογικού

εξοπλισμού και των κτιριακών εγκα-

ταστάσεων στη μονάδα του Αιγίου

αλλά και της μεγάλης πρόσφατης επέν-

δυσης 24 εκατ. ευρώ της εταιρείας

για την αναβάθμιση της μονάδας της

στο Σχηματάρι σε Mega Plant. Συνολικά,

οι επενδύσεις της εταιρείας στις πα-

ραγωγικές της μονάδες στην Ελλάδα

ανέρχονται σε 37 εκατ. ευρώ από το

2015.

Παράλληλα, σε συνέπεια με τους

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ομί-

λου Coca-Cola Hellenic, η επένδυση

αυτή προωθεί τη συνολική μείωση του

πλαστικού στις συσκευασίες της Coca-

Cola Τρία Έψιλον. Η νέα γραμμή επι-

τρέπει πλέον τη χρήση lightweight

PET σε όλες τις συσκευασίες της οικο-

γένειας του Φυσικού Μεταλλικού Νε-

ρού ΑΥΡΑ και, ειδικότερα, μειωμένου

κατά 27% πλαστικού στο ΑΥΡΑ Bloom

και 18% στο ΑΥΡΑ Active Cap. Πρόκειται

για τη συνέχεια της καινοτομίας που

έχει ήδη πετύχει η εταιρεία το 2014

με την ελαφρύτερη

φιάλη PET με 24%

λιγότερο πλαστι-

κό, στις συσκευα-

σίες ΑΥΡΑ 500 ml &

1,5 lt.

«Επενδύουμε σταθερά στην Ελλάδα,

στην ανάπτυξη και την αναβάθμιση

της παραγωγικής μας δραστηριότητας

στη χώρα. Η νέα επένδυση στην πα-

ραγωγική μας μονάδα στο Αίγιο, ισχυ-

ροποιεί περαιτέρω τη δυναμική του

εργοστασίου μας στο Αίγιο, η οποία

αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και

πιο σύγχρονες βιομηχανίες της περιο-

χής. Παράλληλα, εκπληρώνει και υπη-

ρετεί τη σταθερή μας δέσμευση στην

ανάδειξη καινοτόμων πρακτικών, που

μειώνουν το περιβαλλοντικό μας απο-

τύπωμα και συμβάλλουν σε ένα κα-

λύτερο, αειφόρο αύριο», δήλωσε η

Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Επι-

κοινωνίας της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Το εργοστάσιο του Αιγίου, όπου από

το 1989 εμφιαλώνεται το Φυσικό Με-

ταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, αποτελεί μία μο-

νάδα πρότυπο για τις πρακτικές υπεύ-

θυνης λειτουργίας που ακολουθεί:

είναι το μοναδικό εργοστάσιο εμφιά-

λωσης νερού στην Ελλάδα και το πρώ-

το εργοστάσιο στον εγχώριο κλάδο

τροφίμων και ποτών που έχει λάβει

Χρυσή Διάκριση από το European Water

Stewardship (EWS) για την ολιστική

προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση

υδάτινων πόρων και την επίτευξη 100%

όλων των στόχων. Επίσης, το μικρο-

βιολογικό εργαστήριο του εργοστασίου

είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύ-

στημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) σύμφωνα

με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/ IEC

17025:2005. Αντανακλώντας τα πα-

ραπάνω, το εργοστάσιο, πρόσφατα

βραβεύτηκε ως το καλύτερο εργοστά-

σιο μεταξύ των 28 χωρών του Ομίλου

Coca-Cola HBC, ο οποίος κατέχει την

ηγετική θέση στους Δείκτες Βιώσιμης

Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI), ξεπερ-

νώντας όλες τις εταιρείες του κλάδου,

τα τελευταία 4 χρόνια.

Ολοκλήρωσε νέα γραμμή

παραγωγής, ύψους 3,2

εκατ. ευρώ, στο εργοστάσιο

της Σίνδου και συνεχίζει το

επενδυτικό πλάνο των 45

εκατ. ευρώ έως το 2019.

Άνοδος κατά 3,2 μονάδες

των πωλήσεων των Mythos,

Fix, Kaiser και άλλων προ-

ϊόντων. Τα μηνύματα της

Calsberg για την ελληνική

οικονομία.

Επενδύει κι ανεβάζει με-

ρίδια αγοράς η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

(Mythos, Fix, Kaiser κ.λπ.) παρά την πτώ-

ση των πωλήσεων στο σύνολο της αγο-

ράς των σούπερ μάρκετ και της εστία-

σης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας

Dejan Beko παρουσίασε στους δημο-

σιογράφους τη νέα γραμμή παραγωγής

στο εργοστάσιο της Σίνδου στη Θεσσα-

λονίκη, μία επένδυση ύψους 3,2 εκατ.

ευρώ, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα

και θα κατασκευάζει πλαστικά βαρέλια

για την μπύρα που σερβίρεται στα μπαρ,

τα εστιατόρια και άλλα σημεία εστία-

σης.

Πρόκειται για την παγκοσμίως πατεν-

ταρισμένη καινοτομία DraughtMaster.

Το σύστημα στηρίζεται στη χρήση πρα-

κτικών, περιορισμένου βάρους βαρελιών

«μίας χρήσης», τα οποία δεν περιέχουν

αέρα στο εσωτερικό τους και δεν απαι-

τούν ανθρακικό για το σερβίρισμα της

μπίρας. Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με

τους ειδικούς της βιομηχανίας, η μπίρα

διατηρεί την ποιότητα και τη φρεσκάδα

της για έξι φορές μεγαλύτερο διάστημα

σε σχέση με άλλες τεχνολογίες. Πα-

ράλληλα, το σύστημα DraughtMasterT

είναι εύκολο στη χρήση και τον καθαρι-

σμό, έχει μειωμένα λειτουργικά κόστη

και συμβάλλει στην προστασία του πε-

ριβάλλοντος καθώς καταργεί το πλύσιμο

των βαρελιών.

Τα 3,2 εκατ. ευρώ είναι μέρος των

επενδύσεων ύψους 12,2 εκατ. ευρώ στο

εργοστάσιο της Σίνδου που πραγματο-

ποιεί η Ολυμπιακή Ζυθοποιία από το

2015 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το

2018. Συνολικά και με το άλλο εργο-

στάσιο της εταιρίας στη Ριτσώνα, οι

επενδύσεις ανέρχονται στα 22 εκατ.

ευρώ.

Όλο το επενδυτικό πλάνο της εταιρίας

που τρέχει από το 2014 μέχρι και το

2019 είναι της τάξης των 45 εκατ. ευρώ

και ο διευθύνων σύμβουλος Dejan Beko,

απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε

ότι η μητρική Calsberg εμπιστεύεται την

Ελλάδα και την οικονομία και δεν τέθηκε

κανένα θέμα κλεισίματος ενός εκ των

δύο εργοστασίων.

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατόπιν και

των επενδύσεων που ήδη υλοποιεί, κερ-

δίζει μερίδια στην αγορά. Όπως έγινε

γνωστό από τον Σέρβο επικεφαλής της

εταιρίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της

IRI για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγού-

στου, αν και στο σύνολό της η μπίρα

υποχωρεί κατά 1%, εντούτοις τα σήματά

της αύξησαν κατά 3,6 μονάδες το μερίδιο,

διαμορφώνοντάς το στο 31,6%.

Αλλά και με βάση τα στοιχεία του

υπουργείου Οικονομικών (ΕΦΚ) που αφο-

ρούν και την εστίαση, η αγορά μπίρας

πέφτει 10%, ενώ η Ολυμπιακή Ζυθοποιία

ανέβασε κατά 2 μονάδες, με αποτέλεσμα

να έχει μετρηθεί στο 29,1%.

Αύξηση παρουσιάζουν και τα αναψυ-

κτικά της Tuborg Club Soda και Tuborg

Tonic Water, με τις προσθήκες που έχουν

γίνει στη σόδα των χυμών λεμονιού,

πορτοκαλιού κ.λπ. Σύμφωνα πάντα με

τα στοιχεία της IRI για τα προϊόντα

mixers, τα σήματα της Ολυμπιακής Ζυ-

θοποιίας ανέβηκαν στο οκτάμηνο 5,9

μονάδες και το μερίδιό της είναι στο

36,2%. Η συνολική αγορά κινείται ανοδικά

2%.

Εξάλλου, ο κ. Beko ρωτήθηκε για το

αν έχει δει αλλαγές στην αγορά της

μπίρας, άρσης των στρεβλώσεων, μετά

την έρευνα και καταδικαστική απόφαση

της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε βάρος

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Ο ίδιος απάν-

τησε πως «η απόφαση είναι σεβαστή και

είναι νωρίς για να έχουμε κάποια εξέλι-

ξη»

Ανοδικά κινήθηκαν τα καθαρά έσοδα και ο όγκος πω-

λήσεων της Coca Cola HBC στην περιληπτική ενημέ-

ρωση για την πορεία των εργασιών του τρίτου τριμήνου

του 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου. 

Ειδικότερα, η εταιρεία εμφιάλωσης της Coca Cola Com-

pany ανακοίνωσε αύξηση 6% στα καθαρά έσοδα από πω-

λήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, καθώς και

ένα ισχυρό τρίμηνο όσον αφορά στον όγκο πωλήσεων,

που αυξήθηκε κατά 3,4%, με ευρείες αυξήσεις και στους

τρεις τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας.  Στον τομέα

των αναπτυγμένων αγορών, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε

κατά 2,2% κυρίως λόγω της συνδρομής των χωρών της

Νότιας Ευρώπης και την καλοκαιρία.

Στον τομέα των αναπτυσσόμενων αγορών, ο όγκος

πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5,1%, με ιδιαίτερα ισχυρή ανά-

πτυξη στην Ουγγαρία και την Τσεχική Δημοκρατία, και

σταθεροποίηση στην Πολωνία.

Στον τομέα των αναδυόμενων αγορών, ο όγκος πωλή-

σεων αυξήθηκε κατά 3,5%, με ισχυρή ανάπτυξη να κατα-

γράφεται σε Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία. Ο όγκος πω-

λήσεων στη Ρωσία παρέμεινε σταθερός, ενώ στη Νιγηρία

υποχώρησε μετά τις σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των

προϊόντων.

Παράλληλα, σημειώθηκε αύξηση των καθαρών εσόδων

από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική

βάση κατά 2,5% στο τρίτο τρίμηνο, με την πρόοδο να συ-

νεχίζεται και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης. 

Στις αναπτυγμένες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πω-

λήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

αυξήθηκαν κατά 1,1%, υποστηριζόμενα από τη συνεχή

εστίαση στην αύξηση των εσόδων με ταχύτερο ρυθμό

από τον όγκο πωλήσεων, καθώς και από την εμφάνιση

ενός περισσότερο πληθωριστικού περιβάλλοντος.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από

πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

αυξήθηκαν κατά 2,1%, με συγκράτηση, όπως αναμενόταν,

στην τάση βελτίωσης μείγματος και τιμών σε σύγκριση

με το πρώτο εξάμηνο.

Στις αναδυόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα από πω-

λήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση

αυξήθηκαν κατά 4,2% ως αποτέλεσμα των αυξήσεων

τιμών που έγιναν νωρίτερα μέσα στη χρονιά, καθώς και

τις βελτιώσεις στο μείγμα κατηγορίας και συσκευασίας.

Ο κ. Μιχάλης Ήμελλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμ-

βουλος και Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, σχολία-

σε:

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την ισχυρή επίδοση

των καθαρών εσόδων από πωλήσεις στο τρίμηνο, με

ταυτόχρονη συνεισφορά και από την ανάπτυξη του όγκου

πωλήσεων σε ευρεία βάση, αλλά και από τη σημαντική

βελτίωση μείγματος και τιμών. Οδεύουμε προς το τελευταίο

τρίμηνο ενθαρρυμένοι από την πρόοδο που έχουμε ση-

μειώσει και πεπεισμένοι για την επίτευξη των προσδοκιών

μας για ολόκληρο το έτος». 

Coca Cola 3E: Νέα επένδυση 8 εκατ. 

στη μονάδα εμφιάλωσης στο Αίγιο

Αυξήσεις μεριδίων και νέα επένδυση 

3,2 εκατ. για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Coca-Cola HBC: Ενίσχυση κατέγραψαν τα καθαρά έσοδα γ' τριμήνου



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 11EΔEOΠ



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 12EΔEOΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαθέσιμη σε όλους τους νέους,

που αναζητούν εργασία, ανε-

ξαρτήτως πτυχίων και εμπειρίας, σε

όλη την Ελλάδα είναι η πλατφόρμα

e-learning του προγράμματος YOUTH

Empowered από την Coca-Cola Τρία

Έψιλον. 

Με μία απλή εγγραφή στο

www.youthempowered.gr , μπορεί

κανείς να αποκτήσει με τη μορφή

e-learnings προσωπικές και επαγ-

γελματικές δεξιότητες, απαραίτητες

για τη σημερινή αγορά εργασίας,

καθοδήγηση από στελέχη της αγο-

ράς αλλά και σημαντικές ευκαιρίες

δικτύωσης, ανεξαρτήτως κλάδου

εξειδίκευσης. Μακροπρόθεσμος στό-

χος του Προγράμματος YOUTH Em-

powered είναι να προετοιμαστούν

σωστά μέχρι το 2020, 20.000 νέοι

εκτός αγοράς εργασίας, για να διεκ-

δικήσουν με επιτυχία ευκαιρίες απα-

σχόλησης.

Η πλατφόρμα καλύπτει μέσω e-

learnings 10 θεματικές ενότητες,

που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

•πρακτικά tips για σωστή προ-

ετοιμασία και παρουσίαση πριν από

μία συνέντευξη

•τρόπους να τονίζετε τα δυνατά

σας σημεία και να παρουσιάζετε

αποτελεσματικά τον εαυτό σας

•tips για να δημιουργήσετε και

να καλλιεργήσετε το επαγγελματικό

σας δίκτυο

•οδηγίες για αποτελεσματική επι-

κοινωνία

•δημιουργία επιχειρηματικού πλά-

νου

•βασικές γνώσεις οικονομικών

•χρήσιμες τεχνικές διαπραγμα-

τεύσεων και πωλήσεων

•συμβουλές για σωστή διαχείριση

χρόνου

Κλικάροντας στο billboard «Ανα-

καλύπτω τις δυνατότητές μου», οι

συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε

ένα σύγχρονο, gamified test αυτο-

αξιολόγησης της εταιρείας Owiwi.

Πρόκειται για ένα έγκυρο και αξιό-

πιστο, ψυχομετρικό εργαλείο τελευ-

ταίας γενιάς με τη μορφή ηλεκτρο-

νικού παιχνιδιού, το οποίο αξιολογεί

τις δεξιότητες και τα δυνατά σημεία

του παίκτη, βάσει των επιλογών του.

Ολοκληρώνοντας το τεστ, μπορεί

κανείς να μάθει τα προτερήματά

του, να ενισχύσει το βιογραφικό

του, την απόδοσή του στις συνεν-

τεύξεις αλλά και να ανακαλύψει τα

σημεία εκείνα που χρειάζονται βελ-

τίωση.

Στην ενότητα «Μέντορες» βρίσκον-

ται στελέχη της Coca-Cola Τρία Έψι-

λον και της αγοράς που συμμετέχουν

εθελοντικά σε ρόλο μέντορα, με

σκοπό να μοιραστούν την εργασιακή

τους εμπειρία, να απαντήσουν σε

ερωτήσεις και να δώσουν πρακτικές

πληροφορίες για τον τομέα εξειδί-

κευσής τους. Οι συμμετέχοντες μπο-

ρούν να τους γνωρίσουν, να τους

αξιολογήσουν, να μάθουν την ιστο-

ρία τους και να έρθουν σε επαφή

μαζί τους. Η διαθεσιμότητά τους,

καθώς και η αναζήτηση για τις πα-

ρουσιάσεις και τις ομιλίες τους γίνεται

εύκολα και γρήγορα, μέσα από το

Ημερολόγιο.

Κεντρική στρατηγική για την Αθηναϊκή

Ζυθοποιία αποτελεί

η ανάπτυξη της συμ-

βολαιακή γεωργίας.

Έτσι σύμφωνα με όσα

αναφέρονται στην οι-

κονομική έκθεση της

εταιρείας στόχος της

εταιρείας για την επό-

μενη καλλιεργητική πε-

ρίοδο είναι να καλλιεργηθούν 170.000

στρέμματα και να παραχθούν περίπου

50.000 τόνοι βυνοποιήσιμου κριθαριού.

Μάλιστα όπως αναφέρεται η εταιρεία εξε-

τάζει τη δυνατότητα μέρος της παραγωγής

αυτής να μεταπωλείται σε θυγατρικές επι-

χειρήσεις του ομίλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθηναϊκή Ζυ-

θοποιία συνεργάζεται με τη Γεωπονική

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο

πλαίσιο του προγράμματος συμβολαιακής

γεωργίας, ώστε να αναπτυχθούν τρεις

νέες ποικιλίες κριθαριού βυνοποίησης, οι

οποίες μπορούν να αυξήσουν τις στρεμ-

ματικές αποδόσεις έως και 80% σε σύγκριση

με αυτές που καλλιεργούνται σήμερα.

Παράλληλα, όπως τονίζεται η εταιρία

σχεδιάζει επενδύσεις ύψους περί τα 24,2

εκατ. ευρώ που περιλαμβάνονται στο πλά-

νο της τριετίας 2017-2019 συνολικών προ-

βλεπόμενων κεφαλαίων 66,8 εκατ. ευρώ.

Η αναβάθμιση του μηχανολογικού εξο-

πλισμού, η ανανέωση των συσκευασιών,

οι δράσεις που αφο-

ρούν το περιβαλλον-

τικό αποτύπωμα και η

ασφάλεια είναι μέσα

στο πλάνο αυτό πέρα

από το πρόγραμμα

συμβολαιακής γεωρ-

γίας.

Σχετικά με την πορεία

της φετινής χρήσης, η διοίκηση εκτιμά ότι

το 2017 θα είναι εξίσου κερδοφόρα χρονιά,

ενώ διατηρείται απρόσκοπτος ο αναπτυ-

ξιακός σχεδιασμός που περιλαμβάνει την

ενδυνάμωση μαρκών και την ενίσχυση

του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, τον

έλεγχο και τον περιορισμό του λειτουργι-

κού κόστους. «Έχοντας επί σειρά ετών

επενδύσει στην ελληνική αγορά ζύθου

και στην ελληνική οικονομία με την ενί-

σχυση του χαρτοφυλακίου με νέα προ-

ϊόντα, την ενίσχυση της συμβολαιακής

καλλιέργειας των εγχώριων κριθαριών και

την αναδιοργάνωση των δομών μας, η

εταιρεία μας έχει όλες τις προϋποθέσεις

που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της

οικονομικής ύφεσης, αλλά και για την επι-

δίωξη διατήρησης εύλογων μερισματικών

αποδόσεων και δημιουργίας σταθερών,

μακροπρόθεσμα, αξιών για τους μετόχους

της» επισημαίνει η διοίκηση της εταιρείας. 

Νέα πλατφόρμα youthempowered.gr

από την Coca-Cola Τρία Έψιλον
Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Στόχος για το επόμενο έτος η συμβολαιακή γεωργία

Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες υποδέχονται κάθε

χρόνο τα 25 επισκέψιμα οινοποιεία στη Βόρεια

Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει μία δυναμική ταξι-

διωτική τάση. Μάλιστα, φέτος, ο αριθμός των επισκε-

πτών, Ελλήνων και ξένων, δεν αποκλείεται να φτάσει

τα 100.000 άτομα, έναντι 80.000 πέρυσι. Δεδομένου

δε ότι, όπως λένε οι επαγγελματίες του κλάδου, οι

εξαγωγές ελληνικού κρασιού ξεκινούν από την …Ελ-

λάδα (τα κρασιά που δοκιμάζουν οι τουρίστες στις

διακοπές τους, τα αναζητούν στη συνέχεια στην πα-

τρίδα τους), η αισθητή αύξηση της επισκεψιμότητας

στα οινοποιεία δημιουργεί θετική προοπτική και για

τις πωλήσεις στο εξωτερικό.

Τα παραπάνω επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

και το «Πρακτορείο 104,9 FM», o διευθυντής της Ένω-

σης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Βορείου Ελλάδος

(ΕΝΟΑΒΕ), Γιάννης Αλμπάνης, Σύμφωνα με τον κ.Αλμ-

πάνη πάντως, συνεπεία και της οικονομικής κρίσης,

το χύμα κρασί εξακολουθεί να κυριαρχεί στην Ελλάδα,

με μερίδιο αγοράς 65%, έναντι περίπου 35% για το

εμφιαλωμένο επώνυμο (παρότι οι ξένοι έχουν αρχίσει

ν’ αναζητούν -σε μεγαλύτερους αριθμούς σε σχέση

με το παρελθόν- κρασιά με ετικέτα, δείχνοντας προ-

τίμηση σε τοπικές ποικιλίες όπως το ασύρτικο).

Στο μεταξύ, αν η κρίση και η συνακόλουθη πτώση

αγοραστικής δύναμης «έσπρωξε» τους Ελληνες κα-

ταναλωτές στο χύμα, δεν τους ώθησε και στην κατα-

νάλωση φθηνών εισαγόμενων κρασιών, καθώς -όπως

παρατηρεί ο κ.Αλμπάνης- παραμένουν προσηλωμένοι

στην ελληνική παραγωγή. «Από περίπου 95% που

ήταν η κατανάλωση ελληνικού επώνυμου κρασιού,

πήγε στο 93% την τελευταία διετία, δηλαδή η εισχώ-

ρηση φθηνών εισαγόμενων κρασιών ήταν πολύ μικρή»

σημειώνει ο διευθυντής της ΕΝΟΑΒΕ, σύμφωνα με

τον οποίο τα οινοποιεία -ανεξαρτήτως μεγέθους-

στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 1000,

εκ των οποίων 230 στον ελληνικό Βορρά, ενώ παρά

την κρίση, οι επενδύσεις σε κτηριακά, πάγια, εξοπλισμό

και κυρίως προβολή συνεχίζονται, καθώς «πρέπει να

εξελίσσεσαι όταν είσαι στο παιχνίδι».

“Τρέχουμε για να συγκεντρώ-

σουμε ποσό και να ενισχύ-

σουμε τον άτυχο 17χρονο

πρωταθλητή καταδύσεων

Ανδρόγεο Σαμψάκη – Τι-

μούμε τον αείμνηστο

ιδρυτή του τμήματος στί-

βου του Ολυμπιακού Τάκη

Βεντίκο” 

Αυτό είναι το σύνθημα που έχουν

φέτος οι 4οι αγώνες δρόμου Βίκος Street

Relays Πειραιά που θα λάβουν χώρα στις

19 Νοεμβρίου 2017 στην Πλατεία Κανάρη

στο Πασαλιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά, Ο Οργανισμός Πολιτισμού

Αθλητισμού Νεολαίας Πειραιά,ο Ολυμπιακός

ΣΦΠ και ο Ερμής 1877,διοργανώνουν

την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

και ώρα 10:30,την παρουσία-

ση του event στο Δημοτικό

Θέατρο Πειραιά.Κεντρικοί

ομιλητές της εκδήλωσης

θα είναι ο Δήμαρχος Πειραιά

Γιάννης Μώραλης, η Πρό-

εδρος του ΟΠΑΝ Σταυρούλα Αν-

τωνάκου, ο Αντιπρόεδρος του ΟΠΑΝ

Νίκος Γέμελος, ο μεγάλος Πρεσβευτής των

αγώνων και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην

κολύμβηση Σπύρος Γιαννιώτης και ο χάλκινος

πρωταθλητής Ευρώπης στο στίβο και διευ-

θυντής αγώνων Νότης Παπούλιας

“Πειραιάς Βίκος Street Relays 2017” 

στις 19 Νοεμβρίου 2017 στο Πασαλιμάνι

Tο χύμα κρασί κυριαρχεί στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 65%
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια, καταστήματα και επιχει-

ρήσεις φορολογουμένων με χρέη στην Εφορία θα αρ-

χίσουν να βγαίνουν στο σφυρί σε σκοτωμένες τιμές,

καθώς ήδη ο νόμος έχει αλλάξει και προβλέπει πλειστη-

ριασμούς στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, θα αρχίσουν να «βγαίνουν»

στο σφυρί τα ακίνητα αφού μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου

όλα θα είναι έτοιμα για να αρχίσουν οι πλειστηριασμοί

στην εμπορική τιμή.

Πλειστηριασμοί σε 2.000 οφειλέτες

Με δεδομένο ότι η αγορά των ακινήτων έχει καταρρεύσει

τα τελευταία χρόνια και οι εμπορικές τιμές σε πολλές πε-

ριοχές της χώρας απέχουν παρασάγγας από τις αντικειμε-

νικές, εκτιμάται ότι οι πλειστηριασμοί δεν θα κηρύσσονται

άγονοι και θα υπάρχουν πλειοδότες που θα παίρνουν τα

ακίνητα των οφειλετών σε εξευτελιστικές τιμές. Σε πρώτη

φάση, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, απειλούνται περίπου

2.000 φορολογούμενοι που χρωστούν στην Εφορία πάνω

από 50.000 ευρώ.

Αν ανατρέξει κάποιος στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και συγκεκριμένα

στο τμήμα που αφορά στους πλειστηριασμούς

που επισπεύδει για ληξιπρόθεσμες οφειλές φο-

ρολογούμενων προς το δημόσιο θα διαπιστώσει

ότι αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί η αναγκα-

στική εκποίηση δεκαπέντε ακινήτων. Μέχρι πριν

λίγες εβδομάδες οι πλειστηριασμοί ήταν λιγότεροι

από πέντε και πολύ σύντομα θα είναι δεκάδες.

Μια από τις σημαντικές μνημονιακές υποχρε-

ώσεις που εκκρεμεί και θα εκπληρωθεί στο

πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης είναι αυτή της

εκκίνησης των πλειστηριασμών στις εμπορικές

αξίες των ακινήτων. Πλειστηριασμοί με τιμή εκ-

κίνησης στις εμπορικές αξίες γίνεται ήδη εδώ

και αρκετούς μήνες όταν επισπεύδουν ιδιώτες και οι τρά-

πεζες, ενώ δεν γίνεται το ίδιο όταν επισπεύδει τους πλει-

στηριασμούς το δημόσιο.

«Μπλόκο» από τους συμβολαιογράφους

Και μέσα σε όλα αυτά οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν

να «μπλοκάρουν» ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα της

τρίτης αξιολόγησης το οποίο προβλέπει την έναρξη διε-

νέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Επικαλούμενοι

λόγους ασφάλειας των ίδιων αλλά και δυσλειτουργίας

του συστήματος, αποφάσισαν στην έκτακτη γενική συνέ-

λευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, αποχή από τα

καθήκοντά τους (συγκεκριμένα των πλειστηριασμών, ηλε-

κτρονικών και μη) μέχρι το τέλος του χρόνου.

Δεν θα γίνουν μόνο μειώσεις. Θα γίνουν και αυ-

ξήσεις αντικειμενικών αξιών καθώς το υπουρ-

γείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει

περιοχές που οι σημερινές τιμές ζώνης είναι χα-

μηλότερες από τις εμπορικές.

Παράλληλα, δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης

που επαναλήφθηκε και χθες από την υφυπουργό

Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, είναι να αν-

τικατασταθεί ο ΕΝΦΙΑ με έναν φόρο μεγάλης ακί-

νητης περιουσίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίστοιχη δήλωση είχε

κάνει και στην περσινή ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Ωστόσο, οι προθέσεις αυτές πρόκειται εκτός συγ-

κλονιστικού απροόπτου, να παραμείνουν προθέσεις

καθώς προσκρούουν στην κάθετη άρνηση των

θεσμών για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι στα αντίμετρα

που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση για εφαρμογή μετά το

2019, υπάρχει μέτρο μείωσης του υφιστάμενου ΕΝ-

ΦΙΑ.

Το ότι θα γίνουν και αυξήσεις αντικειμενικών τιμών,

είναι ένα από τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία έχει

καταλήξει η ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο

ΥΠΟΙΚ για το ζήτημα της επικαιροποίησης των αντικει-

μενικών και συγκεκριμένα της ευθυγράμμισής τους με

τις εμπορικές που αποτελεί και μνημονιακή δέσμευση

της κυβέρνησης.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές αξίες

των ακινήτων έχουν καταρρεύσει στα χρόνια της κρίσης

λόγω κυρίως της πολιτικής τυφλής υπερφορολόγησης

των ακινήτων, οι μειώσεις που θα γίνουν στις περισσό-

τερες περιοχές θα είναι περιορισμένες προκειμένου

να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα τα φορολογικά

έσοδα που συνδέονται με τις αντικειμενικές, όπως οι

φόροι γονικών παροχών και κληρονομιών αλλά και να

μην απαξιωθεί το χαρτοφυλάκιο υποθηκών και προση-

μειώσεων των τραπεζών.

Όπως είπε χθες μιλώντας σε συνέδριο για την κτη-

ματαγορά η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπα-

νάτσιου, πυρήνας του συστήματος υπολογισμού των

νέων τιμών ζώνης είναι ένας ειδικός αλγόριθμος. Ο αλ-

γόριθμος "οικοδομήθηκε” από την ειδική επιτροπή που

έχει συσταθεί στο υπουργείο για το ζήτημα των αντι-

κειμενικών και τα βασικά συστατικά του είναι τα εξής:

- στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και επεξεργάζεται

η Τράπεζα της Ελλάδος για τις τιμές των ακινήτων.

Πρόκειται για στοιχεία που προκύπτουν από τις εκτιμήσεις

που κάνουν οι τεχνικές υπηρεσίες των τραπεζών στο

πλαίσιο των χορηγήσεων τους με προσημείωση ακινή-

των

- το τίμημα που δηλώνονται στις μεταβιβάσεις

ακινήτων που παρακολουθούνται και καταγράφονται

από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συγκεκριμένη

εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους

μέσω του δικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ και πληροφορεί

τους πολίτες για το τίμημα που αναγράφεται στις δη-

λώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων

- τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι

στην εφαρμογή ηλεκτρονικής θεώρησης μισθωτηρίων

συμβολαίων ακινήτων. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή

που αντικατέστησε την χειρόγραφη θεώρηση με επί-

σκεψη του ιδιοκτήτη στην εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων

δηλώνουν τα στοιχεία της μίσθωσης, βασικό συστατικό

της οποίας είναι το μηνιαίο μίσθωμα

Οριακές μειώσεις και αυξήσεις

Η αρμόδια επιτροπή έχει "τρέξει” σειρά υπολογισμών

με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τα ευρήματα, όπως

σημειώνουν αρμόδιες πηγές, είναι εξαιρετικά ενδιαφέ-

ροντα αλλά καθόλου ευχάριστα για τους φορολογού-

μενους.

"Οι υπολογισμοί που έχει κάνει πιλοτικά η αρμόδια

επιτροπή που έχει συσταθεί στο υπουργείο για το

ζήτημα των αντικειμενικών δείχνουν ότι δεν πρέπει να

αναμένονται θεαματικές μεταβολές στις σημερινές

τιμές ζώνης”, λέει στο capital.gr στέλεχος του ΥΠΟΙΚ

που έχει γνώση του ζητήματος και όσων ετοιμάζονται

στο μέτωπο των αντικειμενικών αξιών. "Θα υπάρξουν

σίγουρα μειώσεις τιμών ζώνης σε πολλές περιοχές

που θα είναι όμως λελογισμένες, αλλά και αυξήσεις

σε ορισμένες περιοχές”.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι όποιες μεταβολές γίνουν

να κινηθούν στη ζώνη του 10% έως 15%, είτε προς τα

πάνω, είτε προς τα κάτω. Τα στοιχεία, όπου υπάρχουν

"φορτώνονται” στον αλγόριθμο και παράγουν προτει-

νόμενες τιμές ζώνης για κάθε περιοχή. Οι τιμές που

παράγει ο αλγόριθμος δεν απέχουν πολύ από τις

σημερινές τιμές ζώνης, λένε στο ΥΠΟΙΚ.

Το ότι δεν θα γίνουν μεγάλες μειώσεις στις τιμές

ζώνης έχει, σύμφωνα με τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ

εξήγηση. Οι μικρές διαφορές μεταξύ της τιμής

ζώνης που "παράγει” ο αλγόριθμος και των υφι-

στάμενων τιμών ζώνης οφείλεται στο ότι το 2007

που έγινε η τελευταία αναπροσαρμογή των αντι-

κειμενικών οι τελευταίες παρέμειναν πάλι σε πολύ

χαμηλότερα επίπεδα των τότε εμπορικών αξιών.

Υποστηρίζουν στο ΥΠΟΙΚ ότι πριν την αύξηση του

2007 οι αντικειμενικές ήταν κατά μέσο όρο 70%

χαμηλότερες από τις τότε εμπορικές αξίες.

Με την αναπροσαρμογή που έγινε τότε, η διαφορά

αυτή απλώς ψαλιδίστηκε και περιορίστηκε στο

50% έως 60%. Με την κατάρρευση των εμπορικών

τιμών στα ακίνητα που προκάλεσε η κρίση και η

υπερφορολόγηση οι εμπορικές αξίες υποχώρησαν πε-

ρίπου στα επίπεδα των σημερινών τιμών ζώνης, είτε

λίγο χαμηλότερα είτε λίγο υψηλότερα.

Τι σημαίνει τιμή ζώνης

Για να ενισχύσουν τα επιχειρήματα τους εξηγούν και

το τι σημαίνει τιμή ζώνης στο σύστημα των αντικειμε-

νικών αξιών. Η τιμή ζώνης είναι η ανά τετραγωνικό φο-

ρολογική αξία για νεόδμητη κατοικία πρώτου ορόφου.

Κατά συνέπεια, σε παλιά κτίσματα η αντικειμενική αξία

ανά τετραγωνικό είναι σημαντικά χαμηλότερα από την

τιμή ζώνης.

Φέρνουν για παράδειγμα την περιοχή της Κυψέλης

στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. Σε αυτήν την περιοχή

η τιμή ζώνης είναι στο επίπεδο των 1.100 ευρώ, δηλαδή

λίγο πιο ψηλά από την τιμή πώλησης ενός νεόδμητου

τετραγωνικού μέτρου κατοικίας στην περιοχή που ανα-

λύεται σε κατασκευαστικό κόστος 800 ευρώ συν το

κόστος οικοπέδου και το κόστος εργολαβικής επιστασίας

για την κατασκευή.

Ο υπολογισμός, όμως, των νέων τιμών αντιμετωπίζει

πολλά προβλήματα. Το σύνολο των ζωνών στην Ελλάδα

για τις οποίες υπάρχουν τιμές ζώνης ανέρχονται σε πε-

ρίπου 10.000. Ωστόσο, τα τρία συστατικά του αλγόριθμου

συναντώνται μόνο στις μισές περιοχές με αποτέλεσμα

να μπορεί να γίνει υπολογισμός μόνο για τις μισές πε-

ριοχές της χώρας και κυρίως τις μεγάλες αστικές. Για

να ξεπεραστεί το πρόβλημα εξετάζεται σοβαρά το εν-

δεχόμενο τελικά να χρησιμοποιηθεί και η παραδοσιακή

μέθοδος των προτάσεων για νέες τιμές ζώνης από τις

κατά τόπους επιτροπές των εφοριών. Αυτό που τονίζουν

στο ΥΠΟΙΚ είναι ότι το χρονοδιάγραμμα για θέσπιση

νέων τιμών ζώνης έως το τέλος του έτους δεν έχει αλ-

λάξει και ότι θα εκπληρωθεί η σχετική μνημονιακή

υποχρέωση.  

Ετοιμάζουν και αυξήσεις στις αντικειμενικές

Τελειωτικό χτύπημα από εφορία

Στο «σφυρί» 2.000 ακίνητα μέσω πλειστηριασμών



Για πρώτη φορά Ευ-

ρωπαίοι επιστήμονες

κατάφεραν, με τη βοή-

θεια μιας συνδυασμένης

βλαστοκυτταρικής και

γενετικής θεραπείας, να

δημιουργήσουν και να

μεταμοσχεύσουν μια

νέα επιδερμίδα σε σχε-

δόν όλο το σώμα ενός

επτάχρονου παιδιού,

που έπασχε από μια

σπάνια ανίατη γενετική

δερματική πάθηση.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή επιτυχία στο

πεδίο των γενετικών θεραπειών, για τις οποίες

έως τώρα έχουν υπάρξει πολλές ελπίδες, αλλά

όχι εξίσου πολλές χειροπιαστές κλινικές επιτυ-

χίες.

Το παιδί -που είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο σε

κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή του λόγω απώλειας

του μεγαλύτερου μέρους της επιδερμίδας του -

έπασχε από κομβική πομφολυγώδη επιδερμό-

λυση, μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πάθηση,

η οποία καθιστά πολύ εύθραυστο το δέρμα.

Η νόσος οφείλεται σε μεταλλάξεις ορισμένων

γονιδίων (LAMA3, LAMB3, LAMC2), που επηρεά-

ζουν μια πρωτεΐνη, τη λαμινίνη, η οποία αποτελεί

βασικό συστατικό της μεμβράνης στη βάση της

επιδερμίδας, με συνέπεια τις χρόνιες πληγές

στο δέρμα. Η πάθηση επιδρά σοβαρά στην ποι-

ότητα ζωής του ασθενούς και μπορεί να οδηγήσει

σε λοιμώξεις και καρκίνο του δέρματος και σε

πρόωρο θάνατο.

Οι ερευνητές από την Ιταλία, την Αυστρία και

τη Γερμανία, με επικεφαλής τον Μικέλε Ντε

Λούκα του Πανεπιστημίου της Μοντένα, που

έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό

"Nature", κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πλή-

ρως λειτουργική νέα

επιδερμίδα, η οποία κά-

λυψε περίπου το 80%

της συνολικής επιφά-

νειας του σώματος του

μικρού ασθενούς. Στο

παρελθόν κάτι ανάλογο

είχε καταστεί εφικτό σε

δύο άλλους ασθενείς,

αλλά μόνο για μια μικρή

επιφάνεια του δέρμα-

τός τους.

Η θεραπεία βασίσθη-

κε στη χρήση κυττάρων που ελήφθησαν από

ένα υγιές τμήμα του δέρματος του παιδιού που

δεν είχε πληγές. Τα κύτταρα αυτά καλλιεργή-

θηκαν στο εργαστήριο και τροποποιήθηκαν γε-

νετικά, έτσι ώστε να περιέχουν πλέον μια φυ-

σιολογική μορφή του μεταλλαγμένου γονιδίου

LAMB3.

Τελικά, μετά από τρεις διαδοχικές επεμβάσεις,

μια σειρά από μοσχεύματα επιδερμίδας με το

υγιές γονίδιο κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος

του σώματος του ασθενούς. Μέσα στους επό-

μενους 21 μήνες, η αναγεννημένη επιδερμίδα

ενσωματώθηκε κανονικά στο σώμα του παιδιού,

ήταν υγιής και δεν ανέπτυξε νέες πληγές.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα θεραπεία

θα είναι πιο αποτελεσματική στα παιδιά, των

οποίων τα βλαστικά κύτταρα του δέρματος έχουν

μεγαλύτερη ικανότητα ανανέωσης από ό,τι των

ενηλίκων. Τόνισαν επίσης ότι το συγκεκριμένο

παιδί θα παρακολουθηθεί σε μεγαλύτερο βάθος

χρόνου, ενώ παράλληλα η νέα θεραπεία θα δο-

κιμασθεί και σε άλλους ασθενείς, ώστε να επι-

βεβαιωθεί ότι είναι ασφαλής και χωρίς παρενέρ-

γειες (π.χ. ανάπτυξη καρκίνου του δέρματος),

προτού αξιοποιηθεί ευρύτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΥΓΕΙΑ

Επιστημονική επανάσταση: 

Δημιούργησαν νέα επιδερμίδα για επτάχρονο παιδί

ΑΓΟΡΑ

Ηπαγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου αναμένεται να φτάσει

τους 2,854 εκατομμύρια τόνους για την ελαιοκομική περίοδο

2017-2018 (από το Σεπτέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο

του 2018), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του Διεθνούς

Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξεως του

12% σε σχέση με την παραγωγή

της προηγούμενης χρονιάς, η οποία

έφτασε τους 2,538 εκατομμύρια

τόνους, σημειώνει ο IOC.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προ-

βλέψεις του Διεθνούς Συμβουλίου,

η παραγωγή της Ελλάδας αναμέ-

νεται να ανέλθει σε 300.000 τόνους

αυξημένη κατά 54%. Για την κορυ-

φαία ελαιοπαραγωγό χώρα, την

Ισπανία, η πρόβλεψη δείχνει 1,5

εκ. τόνους μειωμένη κατά 10% σε

σχέση με την προηγούμενη εμπο-

ρική σεζόν.

Αντίστοιχα, η δεύτερη σε όγκο παραγωγής χώρα, η Ιταλία,

προβλέπεται να έχει παραγωγή 320.000 τόνους, αύξηση 75%

σε σχέση με τα κακά αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου

κυρίως λόγω του βακτηρίου Xylella.

Γενικότερα, τα στοιχεία δείχνουν μέτρια απόδοση σε σύγκριση

με τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών, ο οποίος υπολο-

γίζεται στους 2,945 εκατομμύρια τόνους. Αιτίες τα κύματα

ζέστης και ξηρασίας που επηρέασαν ορισμένες περιοχές κατά

τη διάρκεια του θέρους.

Σε ό, τι αφορά την κατανάλωση, οι εκτιμήσεις κυμαίνονται

στο επίπεδο των 2,889 εκατομμυρίων τόνων ελαιολάδου φέτος,

τιμή που είναι ίδια με την αντίστοιχη του 2003, με την χαρακτη-

ριστική αντίφαση ότι τότε υπήρχαν 1,2 δισεκατομμύρια λιγότεροι

άνθρωποι στον πλανήτη, όπως καταλήγει το Συμβούλιο.

Βρείτε εδώ αναλυτικά Τα στοιχεία Σεπτεμβρίου του IOC για

την ελαιοκομική σεζόν 2017-2018.pdf

Πηγή: agronews.gr

Ελαιόλαδο: +12% η παραγωγή

διεθνώς το 2017-2018, +54% 

η Ελλάδα
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Ίσως η πιο γοητευτική πόλη της Πελοποννήσου κι

ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για weekend

όλες τις εποχές του χρόνου. Στην κουκλίστικη παλιά

πόλη του Ναυπλίου, με τη διατηρητέα αρχιτεκτονική

φυσιογνωμία και τα δύο ενετικά κάστρα που τη στεφα-

νώνουν, την Ακροναυπλία και το Παλαμήδι, είναι διάχυτη

η αύρα της πρώτης πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους.

Θαυμάστε την πόλη από ψηλά ανεβαίνοντας τα –999

κατά την παράδοση 857 κατ’ άλλους– σκαλιά που οδηγούν

στο επιβλητικό Παλαμήδι που ορθώνεται πάνω σε έναν

τεράστιο γκρίζο βράχο και αγναντεύει τη θάλασσα. Από

την Ακροναυπλία η θέα στην πόλη είναι εξίσου εντυπω-

σιακή, ενώ αν ακολουθήσετε τον πεζόδρομο της Αρβανιτιάς

που περιζώνει το βράχο της Ακροναυπλίας, θα κάνετε

μια ειδυλλιακή βόλτα με τη θάλασσα κάτω από τα πόδια

σας. Σε αναπαλαιωμένα αρχοντικά, διάσπαρτα μέσα στην

παλιά πόλη του Ναυπλίου, θα βρείτε όμορφους ξενώνες.

Ο πυρήνας της παλιάς πόλης απλώνεται πίσω από τις

ακτές Μπουμπουλίνας και Μιαούλη, που είναι γεμάτες

cafe-bars και ταβέρνες με υπέροχη θέα απέναντι στο

Μπούρτζι, το μικρό ξερονήσι με το ομώνυμο ενετικό

φρούριο. Ο κεντρικός πεζόδρομος της Βασιλέως Κων-

σταντίνου θα γίνει σημείο αναφοράς σε κάθε περιήγησή

σας στην παλιά πόλη, καθώς τη διασχίζει σχεδόν ολόκληρη

και καταλήγει στη λιθόστρωτη πλατεία Συντάγματος, το

σημείο συνάντησης που θυμίζει έντονα ιταλική piazza.

Εδώ βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βουλευτικόν

που στέγασε το πρώτο κοινοβούλιο του ελεύθερου ελ-

ληνικού κράτους και το Παλιό Τζαμί. Τα παραδοσιακά τα-

βερνεία καταλαμβάνουν όλο το μήκος της οδού Σταϊκο-

πούλου (παράλληλη στη Β. Κωνσταντίνου), στο τέρμα

της οποίας βρίσκεται το Μουσείο Κομπολογιού. Τα σοκάκια

γύρω από αυτόν το δρόμο προσφέρονται για να… χαθείς:

είναι γεμάτα τουρκικές κρήνες και χαμάμ –ενθύμια της

τουρκικής κυριαρχίας– και ιστορικές εκκλησίες. Τα δυο

καταπράσινα πάρκα, του Κολοκοτρώνη και του ΟΣΕ, που

καλωσορίζουν τους επισκέπτες στην είσοδο της πόλης,

προσφέρονται για αγχολυτικούς περιπάτους. 

Πότε να πάτε

Το Ναύπλιο είναι ζωντανό όλες τις εποχές του χρόνου.

Τι να δείτε

Παλαμήδι 

Ανεβείτε με αυτοκίνητο ή με τα πόδια από τα περίφημα

σκαλοπάτια στο φρούριο του Παλαμηδιού, που διατηρείται

σε άριστη κατάσταση και θαυμάστε την υπέροχη θέα στο

Κάστρο της Ακροναυπλίας. Επισκεφθείτε το ιστορικό εκ-

κλησάκι του Αγίου Ανδρέα καθώς και το κελί όπου φυλα-

κίστηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Μπούρτζι

Πάρτε το καραβάκι από την προκυμαία του Ναυπλίου

και δείτε από κοντά το σήμα κατατεθέν του Ναυπλίου,

το θαλάσσιο φρούριο που πήρε το όνομά του από την

τουρκική λέξη που σημαίνει πύργος. 

Αρχαιολογικό Μουσείο

Στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό ενετικό κτίριο του 1713,

στην πλατεία Συντάγματος της παλιάς πόλης, από τα

ωραιότερα κτίρια της Ενετοκρατίας στην Ελλάδα. Τα εκ-

θέματά του χρονολογούνται από τα παλαιολιθικά ως τα

ρωμαϊκά χρόνια. Ανάμεσά τους περίοπτη θέση κατέχει η

χάλκινη πανοπλία των Δενδρών.

Πολεμικό Μουσείο

Παρουσιάζει την ιστορία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελ-

πίδων και τη συμμετοχή των κατοίκων της Αργολίδας

στους αγώνες του ελληνικού έθνους, από την Ελληνική

Επανάσταση μέχρι την απελευθέρωση από τα στρατεύματα

Κατοχής. Το μουσείο βρίσκεται στο κτίριο της πρώτης

Σχολής Ευελπίδων. 

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

«Βασίλειος Παπαντωνίου» 

Μουσείο-πρότυπο, βραβευμένο και διεθνώς, αριθμεί

στις συλλογές του περίπου 27.000 αντικείμενα που συν-

δέονται άμεσα με το λαϊκό και νεότερο ελληνικό πολιτισμό

και παρουσιάζονται με εμπνευσμένο τρόπο. Ανάμεσά

τους ξεχωρίζουν η ενδυματολογική συλλογή και η

συλλογή παιχνιδιών από όλο τον κόσμο. 

Μουσείο Κομπολογιού

Θεωρείται το πρώτο και μοναδικό στον κόσμο Μουσείο

Κομπολογιού, που ιδρύθηκε στο Ναύπλιο το 1998 από

το ζεύγος Ευαγγελινού. Η συλλογή τους περιλαμβάνει

περίπου 1.000 κομπολόγια από όλο τον κόσμο που χρο-

νολογούνται από το 1700 ως το 1950. Στο ίδιο κτίριο λει-

τουργεί και εργαστήριο συντήρησης παλιών κομπολο-

γιών.

Εθνική Πινακοθήκη - Παράρτημα Ναυπλίου

Ιδρύθηκε το 2004 και στεγάζεται σε ένα διατηρητέο

νεοκλασικό κτίριο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Ναυ-

πλιέων. Διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή από έργα εμ-

πνευσμένα από τον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων

των Θ. Βρυζάκη, Φ. Μαργαρίτη, Δ. Τσόκου, Ν. Γύζη, Ν.

Λύτρα κ.ά. Την έκθεση των πινάκων συμπληρώνουν

γλυπτά αντικείμενα και οπλισμός των αγωνιστών.

Ιερός ναός Αγ. Σπυρίδωνος

Έξω από την είσοδό του δολοφονήθηκε το 1831 ο

πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας.

Χρονολογείται στο 1702, από τα χρόνια της Δεύτερης

Ενετοκρατίας της πόλης. 

Πλατεία Συντάγματος 

Η ιστορικότερη πλατεία του Ναυπλίου, που αποτελεί

το κέντρο της παλιάς πόλης. Εδώ θα δείτε σημαντικά

κτίρια όπως την Ενετική Αποθήκη του Στόλου, όπου

σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Βου-

λευτικό (πρώην τζαμί του Αγά-πασά που στέγασε τη

Βουλή της επαναστατημένης Ελλάδας, σήμερα χρησιμεύει

ως συνεδριακός χώρος, ενώ στο ισόγειό του μεταφέρθηκε

η Δημοτική Πινακοθήκη Ναυπλίου) και το πρώην Αλλη-

λοδιδακτικό σχολείο, γνωστό πια ως Τριανόν. 

Φθινοπωρινοί προορισμοί

Ναύπλιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Μνημεία και τοποθεσίες στην Ελλάδα περιλαμβάνονται

στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς

της UNESCO, όπως έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα από το

διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού.Όπως επισημαίνεται

στην ιστοσελίδα της UNESCO, τα μνημεία αυτά και οι το-

ποθεσίες, όπως και τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο που περι-

λαμβάνονται στη λίστα της, πρέπει απαραίτητα να τα επι-

σκεφθεί ο σύγχρονος ταξιδιώτης.Ο ανανεωμένος κατάλογος

περιλαμβάνει 1073 μνημεία και τοποθεσίες σε όλο τον

κόσμο. Μερικά από τα ελληνικά μνημεία είναι τα ακό-

λουθα…

-Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 

στις Βάσσες Φιγαλείας

Ο ναός είναι ένας από τους σπουδαιότερους και επι-

βλητικότερους της αρχαιότητας. Αφιερώθηκε από τους

Φιγαλείς στον Απόλλωνα διότι τους βοήθησε να ξεπερά-

σουν μια επιδημία πανώλης. Ο ναός υψώνεται στα 1.130

μέτρα, στο κέντρο της Πελοποννήσου, πάνω στα βουνά

μεταξύ Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας.Ανεγέρθηκε το

δεύτερο μισό του 5ου αιώνα π.Χ. (420-410 π.Χ;) και απο-

δίδεται στον Ικτίνο, τον αρχιτέκτονα του Παρθενώνα. Το

μνημείο αυτό, ένα από τα καλύτερα σωζόμενα της

κλασικής αρχαιότητας ήταν το πρώτο στην Ελλάδα που

ανακηρύχθηκε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από

την UNESCO το 1986.

-Ακρόπολη, Αθήνα

Η Ακρόπολη Αθηνών είναι βραχώδης λόφος ύψους 156

μ. από την επιφάνεια της θάλασσας και 70 μ. περίπου

από το επίπεδο της πόλης της Αθήνας. Η κορυφή του

έχει σχήμα τραπεζοειδές μήκους 300 μ. και μέγιστου

πλάτους 150 μ. Ο λόφος είναι απρόσιτος απ’ όλες τις

πλευρές εκτός της δυτικής, όπου και βρίσκεται η οχυρή

είσοδος, η διακοσμημένη με τα λαμπρά Προπύλαια.

-Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

Στους πρόποδες του Παρνασσού, ανάμεσα σε δύο βρά-

χους, τις Φαιδριάδες, βρίσκεται το πανελλήνιο ιερό των

Δελφών και το πιο ξακουστό μαντείο της αρχαίας Ελλάδας.

Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, όπου, σύμφωνα με

τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί που έστειλε ο

Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να βρει το κέντρο

του κόσμου, και για πολλούς αιώνες αποτελούσαν το

πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο και το σύμβολο της

ενότητας του αρχαίου ελληνισμού.

-Μεσαιωνική πόλη Ρόδου

Η μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, μνημείο της παγκόσμιας

πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από το 1988, ανα-

πτύχθηκε χωρίς συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό

γύρω από το φρούριο-ακρόπολη της πόλης της Ρόδου,

πιθανώς μετά τον σεισμό του 515.Το φρούριο διαιρούνταν

σε δύο διακριτά πολεοδομικά σχήματα, το Κολλακιό

βόρεια και τη Χώρα νότια. Στο Κολλακιό περιλαμβάνεται

ο πολύ γνωστός δρόμος των Ιπποτών, το Παλάτι του Με-

γάλου Μαγίστρου ή Καστέλο, το Νοσοκομείο που έχει

μετατραπεί σε μουσείο, οι ναοί του Τάγματος και άλλα

σημαντικά κτήρια. Στη Χώρα βρίσκεται το τουρκικό παζάρι

γύρω από το τζαμί του Σουλεϊμάν, η παλαιά αγορά και

άλλα κτήρια περιηγητικού ενδιαφέροντος.

-Μετέωρα

Τα Μετέωρα αποτελούν, μετά το Άγιο Ορος, το μεγα-

λύτερο και με συνεχή παρουσία από την εποχή της εγκα-

τάστασης των πρώτων ασκητών μέχρι σήμερα μοναστικό

σύνολο στον ελλαδικό χώρο. Οι μονές των Μετεώρων

ήταν στο σύνολό τους τριάντα εκ των οποίων οι έξι λει-

τουργούν έως σήμερα και δέχονται πλήθος προσκυνητών.

Υπάρχουν όμως και πολλά μικρότερα μοναστήρια εγκα-

ταλελειμμένα. Τα περισσότερα από αυτά είχαν ιδρυθεί

στον 14ο αι. Τα έξι επισκέψιμα μοναστήρια των Μετεώρων,

είναι σήμερα αναστηλωμένα και με συντηρημένο στο με-

γαλύτερο μέρος τους τον τοιχογραφικό τους διάκοσμο.

Η ονομασία Μετέωρα είναι νεότερη και δεν αναφέρεται

από τους αρχαίους συγγραφείς. Το 1989 η Unesco

ενέγραψε τα Μετέωρα στον κατάλογο των Μνημείων της

Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ως ένα ιδιαίτερης σημασίας

πολιτιστικό και φυσικό αγαθό.

UNESCO: Ελληνικά μνημεία που πρέπει 

οπωσδήποτε να δει κανείς στη ζωή του


