
Ό
λες οι εταιρείες, πιε-
ζόμενες από την βα-
θιά οικονομική κρίση

που πλήττει τη χώρα, απο-
φασίζουν μονομερώς πιστω-
τικές και εμπορικές πολιτικές
οι οποίες δεν ανταποκρί-
νονται στις υπάρχουσες συν-
θήκες της αγοράς.

Πέρα από τα εξωθεσμικά
κανάλια, που κάποιες δημι-
ούργησαν και συντηρούν,
τα οποία υποκαθιστούν τις
εταιρείες και το χονδρεμ-
πόριο μαζί, αφαιρούν και
ποσοστά κέρδους από τον
φυσικό διακινητή που λέγεται

πρατήριο.
Oι οποίοί πλέ́ον έ́χουν περιέ́λθει σε από́γνωση και

ψά́χνουν αγωνιωδώ́ς να βρουν τρό́πους για να αντι-
μετωπί́σουν τους ανταγωνιστέ́ς τους, που πια εί́ναι
και πολλοί́ και διά́φοροι, στην σημερινή́ αγορά́ -
κομφού́ζιο που διαμό́ρφωσαν ορισμέ́νες εταιρεί́ες

μας την πολιτική́ τους: από́ τους ί́διους τους
συναδέ́λφους τους μέχρι
τις ίδιες τις συνεργαζό́με-
νες εταιρεί́ες.

Πιστεύουμε βέβαια ότι
μακροχρόνια  αυτές οι εται-
ρείες θα ζημιωθούν από
αυτές τις πρακτικές και θα
γίνει πράξη η παροιμία “λα-
γός τη φτέρη έσειε.. κακό
της κεφαλής του”.
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Χαμηλότερες οι τιμές

τροφίμων και μη 

αλκοολούχων ποτών 

το 2017 σε

σχέση με το 2012

Σε πέντε βήματα 

οι έλεγχοι 

για επιστροφή φόρου

στις επιχειρήσεις

Τί μπορεί να κρύβεται

πίσω από τον συχνό

πονοκέφαλο

Στη σελίδα 12

Στη σελίδα 15

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

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

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

“Λαγός τη φτέρη έσειε..

κακό της κεφαλής του”

Στη σελίδα 4

Τη δραστική μείωση της δαπάνης των νοικοκυριών
σε είδη παντοπωλείου, καταδεικνύουν τα

αποτελέσματα των ερευνών Οικογενειακών
Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ. Από την επε-
ξεργασία των στοιχείων της στατιστικής
αρχής που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) προκύπτει ότι την επταετία
2009-2016 η δαπάνη των νοικοκυρών σε
ήδη παντοπωλείου έχει μειωθεί κατά 21,7%
ενώ συγκεκριμένα, η δαπάνη μόνο σε τρό-
φιμα κατά 18,6%.

Συγκριτικά, το 2009 το μέσο νοικοκυριό δα-
πανούσε ετησίως σε είδη παντοπωλείου 5.578
ευρώ ενώ το 2016 4.367 ευρώ, δηλαδή 1.211 ευρώ λι-

γότερα.
Προφανώς και η μείωση που καταγράφεται
στα είδη παντοπωλείου οφείλεται στην οικο-

νομική κρίση και τη συρρίκνωση του διαθέ-
σιμου εισοδήματος του καταναλωτικού
κοινού. Ωστόσο καταγράφεται και η συμ-
βολή των αλλαγών στις αγοραστικές συ-
νήθειες των Ελλήνων, οι οποίες, όμως,
πάλι ως συνέπεια της κρίσης έχουν υιο-
θετηθεί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αύξηση

της δαπάνης των νοικοκυριών το 2016
έναντι του 2019, όπως αποτυπώνεται στο

σχετικό πίνακα, καταγράφεται στα όσπρια, τα
αυγά, τις σοκολάτες και το ελαιόλαδο.

Πώς η κρίση άλλαξε τη διατροφή των Ελλήνων

Συνέχεια στη σελίδα 4

Όλες οι ανατροπές στα ακίνητα με την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Στη σελίδα 4



Οι Έλληνες παραγωγοί θα
συμμετάσχουν με ομα-

δικό περίπτερο στην FOOD
& LIFE 2017, που πραγματο-
ποιείται με την υποστήριξη
του Ελληνογερμανικού Εμ-
πορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου και υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με ομαδικό
περίπτερο, το οποίο διοργανώνει η εται-
ρία-μέλος του Επιμελητηρίου, K.L.Ni.
Promotion.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση
στην FOOD & LIFE 2017 και το ελληνικό
περίπτερο θα λάβουν μέρος η Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας με τις εξής 11 τοπικές
επιχειρήσεις: Αμαλία Κεράσματα, ATA-
LANTI Anestakos Family, ΓΚΛΥΚΑΚΙ, ΑΠΟ-
ΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΪΑ-ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ Δ. ΔΟΥΓΕΚΟΥ,
Ελαιόλαδο Ανθηδώνας, ΕΥΒΟΪΚΗ ΜΕΛΙΣ-
ΣΟΚΟΜΙΑ, LAURUS NOBILIS HELENIC, ΚΤΗ-

ΜΑΤΑ ΜΟΣΧΟΥΤΑ, Stayia
Farm, ΣΥΚΟΦΑΓΟΣ και ΤΖΙΒΑ-
ΝΗΣ ΑΕ και η εταιρία DIVINUM
από τη Θεσσαλονίκη -η οποία
συμμετείχε και το 2016-, ενώ
αναμένονται και άλλες συμ-
μετοχές.

Η έκθεση FOOD & LIFE απο-
τελεί τη μεγαλύτερη κατα-

ναλωτική έκθεση τροφίμων και ποτών
της Βαυαρίας, στην οποία λαμβάνουν
μέρος αποκλειστικά παραγωγοί και εται-
ρίες με προϊόντα και σπεσιαλιτέ ανώτερης
παραγωγικής και γευστικής ποιότητας -
μη βιομηχανοποιημένα, μη μεταλλαγ-
μένα και βιολογικά- και η οποία έχει κα-
θιερωθεί ως σημείο συνάντησης γευσι-
γνωστών της ποιοτικά υψηλής και πα-
ραδοσιακής κουζίνας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των
διοργανωτών, το προηγούμενο έτος
στην FOOD & LIFE 2016 έλαβαν μέρος
287 εκθέτες από 11 χώρες, ενώ την
επισκέφθηκαν περισσότεροι από 135.500
επισκέπτες. 
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 

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

Οι εταιρίες-μέλη του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2017

Το παρών στη Διεθνή Έκθεση της Anu-
ga έδωσαν  αρκετές  ελληνικές επι-

χειρήσεις-μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ, εκπροσωπώντας την εν λόγω
δράση προώθησης και ανάδειξης της
ελληνικής επιχειρηματικότητας στη με-
γαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και
Ποτών στον κόσμο, που πραγματοποι-
ήθηκε στις 7-11 Οκτωβρίου, στην Κο-
λωνία.

Συγκεκριμένα, οι ΑGRINO, ΒΙΚΟΣ, ΒΙΟ-
ΛΑΝΤΑ,ΕΖΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ,
ΕΥΒΟΙΚΗ ΖΥΜΗ, ΕΨΑ, ΖΑΓΟΡΙ, ΚΥΚΝΟΣ,
ΛΟΥΞ και ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μέλη της
πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ  προ-

έβαλλαν σε χιλιάδες επαγγελματίες και
ιδιώτες επισκέπτες της έκθεσης από
ολόκληρο τον κόσμο, τις ξεχωριστές
ελληνικές γεύσεις που εκπροσωπούν
τα προϊόντα τους, πρεσβεύοντας τη μο-
ναδικότητα των ελληνικών συνταγών
και πρώτων υλών στη διεθνή αγορά.

Τα μέλη ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είχαν την ευ-
καιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές
επιχειρηματικές συναντήσεις αλλά και
να ανοίξουν το δρόμο για την περαιτέρω
ενίσχυση συνεργειών της Πρωτοβουλίας
με τη διεθνή αγορά, καθώς και την εν-
δυνάμωση του εξωστρεφούς χαρακτήρα
της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ελληνικό Ομαδικό Περίπτερο συμμετέχει

στη διεθνή έκθεση Τροφίμων και Ποτών

Με επενδύσεις σε καινοτομία και πλη-
ροφοριακή υποστήριξη, που από το

2016 ανέρχονται στα 48 εκατομμύρια ευρώ
η Coca-Cola HBC μεταφέρει στην Ελλάδα
το κέντρο ΙΤ υποστήριξης για 28 χώρες.

Ο πιο πρόσφατος σταθμός σε αυτήν την
πορεία είναι η ολοκλήρωση από τον Όμιλο
ΟΤΕ έργου ICT ύψους ́7 εκατ.. Αυτό περιε-
λάμβανε τον ανασχεδιασμό και την ανα-
βάθμιση της ΙΤ υποδομής που υποστηρίζει
την εφαρμογή SAP Business Warehouse. Το
νέο έργο διαμορφώνει μια από τις μεγαλύ-
τερες εγκαταστάσεις SAP HANA στην Ευρώπη
καθώς και την ομαλή μετάβαση από το πα-
λιότερο SAP BWA και έρχεται να συμπλη-
ρώσει την επένδυση του 2016 για το υπερ-
σύγχρονο Data Center. Το έργο υλοποιήθηκε
και παραδόθηκε από τον Όμιλο ΟΤΕ με από-
λυτη επιτυχία και εντός χρονοδιαγράμματος
(4 μήνες) και είναι σε πλήρη λειτουργία,
υποστηρίζοντας από την Ελλάδα τις δρα-
στηριότητες της Coca-Cola HBC σε 28 χώ-
ρες.

Coca-Cola HBC:

Επενδύσεις 

48 εκατ. σε ΙΤ
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ΑΓΟΡΑ

Η μείωση της αγοραστικής δύναμης οδήγησε τους καταναλωτές στην αύξηση των οσπρίων 
και τη μείωση του κρέατος. Βουτιά στις οικογενειακές δαπάνες της τάξεως του 21,7% για είδη 

παντοπωλείου από το 2009 έως το 2016. Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων στρέφονται πλέον οι Έλληνες.

Πώς η κρίση άλλαξε τη διατροφή των Ελλήνων

Η συμβολή των νέων αγοραστικών δεδομένων

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, πλέον, ένα μεγάλο ποσοστό
της μείωσης της δαπάνης που παρατηρείται αντιστοιχεί
στην αξιοποίηση από τον καταναλωτή προσφορών και
εκπτώσεων. Οι 9 στους 10 καταναλωτές εξοικονομούν
χρήματα μέσω προσφορών και 7 στους 10 τουλάχιστον
το 5% της αξίας των αγορών τους. Η μεσοσταθμική
εξοικονόμηση που καταγράφεται στις ετήσιες έρευνες
του ΙΕΛΚΑ κυμαίνεται από 9,5% έως 11,7%.

Ένα άλλο ποσοστό της μείωσης αντιστοιχεί στην
υιοθέτηση «έξυπνων» αγορών από τους κατανα-
λωτές, όπως αναζήτηση προσφορών που προ-
αναφέρθηκε, φθηνότερες εναλλακτικές προ-
ϊόντων, διαφορετικές συσκευασίες, μείωση
της σπατάλης, σύγκριση τιμών, αξιοποίηση
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κ.ο.κ.

Σε σχέση με τις φθηνότερες εναλλακτικές
προϊόντων χαρακτηριστικό παράδειγμα που
αποδεικνύει αυτή την τάση αποτελούν συγ-
κεκριμένα είδη για τα οποία η μείωση στην
ποσότητα των αγορών (σε κιλά, λίτρα) που
καταγράφεται είναι είτε σημαντικά μικρότερη
από την μείωση στην αξία των αγορών (σε
ευρώ), είτε η ποσότητα αγορών ενίοτε παρουσιάζει
αύξηση. Π.χ. για τα ζυμαρικά ενώ καταγράφεται μείωση
στην αξία της δαπάνης κατά 2%, η κατανάλωση σε
κιλά όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε κατά
15%. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής εκμε-
ταλλεύτηκε τις προσφορές σε αυτή την κατηγορία.

Άλλο παράδειγμα είναι τα νωπά πουλερικά που ενώ
καταγράφεται μείωση στην αξία της δαπάνης κατά 9%,
η κατανάλωση σε κιλά όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά
αυξήθηκε κατά 5%. Αυτό καταδεικνύει ότι ότι ο κατα-
ναλωτής εκμεταλλεύτηκε τόσο τις προσφορές σε αυτά

τα είδη, όσο στράφηκε και σε χαμηλότερης τιμής επι-
λογής όπως π.χ. χύμα κοτόπουλο, έναντι συσκευα-
σμένου.

Για το νωπό γάλα, η μείωση που καταγράφεται σε
αξία είναι 15%, αλλά η μείωση σε λίτρα μόλις 4% κάτι
που σημαίνει ότι ο καταναλωτής στράφηκε σε φθηνό-
τερες επιλογές προϊόντων.

Μείωση καταγράφεται και στα ακριβά, πλην απαραί-
τητα, είδη ζωικών πρωτεϊνών ειδών κρέατος (αρνί -
45%, ψάρι -33%, μοσχάρι -25%) έναντι φθηνότερων
επιλογών (πουλερικά -9%, χοιρινό -7%, αυγά +9%) ή
φθηνότερων φυτικών επιλογών (όσπρια +18%). Η εξέ-
λιξη αυτή αντικατοπτρίζει και μία σαφή αλλαγή στις
διατροφικές συνήθειες σε συγκεκριμένα είδη υψηλό-
τερης τιμής.

Ένας ακόμα παράγοντας που εξηγεί ένα μέρος της
μείωσης της δαπάνης είναι η φορολογία και συγκεκρι-
μένα η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ (ο συντελεστής

ΦΠΑ για τα τρόφιμα το 2009 ήταν 9% έναντι 13% και
24% για κάποια είδη το 2016 και για τα λοιπά είδη 19%
το 2009, έναντι 24% το 2016).

Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ η ετήσια δαπάνη ανά
νοικοκυριό για είδη παντοπωλείου μειώθηκε κατά
21,7% από 5.578 ευρώ σε 4.367 ευρώ, ο αναλογούν
ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 13,9% από 561 ευρώ σε 638
ευρώ. Ως εκ τούτου η πραγματική μείωση στη δαπάνη
των νοικοκυριών (προ ΦΠΑ) είναι της τάξης του 25,7%.
Επίσης συγκεκριμένα είδη έχουν επηρεαστεί από τους
Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι τα αλκοολούχα ποτά για οποία καταγρά-
φεται αύξηση της δαπάνης σε αξία κατά 5,1%, αλλά

μείωση στα λίτρα που αγοράστηκαν κατά 3%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η δαπάνη των
νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου σε αξία
μειώθηκε, η δαπάνη ως ποσοστό επί των
συνολικών αγορών των νοικοκυριών αυξή-
θηκε. Το 2009 η δαπάνη σε είδη διατροφής
αντιστοιχούσε στο 16,2% των αγορών του
μέσου νοικοκυριού, ενώ το 2016 αντιστοι-
χούσε στο 19,6% αυξήθηκε δηλαδή κατά
3,4% (βλ. σχήμα 2). Τα αντίστοιχα ποσοστά
συνολικά για τα είδη διατροφής και ειδών

παντοπωλείου ήταν 21,5% το 2009 και 26,1% το 2016.
Πρακτικά δηλαδή ενώ η δαπάνη σε είδη παντοπωλείου

μειώθηκε, οι υπόλοιπες δαπάνες (π.χ. είδη ένδυσης,
είδη επίπλωσης, υπηρεσίες) μειώθηκαν με ακόμα με-
γαλύτερο ρυθμό.

Η εξέλιξη αυτή είναι αναμενόμενη καθώς τα περισ-
σότερα από τα προϊόντα παντοπωλείου και ειδικά τα
είδη διατροφής εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του κα-
ταναλωτή και κατά συνέπεια είναι πιο δύσκολο να πε-
ρικοπούν σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.

Μείωση 1,5% παρουσιάζουν οι τιμές στα είδη τρο-
φίμων και μη αλκολούχων ποτών τον Ιούλιο

2017 σε σχέση με τον Ιούνιο 2012 παρά τις σημαντικές
αυξήσεις στη φορολογία των τροφίμων (ΦΠΑ και
ειδικοί φόροι κατανάλωσης) οι οποίες έχουν απορ-
ροφηθεί από τις επιχειρήσεις του κλάδου (λιανεμπο-
ρικές εταιρείες και προμηθευτές), σύμφωνα με έκθε-
ση.

Συγκεκριμένα, το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει
από την επεξεργασία των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Όπως προκύπτει
από τη μηνιαία εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή
για την κατηγορία «Είδη διατροφής και μη αλκοολούχα
ποτά» από Ιούνιο 2012 έως τον Ιούλιο 2017, οι τιμές
τον Ιούλιο 2017 διαμορφώνονται 1,5% περίπου χα-
μηλότερα σε σχέση με τον Ιούνιο 2012.

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο 2015 σημαντικό ποσοστό
των τροφίμων αύξησε τον συντελεστή ΦΠΑ από 13%
σε 23% και εκ νέου τον Ιούνιο 2016 σε 24%, αύξηση
που αντιστοιχεί μεσοσταθμικά σε μία επιβάρυνση της
τάξης του 3,0-3,5% περίπου, ενώ από Ιανουάριο 2017
σημαντικές κατηγορίες προϊόντων έχουν επιβαρυνθεί
με ειδικούς φόρους κατανάλωσης (π.χ. καφές). Θεω-
ρητικά, αν δεν είχαν προκύψει οι αυξήσεις στη φορο-
λογία θα μπορούσαν οι τιμές να είναι ακόμα και 4,0%
χαμηλότερα.

Στα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνεται η επίδραση
των προσφορών και εκπτώσεων (είτε εκπτωτικές προ-
σφορές είτε με τη μορφή δωροεπιταγών) οι οποίες

έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια και εκτι-
μάται ότι έχουν επιφέρει επιπλέον όφελος
στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ,
εκτιμάται ότι η επίδραση των προσφορών το
τελευταίο διάστημα αντιστοιχεί σε μέση έκ-
πτωση στο σύνολο των προϊόντων που πα-
ρέχεται μέσω των μεγάλων αλυσίδων σου-
περμάρκετ εκτιμάται σε 7,2%. Αυτό σημαίνει
πρακτικά ότι οι πραγματικές τιμές στο σου-
περμάρκετ είναι κατά περίπου 7% χαμηλότερες
από τις αρχικές τιμές που μετριόνται στο
«ράφι».

Η παραπάνω εικόνα καταγράφεται και στις
απόψεις των καταναλωτών για τις τιμές στις
αλυσίδες σουπερμάρκετ σύμφωνα με την
ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σουπερ-
μάρκετ, με δείγμα 2.000 ατόμων. Σύμφωνα με το
ΙΕΛΚΑ, ποσοστό 65% των ερωτηθέντων αξιολογεί
θετικά τις τιμές στα σουπερμάρκετ και δηλώνει ικα-
νοποιημένο, ενώ το 35% είναι λίγο ή καθόλου ικανο-
ποιημένο. Παράλληλα, ποσοστό 74% έχει θετική
άποψη για την σχέση ποιότητας-τιμής που βρίσκει
στα σουπερμάρκετ και μόλις το 9% διαφωνεί.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων (αλυσίδες σου-
περμάρκετ και προμηθευτές), τα στελέχη του κλάδου
προβλέπουν για το επόμενο διάστημα περεταίρω
σταθεροποίηση των τιμών. Η τρίτη κυλιόμενη εξαμη-
νιαία έρευνα τάσεων στο λιανεμπόριο FMCG του
ΙΕΛΚΑ καταγράφει τις απόψεις των στελεχών επιχει-

ρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και
προκλήσεις.

Η έρευνα διεξήχθη τον 27 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου
2017 με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και
δείγμα 166 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
(Λιανεμπόριο-Αλυσίδες σουπερμάρκετ και Προμηθευτές
FMCG). Συγκεκριμένα ποσοστό 57% των στελεχών
δηλώνουν ότι αναμένει το επόμενο εξάμηνο (Ιούλιος
2017-Δεκέμβριος 2017) οι τιμές να μείνουν σταθερές,
το 22% αναμένει μείωση και μόλις το 21% αύξηση.
Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται στον ιδιαίτερα έντονο
ανταγωνισμό που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα,
ως αποτέλεσμα και των πρόσφατων εξαγορών και
συγχωνεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Χαμηλότερες οι τιμές τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών 

το 2017 σε σχέση με το 2012

Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΑΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εντύπωση προκαλούν τα αποτελέσματα έρευ-
νας του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών

Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), σύμφωνα με την οποία σε
διάφορα δείγματα τροφίμων που πάρθηκαν από
σημεία πώλησης, το 64% των δειγμάτων για
όλα σχεδόν τα προϊόντα βρέθηκε νοθευμένο ή
ακατάλληλο για κατανάλωση.

Είναι χαρακτηριστικό πως νοθευμένα είναι σε
υψηλό ποσοστά πολλά είδη πρώτης ανάγκης,
τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά στη δια-
τροφή μας.

Λάδι, φέτα και αλλαντικά ξεχωρίζουν από τη
λίστα που, όπως είναι λογικό, προκαλεί ανησυχία
στους καταναλωτές και είναι απαραίτητο να
βρεθεί τρόπος για ουσιαστικότερους ελέγχους που θα
λειτουργήσουν προστατευτικά για τη διατροφή μας.

Γαλακτοκομικά 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα σε ποσοστό 40% των
δειγμάτων βρέθηκαν με ληγμένες ημερομηνίες και
μολυσμένα με κολοβακτηρίδια, ενώ το 48% από αυτά
είχαν σημαντική επιβάρυνση από αντιβιοτικά. Επίσης
ένα 55% των δειγμάτων αυτών νοθεύτηκε με λιγότερη
περιεκτικότητα σε λίπος, ενώ σε γιαούρτια διαπιστώθηκε
ύπαρξη συντηρητικών και σε πολλά παγωτά η ανυπαρξία
γάλακτος και η προσθήκη σκόνης γάλακτος και συν-
θετικών χρωμάτων.

Παρατηρήθηκε επίσης νοθεία στη φέτα που σερβίρεται
σε ταβέρνες και εστιατόρια, η οποία παρότι είναι λευκό
τυρί, πωλείται ως τυρί φέτα από αιγοπρόβειο γάλα.

Αλλαντικά

Στα αλλαντικά, σε ποσοστό 67% των δειγμάτων, η
περιεκτικότητα σε νιτρώδη και νιτρικά βρέθηκε υψη-
λότερη κατά 150% του επιτρεπόμενου ορίου.

Χυμοί και αναψυκτικά

Στους χυμούς παρατηρήθηκαν σοβαρές παραπλανή-

σεις του καταναλωτικού κοινού ως προς το τι πραγματικά
περιέχουν οι συσκευασίες που αναγράφουν για λόγους
προώθησης του προϊόντος τη φράση «φυσικός χυμός»,
ενώ περιέχουν ένα μείγμα νερού και χρωστικών ουσιών
με άρωμα από φρούτο.

Στα αναψυκτικά η περιεκτικότητα του φυσικού χυμού
σε ποσοστό 72% των δειγμάτων, βρέθηκε χαμηλότερη
κατά 50% από το επιτρεπτό όριο. Βρέθηκαν επίσης
στην αγορά αναψυκτικά που μπορούν εύκολα να χα-
ρακτηριστούν ως φαρμακευτικά προϊόντα ψυχοτρόπα
και δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται αβίαστα από
παιδιά και να πουλιούνται σε καταστήματα που έχουν
άδεια «μπακάλικου» (καταστήματα βιολογικών τρο-
φών).

Εμφιαλωμένα νερά

Στα εμφιαλωμένα νερά παρατηρήθηκαν σοβαρότατες
παρατυπίες στους όρους διακίνησης, αποθήκευσης και
διάθεσής τους. Ακόμα, σοβαρές ανακρίβειες που ανα-
γράφονται στις ετικέτες και αφορούν τους ελέγχους
του Γενικού Χημείου του Κράτους, οι οποίες μάλιστα
χαρακτηρίζονται ελλιπείς, λόγω του ότι είναι εξαιρετικά
περιορισμένες έως ελάχιστες για το πλήθος των εμ-
φιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στην ελληνική

επικράτεια.
Η διακίνηση δε και η διάθεση των εμφιαλω-

μένων νερών, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες
και στις περιοχές των νησιών μας, γίνεται κάτω
από απαράδεκτες συνθήκες, με ξεσκέπαστα
φορτηγά κάτω από τον καυτό ήλιο και με θερ-
μοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς Κελσίου,
όταν το όριο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε το μικροβιακό
φορτίο από κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους
που βρήκαμε στα εμφιαλωμένα νερά, το οποίο
ήταν επικίνδυνα υψηλό για τη δημόσια υγεία
στο 20% των δειγμάτων.

Λαχανικά

Στα λαχανικά, από έρευνες που έγιναν, διαπιστώθηκε
η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων,
νιτρικών, βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, μό-
λυβδος, υδράργυρος).

Ψωμί

Στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα βρέθηκαν 4 απα-
γορευμένα βελτιωτικά και προσθετικά σε ποσοστό
40% των δειγμάτων που πήραμε.

Ελαιόλαδο

Στο ελαιόλαδο διαπιστώθηκε νοθεία σε ποσοστό
75% των δειγμάτων (το πρόσφατο σκάνδαλο του ηλιέ-
λαιου αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος).
Η παραπλάνηση δε του καταναλωτή σε όσα αναφέρονται
στις ετικέτες των φιαλών είναι απερίγραπτη.

Διαπιστώθηκε τέλος ότι: αναφέρονται ως ελαιόλαδα
πυρηνέλαια, λάδια πολυκαιρισμένα με άσχημες οσμές
αναμειγνύονται με λάδια νέας σοδειάς και κυκλοφορούν
στην αγορά σαν ελαιόλαδα, παρατηρήθηκε η ύπαρξη
καρκινογόνων χρωστικών σε ποσοστό 31% των δειγ-
μάτων.

Νοθεία σε λάδι, φέτα και αλλαντικά;

Ραβασάκι ύψους 4 δισ. ευρώ θα λάβουν τον Νοέμ-
βριο οι δανειολήπτες με μακροχρόνια μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια, καθώς θα τους επιδοθούν οι
πρώτες μαζικές διαταγές πληρωμής για τις οφειλές
τους προς τις τράπεζες.

Οι διαταγές πληρωμής που αναμένεται να λάβουν
χιλιάδες οφειλέτες δανειολήπτες αποτελούν το
πρώτο, μεγάλο κύμα νομικών ενεργειών τις οποίες
έχουν κινήσει οι τράπεζες και οι οποίες έχουν ωριμά-
σει. Αφορούν καταγγελίες δανείων στις οποίες προ-
χώρησαν οι τράπεζες στις αρχές του 2017 και οι
οποίες παίρνουν πλέον τη μορφή εκτελεστών τίτλων
με τις επικείμενες επιδόσεις των διαταγών πληρωμής. 

Ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις των διαταγών πληρω-
μής θα φέρουν άμεσα για τους μεν «κόκκινους» δα-
νειολήπτες στεγαστικών δανείων κατασχέσεις και
πλειστηριασμούς, για τους δε «κόκκινους» δανειολή-
πτες καταναλωτικών δανείων έρευνα για την ακίνητη
περιουσία τους.

Καταγγελία στις 210 ημέρες καθυστέρησης

Εν τω μεταξύ, μετά το καλοκαίρι κατακόρυφη αύ-
ξηση από τις τράπεζες παρουσιάζουν και οι νέες κα-
ταγγελίες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Υπό την
εντεινόμενη πίεση του SSM για τη μείωση των «κόκ-
κινων» δανείων και την ανάκτηση ενεχύρων, οι τρά-
πεζες προχωρούν πλέον σε καταγγελίες μη
εξυπηρετούμενων δανείων, όχι στις 360 ημέρες κα-

θυστέρησης, όπως συνήθιζαν μέχρι πρότινος, αλλά
στις 210 ημέρες καθυστέρησης. 

Σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη του 2016 οι καταγ-
γελμένες απαιτήσεις στο σύνολο του τραπεζικού συ-
στήματος ανέρχονταν σε 48 δισ. ευρώ, αποτελώντας
το 45% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων
ανοιγμάτων των τραπεζών. Ωστόσο, αυτές στην πλει-
οψηφία τους δεν προχωρούσαν μέχρι την έκδοση
διαταγής πληρωμής, κάτι για το οποίο πίεσε εντόνως
τις τράπεζες ο SSM.

Μία μορφή της πίεσης αυτής είναι και οι πωλήσεις
καταγγελμένων χαρτοφυλακίων που εγκαινίασε η Eu-
robank, με την πρόσφατη πώληση καταγγελμένων

καταναλωτικών δανείων στην Intrum, και αναμένεται
να ακολουθηθεί και από τις υπόλοιπες τράπεζες. 

Εποπτεία για τον ρυθμό ανάκτησης

Οι καταγγελίες δανείων υπαγορεύονται στις τράπε-
ζες και από το πλαίσιο της στοχοθεσίας που έχει συμ-
φωνηθεί με τον SSM για τη μείωση των «κόκκινων»
δανείων. Το πλαίσιο αυτό προβλέπει κατ’ αρχάς ότι
οι εποπτικές αρχές θα παρακολουθούν τον ρυθμό
ανάκτησης σε μετρητά μη εξυπηρετούμενων δανείων
προς το μέσο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, δηλαδή θα καταγράφουν τις εισπράξεις των
τραπεζών τόσο από αποπληρωμές όσο και από ρευ-
στοποιήσεις και μεταβιβάσεις δανείων.

Απώτερος σκοπός των ολοκληρωμένων πλέον νο-
μικών ενεργειών των τραπεζών είναι η ετήσια αύξηση
των εισπράξεων οφειλών, κατόπιν συνεχώς αυξανό-
μενων ταμειακών εισροών από ρευστοποιήσεις εξα-
σφαλίσεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης συνολικής κάλυψης των
καταγγελμένων ανοιγμάτων των τραπεζών είναι υψη-
λότερος έναντι των άλλων κατηγοριών και ανέρχεται
στο 104,7%. Ειδικότερα, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν
διενεργήσει προβλέψεις ύψους 29 δισ. ευρώ (που αν-
τιστοιχεί στο 60,7% του δείκτη) για τις καταγγελμένες
απαιτήσεις, ενώ υφίστανται και εξασφαλίσεις συνο-
λικού ύψους 21 δισ. ευρώ (που αντιστοιχεί στο 40%
του δείκτη). 

Οι διαταγές πληρωμής που αναμένεται 

να λάβουν χιλιάδες οφειλέτες δανειολήπτες

αποτελούν το πρώτο, μεγάλο κύμα νομικών

ενεργειών τις οποίες έχουν κινήσει οι 

τράπεζες και οι οποίες έχουν ωριμάσει. 

Αφορούν καταγγελίες δανείων στις οποίες

προχώρησαν οι τράπεζες στις αρχές του 2017

και οι οποίες παίρνουν πλέον τη μορφή 

εκτελεστών τίτλων με τις επικείμενες επιδό-

σεις των διαταγών  πληρωμής. 

Μαζικές διαταγές πληρωμής από τράπεζες προς οφειλέτες

Τον Νοέμβριο το πρώτο ραβασάκι των 4 δισ. ευρώ προς τους δανειολήπτες 

με μακροχρόνια μη εξυπηρετούμενα δάνεια
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ηυπερφορολόγηση αποτελεί κατα-
στροφή για τον κλάδο, τόνισε ο

CEO της Αθ. Ζυθοποιίας Ζ. Μηνά, προ-
ειδοποιώντας ότι είναι πιθανό «να βρα-
δύνουμε τον ρυθμό επενδύσεων στην
Ελλάδα». Αβάσιμο το πρόστιμο της Επ.
Ανταγωνισμού. «Δεν έχω κανένα πρό-
βλημα με τους μικροζυθοποιούς».

Κάμψη 10% παρουσίασε στο α’εξά-
μηνο φέτος η αγορά της μπίρας στην
Ελλάδα και παρότι οι φόροι στον κλάδο
εμφανίζονται αυξημένοι σε ποσοστό
90%, γεγονός
που οδήγησε σε
κατά 15% ακρι-
βότερη μπίρα
για τους κατα-
ναλωτές, η Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία
όχι μόνο δεν
σκοπεύει να αποχωρήσει από τη χώρα,
αλλά εξακολουθεί να υλοποιεί σημαν-
τικές επενδύσεις, πιστή στον στόχο
της, με κάθε δράση να φυτεύει έναν
σπόρο που προσφέρει ευκαιρίες ανά-
πτυξης σε διαφορετικά μέλη της κοι-
νωνίας, δημιουργώντας πολλαπλασια-
στικά οφέλη για την οικονομία.

Αυτά επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας, Ζωούλλης Μηνά, σε συ-
νέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποί-
ας παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Συμ-
βολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού και
τα σεμινάρια επιμόρφωσης των συμ-
μετεχόντων παραγωγών, αλλά και το
νέο πρόγραμμα Εταιρικής κοινωνικής
Ευθύνης "Seeds for Growth". Στο πρό-
γραμμα, που ξεκίνησε το 2008, συμ-
μετέχουν 2.200 αγρότες, εκ των οποίων
1.450 από τη Βόρεια Ελλάδα.

Τονίζεται ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
που κατέχει μερίδιο 53% στην ελληνική
αγορά, εγκατέστησε το πρώτο της ζυ-
θοποιείο στην Αθήνα το 1965, δέκα
χρόνια αργότερα στη Θεσσαλονίκη και
την τελευταία 15ετία έχει επενδύσει
στην Ελλάδα περίπου 500 εκατ. ευρώ,
εκ των οποίων 120 εκατ. ευρώ αφο-
ρούσαν την περίοδο από 2010 - 2016.
Σύμφωνα με τον κ. Μηνά, η εταιρεία
συνεισφέρει με 0,7% στο ΑΕΠ της χώ-
ρας, από το 2010 έως το 2015 έδωσε
1 δισ. ευρώ από φόρους και εισφορές
στο κράτος, απασχολεί άμεσα και έμ-
μεσα 27.000 άτομα, ενώ το 2015 πραγ-
ματοποίησε 24 εκατ. ευρώ εξαγωγές.
Επισημαίνεται δε ότι την τελευταία
4ετία δουλεύει εντατικά για την πα-
ραγωγή μηλίτη στην Ελλάδα, έχοντας
προχωρήσει σε επένδυση 1 εκατ. ευρώ,
ωστόσο «ακόμη λόγω γραφειοκρατικών
κωλυμάτων δεν έχουμε πάρει ακόμη
την άδεια, αν και κάποια στιγμή θα
γίνει» είπε ο κ. Μηνά.

Εξάλλου, η εταιρεία διαθέτει πέντε
πειραματικούς αγρούς και στα επόμενα
δύο - τρία χρόνια θα αξιοποιήσει νέες
ποικιλίες βυνοποιήσιμου κριθαριού,
που μπορούν να αυξήσουν τη στρεμ-
ματική απόδοση σε ποσοστό έως και
80%, έναντι των σημερινών. Τα σχετικά
πειραματικά χωράφια αναπτύσσονται
σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, αφορούν κάποιες
γηγενείς ποικιλίες κριθαριού προσαρ-
μοσμένες στα εδάφη και το κλίμα της

χώρας και οι υψηλές αυτές αποδόσεις
θα μπορούν να πιαστούν σε περιοχές
με πιο ζεστές θερμοκρασίες.

Για τη φετινή καλλιεργητική σεζόν
2017-2018, που πρόκειται να ξεκινήσει
στο προσεχές διάστημα, ο επικεφαλής
της ελληνικής θυγατρικής του ολλαν-
δικού πολυεθνικού ομίλου της
«Heineken» τόνισε πως στόχος είναι να
καλλιεργηθούν περίπου 170.000 στρέμ-
ματα και να παραχθούν περί τους
50.000 τόνους βυνοποιήσιμου κριθα-

ριού, με τις τι-
μές που να πα-
ραμένουν στα
περσινά επίπε-
δα. Υπογραμμί-
ζεται ότι η Βό-
ρεια Ελλάδα
συμβάλλει με

45% στο σύνολο της παραγωγής και οι
φετινές εξαγωγές που υπολογίζονται
σε 300.000 εκατόλιτρα, 220.000 θα
αφορούν τη Θεσσαλονίκη.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Μηνά
χαρακτήρισε «άδικη και αβάσιμη της
απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
με βάση την οποία κλήθηκε η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία να καταβάλει πρόστιμο
ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ για κα-
τάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της»,
σημείωσε ότι η υπόθεση βρίσκεται ακό-
μη στα δικαστήρια και πρόσθεσε πως
«υπάρχει χώρος και για τους 45 παρα-
γωγούς μπίρας στην Ελλάδα. Δεν έχω
κανένα πρόβλημα με τους μικροζυθο-
ποιούς, οι οποίοι μάλιστα είναι ίσως
και οι καλύτεροι για την κουλτούρα
της μπίρας».

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

ψηφίζει Ελλάδα

«Πιστεύουμε στην Ελλάδα και το
μέλλον της και γι αυτό εξακολουθούμε
να επενδύουμε σε αυτήν» υπογράμμισε
ο κ. Μηνά και διατυπώνοντας τη βε-
βαιότητα ότι η χώρα θα βγει από την
οικονομική κρίση, σημείωσε: «Το μόνο
που μας προβληματίζει είναι η επιβολή
των φόρων που αποτελούν καταστρο-
φή για τον κλάδο. Αν δεν ομαλοποιηθεί
το συγκεκριμένο σκέλος, ενδεχομένως
να βραδύνουμε τον ρυθμό επενδύσεων
στην Ελλάδα». Ενδεικτικά σημείωσε
ότι στην Ισπανία οι φόροι στην μπίρα
αντιστοιχούν σε 10 ευρώ/100 λιτρα
και στην Ελλάδα είναι σε 62 ευρώ/100
λίτρο.

Αναφερόμενος στην κατανάλωση
μπίρας στην Ελλάδα, σημείωσε, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ, ότι προ οικονομικής
κρίσης ανερχόταν σε 44 λίτρα ανά
άτομο τον χρόνο και σήμερα ανέρχεται
σε 34-35 λίτρα ανά άτομο τον χρόνο,
αφού όπως διευκρίνισε η αύξηση της
τιμής, οδήγησε πολλούς -μεταξύ άλ-
λων- στα αναψυκτικά, το κράσι και το
ούζο.

«Θέλουμε τον Έλληνα να πηγαίνει
διακοπές, αφού έχουμε διαπιστώσει
ότι όποτε πάει, έχουμε καλά αποτελέ-
σματα» υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέ-
τοντας ότι η αύξηση των ξένων τουρι-
στών στην Ελλάδα, δεν συνεισφέρει
σημαντικά στην άνοδο κατανάλωσης
μπίρας.

Τον Φεβρουάριο του 2018 αναλαμ-
βάνει διευθύνων σύμβουλος της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μετά από επι-
τυχημένη εξαετή θητεία ως CEO της
Heineken Σερβίας. Στον όμιλο Heineken
ο Ζωούλλης Μηνά.

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιστρέφει
από την 1η Φεβρουαρίου 2018 ο Αλέ-
ξανδρος Δανιηλίδης, αναλαμβάνοντας
τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβού-
λου.

Ο Aλέξανδρος
Δανιηλίδης μετα-
κινείται στην Ελ-
λάδα μετά από μια
ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη εξαετή θη-
τεία ως Διευθύνων
Σύμβουλος της Heineken Σερβίας, την
οποία οδήγησε στην κορυφή της αγο-
ράς στη χώρα από την τρίτη θέση που
κατείχε μέχρι τότε, διπλασιάζοντας
τόσο τον τζίρο όσο και τον όγκο πω-
λήσεων και αναπτύσσοντας την κερ-
δοφορία της.

Ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης ανέλαβε
την ηγεσία της εταιρίας στη Σερβία το
2012, μετά από μια μακρόχρονη πορεία
στο δυναμικό της Αθηναϊκής Ζυθοποι-
ίας, που ξεκίνησε το 1992 και τον
οδήγησε σταδιακά σε διάφορες θέσης
ευθύνης στη Διεύθυνση Πωλήσεων,

με τελευταία αυτή του Εμπορικού Δι-
ευθυντή, το 2010.

Τη σκυτάλη στο τιμόνι της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας θα παραδώσει την 1η Φε-
βρουαρίου ο Ζωούλλης Μηνά, ο οποίος
θα μετακινηθεί σε άλλη θέση ευθύνης
μέσα στον Όμιλο της HEINEKEN, που
θα ανακοινωθεί σύντομα.

Ο Ζωούλλης Μηνά ανέλαβε Διευθύ-
νων Σύμβουλος της εταιρίας τον Απρί-

λιο του 2012
και κατά τη
διάρκεια της
θητείας του
διεύρυνε ση-
μαντικά το
χαρτοφυλάκιο
μαρκών της

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και επανέφερε
την εταιρία στην ανάπτυξη. Παρά τη
μεγάλη αστάθεια στη χώρα και το δύ-
σκολο, επιχειρηματικά, περιβάλλον, ο
κ. Μηνά, με προσεκτικά βήματα και
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, πέ-
τυχε σταθερές υψηλές επιδόσεις, εμ-
πνέοντας την ομάδα και καλλιεργώντας
ακόμα περισσότερο το πάθος για το
αποτέλεσμα. Η επόμενη θέση του κ.
Μηνά στον Όμιλο της HEINEKEN θα
ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους
μήνες, λόγω σημαντικών εσωτερικών
διαδικασιών του Ομίλου.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Πιθανή επιβράδυνση 

επενδύσεων στην Ελλάδα λόγω... φόρων

Νέος CEO στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης

ΗThe Coca-Cola Company, δεσμεύεται
να χρησιμοποιεί 100% ανακυκλώσι-

μες, επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες
και από υλικά που μπορούν να διασπα-
στούν πλήρως στη φύση έως το 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στο πλαίσιο
του συνεδρίου Our Ocean, το οποίο
πραγματοποιήθηκε 5 & 6 Οκτωβρίου στη

Μάλτα, το Ίδρυμα Ellen MacArthur ανα-
κοίνωσε ότι οι εταιρείες The Coca-Cola
Company, MARS, M&S, PepsiCo, Unilever
και Werner & Mertz, που ήδη συμμετέ-
χουν στην πρωτοβουλία New Plastics
Economy του Ιδρύματος, δεσμεύονται
ότι μέχρι το 2025 θα χρησιμοποιούν
100% ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμο-
ποιήσιμες συσκευασίες και συσκευασίες
που αποτελούνται από υλικά που μπο-
ρούν να διασπαστούν σε χρήσιμα για το
περιβάλλον συστατικά.

Στο πλαίσιο αυτό η The Coca-Cola
Company ανακοίνωσε σχετικά με τη δέ-
σμευση αυτή: «Ως μέλος του Circular
Economy 100 και βασικός εταίρος του
New Plastics Economy, συμμετέχουμε
με υπερηφάνεια στη δέσμευση του Ιδρύ-
ματος Ellen MacArthur, βάζοντας ως
στόχο οι βασικές μας συσκευασίες να
είναι ανακυκλώσιμες σε ποσοστό 100%
έως το 2025. Αυτός ο στόχος αποτελεί
επέκταση της προσπάθειας που ήδη κά-
νουμε, έτσι ώστε το σύνολο των συ-

σκευασιών μας να είναι ανακυκλώσιμο.
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, τα μπου-
κάλια και τα κουτάκια που χρησιμοποι-
ούνται για τη συσκευασία των προϊόντων
μας είναι ήδη 100% ανακυκλώσιμα. Στο
εξής, όλη η γκάμα των συσκευασιών θα
είναι 100% ανακυκλώσιμη. Αυτό είναι
ένα από τα πολλά βήματα που σκο-

πεύουμε να κάνουμε για να εξασφαλί-
σουμε ότι οι συσκευασίες μας ανακυ-
κλώνονται και δεν καταλήγουν εκεί που
δεν πρέπει – και συγκεκριμένα στους
ωκεανούς. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι
ένα καθοριστικής σημασίας βήμα της
νέας μας στρατηγικής για τις συσκευασίες
αλλά και για την επίτευξη βιώσιμης ανά-
πτυξης. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε
ότι ακόμη έχουμε αρκετή δουλειά να
κάνουμε. Στο άμεσο μέλλον θα μοιρα-
στούμε μαζί σας τους νέους μας στόχους
στον τομέα αυτό, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο θα προχωρήσουμε, ώστε
να τους επιτύχουμε».

Το Ellen MacArthur Foundation δημι-
ουργήθηκε το 2010 με στόχο να επιτα-
χύνει τη μετάβαση σε μια κυκλική οικο-
νομία. Το Ίδρυμα εξυπηρετεί πέντε το-
μείς: ανάλυση δεδομένων, επιχειρημα-
τικό και κυβερνητικό κλάδο, εκπαίδευση
και κατάρτιση, συστημικές πρωτοβουλίες
και επικοινωνία. 

Νέα δέσμευση για την ανακύκλωση 

των συσκευασιών από την Coca-Cola
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχεδόν 120 παραγω-
γοί συμμετείχαν στα

επιμορφωτικά σεμινάρια
που διοργάνωσε η Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία σε συ-
νεργασία με την Αμερι-
κάνικη Γεωργική Σχολή,
σε Θεσσαλονίκη και
Φάρσαλα. 

Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση τα ολοήμε-
ρα σεμινάρια προσέφε-
ραν στους συμμετέχον-
τες παραγωγούς τεχνογνωσία σε θέ-
ματα πρακτικών προστασίας της καλ-
λιέργειας, αύξησης της παραγωγής,
αλλά και εφαρμογής νέων τεχνολο-
γιών. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, από το 2014
έχει διεξάγει συνολικά εννέα σεμινάρια
επιμόρφωσης παραγωγών τόσο στις
εγκαταστάσεις της Αμερικάνικης Σχολής
στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες
περιοχές όπως ο Βόλος, η Λιβαδειά
και η Ξάνθη.

Τα σεμινάρια παρακολουθούν πα-
ραγωγοί που συμμετέχουν στο Πρό-
γραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μέσω του
οποίου η εταιρία εξασφαλίζει το 100%
της ποσότητας κριθαριού που απαιτείται
για την παραγωγή των προϊόντων της.
Στις εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συμ-
μετάσχει συνολικά περίπου 400 πα-
ραγωγοί μέχρι σήμερα.

Όπως δήλωσε ο κος Ζωούλλης Μηνά,
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας: «Πάγιος

στόχος μας είναι να προσθέτουμε αξία
στους συνεργάτες μας, ενισχύοντας
την ανάπτυξη της δραστηριότητάς
τους συνολικά. Έτσι, τα τελευταία
χρόνια, μαζί με στρατηγικές συνεργα-
σίες προσφέρουμε πρόσβαση σε τε-
χνογνωσία και νέες τεχνικές κυρίως
στον αγρο-διατροφικό και τον τουρι-
στικό τομέα. Σε αυτό το πλάνο εντάσ-
σονται τα σεμινάρια με την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, που υλοποιούνται για
τέταρτη συνεχή χρονιά.»

Τα σεμινάρια επιμόρφωσης αγροτών
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προ-
γράμματος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
«Seeds for Growth» που ως στόχο έχει
τη δημιουργία 5000 ευκαιριών ανά-
πτυξης στον αγρο-διατροφικό, τον
τουριστικό και τον επισιτιστικό τομέα.
Η έμφαση του προγράμματος δίνεται
στην υποστήριξη παραγωγών και νέων
επιχειρηματιών, αλλά και την εκπαί-
δευση και επιμόρφωση επαγγελματιών
σε συνεργασία με πανεπιστήμια, κοι-
νωνικούς εταίρους και φορείς της αγο-
ράς.

Τι χρειάζεται ώστε μια επιχειρηματική
ιδέα να εφαρμοστεί στην πράξη;

Πώς η έμπνευση γίνεται κινητήριος
δύναμη για να κάνεις το επόμενο βήμα
και να πραγματοποιήσεις το επιχειρη-
ματικό σου όνειρο;  Ποιες οι προϋπο-
θέσεις για την επιτυχία;  Πώς μπορώ
να αναπτύξω μία βιώσιμη επιχείρηση
και συγχρόνως να προσφέρω και στην
κοινωνία;

Aυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα
που απαντήθηκαν στη φετινή Σχολή
Επιχειρηματικότητας Think Young στην
Αθήνα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο
του The New York Times Athens
Democracy Forum, και είχε ως θέμα
την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή που έχει γίνει
πλέον θεσμός, επέστρεψε για τρίτη
χρονιά στην Ελλάδα με τη στήριξη
του Ιδρύματος της Coca-Cola (The
Coca-Cola Foundation) και της Coca-
Cola στην Ελλάδα, και διοργανώνεται
από τη διεθνή ΜΚΟ ThinkYoung. Επό-
μενοι σταθμοί στη χώρα μας  είναι ο
Βόλος, 4-8 Δεκεμβρίου, ενώ στις αρχές
του 2018 σειρά έχουν η Πάτρα και η
Θεσσαλονίκη.

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος οι
συμμετέχοντες συνεργάστηκαν και
δούλεψαν με την καθοδήγηση επιχει-
ρηματιών – μεντόρων, ώστε να ανα-

πτύξουν σε ολοκληρωμένα business
plans τις επιχειρηματικές τους ιδέες
για να αναδειχθεί η ομάδα τους ο με-
γάλος νικητής.

Μετά από 5 ημέρες συστηματικής
δουλειάς παρουσιάστηκαν αξιόλογες
προτάσεις. Τρεις όμως ξεχώρισαν. Πρό-
κειται για την ιδέα PROOF.IT, ένας
πρωτότυπος τρόπος αξιολόγησης ερ-
γαζομένων στο χώρο της εστίασης,
αλλά και τις ιδέες SPEAKUP και E-
MPLOYED, που επικεντρώθηκαν σε ση-
μαντικά κοινωνικά θέματα, όπως η
στήριξη γυναικών που έχουν υποστεί
κακοποίηση και η διαδικασία εύρεσης
εργασίας αντίστοιχα. 

Οι νικητές κέρδισαν έπαθλα τα οποία
θα τους επιτρέψουν να έρθουν ακόμα
πιο κοντά στην υλοποίηση της ιδέας
τους, όπως  προγράμματα & σεμινάρια
εκπαίδευσης και mentoring στην επι-
χειρηματικότητα, αλλά και δωρεάν
χώρο εργασίας για τρεις μήνες για τα
πρώτα βήματα της επιχείρησής τους.

Αν και εσύ έχεις μία καλή ιδέα και
ονειρεύεσαι να κάνεις τη δική σου
επιχείρηση, η Σχολή Επιχειρηματικό-
τητας θα βρίσκεται από 4 έως 8 Δε-
κεμβρίου στον Βόλο [https://www.en-
trepreneurshipschool.com/copy-of-
athens-greek-2017]. Δήλωσε τώρα
συμμετοχή!

Ο κ. Παναγιώτου αναλαμβάνει στη θέση του κ. Αλέξανδρου Καραφυλλίδη της
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας.

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών συγκεντρώθηκαν σε Έκτακτη
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, για να συγ-
κροτήσουν σε σώμα νέα Διοικούσα Επιτροπή καθώς και να εκλέξουν νέο πρό-
εδρο.

Με ομόφωνη απόφαση, τα μέλη της επιτροπής εξέλεξαν τον κ. Σοφοκλή Πα-
ναγιώτου, συνιδιοκτήτη της μικροζυθοποιίας Septem, ο οποίος θα αντικαταστήσει
τον κ. Αλέξανδρο Καραφυλλίδη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Είναι η πρώτη
φορά που ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών προέρχεται από μι-
κροζυθοποιία.

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής είναι η εξής:
Πρόεδρος: κ. Σοφοκλής Παναγιώτου / Μικροζυθοποιία Septem
Α' Αντιπρόεδρος: κ. Ζωούλλης Μηνά /Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Β' Αντιπρόεδρος: κ. Dejan Beko / Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Γραμματέας: κ. Παντελής Κουγιός / ΒΑΠ Π. Κουγιός Ζυθοποιία Ρόδου
Ταμίας: κ. Ιωάννης Μαρμαρέλλης / Μικροζυθοποιία Σερρών & Β. Ελλάδος
Μέλη: κ. Μηνάς Μαυρικάκης, κ. Γεώργιος Δενεδιός, κ. Παντελής Αβραμίδης

O Σ. Παναγιώτου της Septem νέος 

πρόεδρος στην Ένωση Ζυθοποιών

Coca-Cola: Για τρίτη χρονιά η σχολή 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Σεμινάρια στήριξης των παραγωγών κριθαριού

Η «ΕΖΑ ζ» σταθερός συμπαίχτης της 

ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods

Η«ομάδα» της «ΕΖΑ ζ» με τις Premium
Pilsener & Fine Lager είναι και φέτος

στο πλευρό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Su-
perfoods. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης με τις
μπίρες «Εζα ζ» είναι επίσημος χορηγός

της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods, με
στόχο ακόμα μία θριαμβευτική σεζόν.

Τη νέα σεζόν οι ελληνικές μπίρες «Εζα
ζ» Premium Pilsener & «Εζα ζ» Fine Lager
συνεχίζουν να στηρίζουν τον ελληνικό
αθλητισμό. Την αγωνιστική περίοδο 2017-
2018 βρίσκονται δίπλα στην ελληνική
πρωταθλήτρια ομάδα μπάσκετ, ΚΑΕ Πα-
ναθηναϊκός Superfoods, προσφέροντας
στη μεγάλη «οικογένεια» της, τους φι-
λάθλους της, διασκεδαστικές δράσεις
και νέες εκπλήξεις!

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής
Ζυθοποιίας Αταλάντης Α.Ε., Νικόλαος
Ζωγόπουλος, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη
η χαρά μας, που για πέμπτη συνεχή
σεζόν είμαστε χορηγοί στην ΚΑΕ Πανα-
θηναϊκός Superfoods. Η πολύχρονη διάρ-
κεια αυτής της συνεργασίας φανερώνει
την άριστη σχέση εμπιστοσύνης και συμ-
πόρευσης της κορυφαίας ελληνικής ομά-
δας μπάσκετ στην Ευρώπη με την με-
γαλύτερη ελληνικής ιδιοκτησίας βιομη-
χανία μπίρας στην Ελλάδα. Επιθυμία μας
όλα αυτά τα χρόνια είναι η εταιρία μας
να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό σε
ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, γι’

αυτό και η συνεργασία μας με την πρω-
ταθλήτρια ομάδα μπάσκετ μας κάνει ιδι-
αίτερα υπερήφανους. Εξίσου σημαντικό
για εμάς είναι η σχέση μας με τους φι-
λάθλους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Super-
foods, που η εταιρία μας, σταθερά ενι-

σχύει με πολλές προσφορές και δώρα.
Για αυτό το λόγο, κάθε χρόνο επιθυμούμε
η σχέση αυτή να εξελίσσεται δυναμικά.
Φέτος υποσχόμαστε στο φίλαθλο κοινό
ακόμη περισσότερες δράσεις και παρο-
χές. Όλοι εμείς στην Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης ευχόμαστε στην ΚΑΕ Πανα-
θηναϊκός Superfoods μία επιτυχημένη
νέα σεζόν με πολλές διακρίσεις και κυ-
ρίως την υλοποίηση των τριών μεγάλων
στόχων της σεζόν, Ελληνικό Πρωτάθλημα
και Κύπελλο και EuroLeague Final Four».

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Δι-
ευθυντής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Super-
foods, Αριστείδης Χριστόπουλος, δήλωσε:
«Ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods χαι-
ρόμαστε διπλά όταν έχουμε στο πλευρό
μας επιτυχημένες εταιρίες, που είναι
αμιγώς ελληνικές και εδραιώνονται στο
εξωτερικό. Η Ελληνική Ζυθοποιία Ατα-
λάντης θα είναι δίπλα μας για πέμπτη
σερί σεζόν και ευχόμαστε η συνέχεια
της συνεργασίας μας να φέρει ανάλογες
και ακόμη μεγαλύτερες των προηγου-
μένων ετών επιτυχίες και στις δύο πλευ-
ρές».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με πέντε βήματα θα πρέπει να ολοκληρώνονται
άμεσα οι μερικοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και τις

νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δι-
καιούνται επιστροφή φόρου εισοδήματος.

Την εντολή αυτή έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής, στο πλαίσιο των
ενεργειών που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την ΑΑΔΕ
για την επίσπευση επιστροφής των φόρων στους δι-
καιούχους, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλει το οικονομικό
επιτελείο για να μειώσει τα «φέσια» του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες με στόχο να μην «κινδυνεύσει» η υποδόση
των 800 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, με βάση τις νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ
(ΔΕΛ/Β1133271ΕΞ/2017), για τις υποθέσεις επιστροφής
φόρου εισοδήματος που έχουν επιλεγεί για έλεγχο,
εξαιρουμένων φυσικά αυτών που έχουν κάνει διακοπή
εργασιών ή βρίσκονται σε διαδικασία πτώχευσης ή εκ-
καθάρισης, οι ελάχιστες ελεγκτικές επαληθεύσεις που
πρέπει να διενεργούνται πριν από τις επιστροφές είναι
οι εξής:

Γενικές επαληθεύσεις

Ανεξάρτητα από το λογιστικό σύστημα (μέθοδοι, δια-
δικασίες και λογιστικά αρχεία κατά ΕΛΠ) που χρησιμοποιεί
η οντότητα για την καταχώρηση των συναλλαγών και
γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων, κρίνεται απαραίτητο να διε-
νεργούνται οι ακόλουθες ελεγκτικές επαληθεύσεις, για
το φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που αφορά
η εντολή ελέγχου:

1. Έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισο-

δήματος και ΦΠΑ.

Πέραν του φορολογικού έτους/διαχειριστικής περιόδου
που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν
υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ
κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική
περίοδο, που αφορά το αίτημα επιστροφής φόρου και
μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαλη-
θεύσεων.

2. Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλίων).

Ελέγχεται εάν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων
(βιβλίων) έχουν μεταφερθεί επακριβώς στις οικείες δη-
λώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα για τον
ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους (Φόρος Μι-
σθωτής Εργασίας, Φόρος Δικαιωμάτων, Φόρος Αμοιβών
Διοίκησης, κ.λπ.) ελέγχεται η συμφωνία των ποσών από-

δοσης/εκκαθάρισης ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων
φόρων, όπως προκύπτουν από τα μηνιαία Ισοζύγια
Γενικού και Αναλυτικών Καθολικών (διπλογραφικά βιβλία)
ή από τις στήλες παρακολούθησης των πάσης φύσεως
φόρων και τελών (απλογραφικά βιβλία), με τα αντίστοιχα
ποσά των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί.

3. Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών.
Ελέγχεται εάν τα λογιστικά κέρδη και τα φορολογικά

κέρδη του νομικού προσώπου, όπως αυτά απεικονίζονται
στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν
ορθώς από τη λογιστική και φορολογική βάση αντίστοιχα
(βάσει των δεδομένων των λογιστικών αρχείων). Ειδικό-
τερα, ελέγχεται εάν για τις προκύπτουσες προσωρινές
διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης
έχουν εφαρμοστεί ορθά οι εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις.

4. Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων.

Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις και υφί-
στανται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τα τυχόν
δηλωθέντα αφορολόγητα ποσά εσόδων (ενδοομιλικά
μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη, υπεραξία, κ.λπ.). Για πα-
ράδειγμα, ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
περί απαλλαγής ενδοομιλικών μερισμάτων από τον
φόρο εισοδήματος.

5. Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών.

Όταν στο ελεγχόμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική
περίοδο δηλώνεται ζημία παρελθουσών χρήσεων, εξε-
τάζεται αν αυτή μεταφέρθηκε σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένων υπ’ όψιν και των
διατάξεων περί παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος.

Ειδικές επαληθεύσεις

1. Έλεγχος δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων
που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο
φορολογικά έτος/διαχειριστική περίοδο.

Ειδικότερα ελέγχεται αν υφίστανται:
1.1 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που

παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην ημεδαπή.
1.2 Τα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε

στην αλλοδαπή.
1.3 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που

καταβλήθηκε ή/και παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα
μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας από ημεδαπή
ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4 Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που
παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα ή κέρδη
ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική

της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.).
Ευνόητο είναι ότι το προς επιστροφή ποσό του φόρου

εισοδήματος μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που
δεν καλύπτεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και η επι-
στροφή διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες
της Διοίκησης.

2. Έλεγχος παραβατικότητας
Ελέγχεται αν, για το προηγούμενο φορολογικό έτος/δια-

χειριστική περίοδο που προκύπτει επιστροφή φόρου και
μέχρι την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαλη-
θεύσεων, υφίστανται:

2.1 Φορολογικές παραβάσεις που αφορούν:
* Έκδοση πλαστών ή έκδοση και λήψη εικονικών (με-

ρικώς ή ολικώς) ή νόθευση φορολογικών στοιχείων,
* Μη καταχώρηση ή ανακριβής καταχώρηση στοιχείων

ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου,
εξόδου,

* Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 13Α
του ν.2523/1997, σχετικά με τις κυρώσεις αναστολής
λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και
την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης,

* Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών μηχανισμών,
* Μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις οικείες δια-

τάξεις ανά χρήση, βιβλίων, λογιστικών αρχείων πρωτο-
γενών καταχωρίσεων.

2.2 Δελτία πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου από άλλες
ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα, ΥΕΔΔΕ, ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυ-
νομία ή άλλα έγγραφα, που υφίστανται στην Υπηρεσία.

2.3 Παρατηρήσεις στα πιστοποιητικά και στις εκθέσεις
φορολογικής συμμόρφωσης, στις περιπτώσεις που το
νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα έχει ελεγχθεί από
ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές
εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υφίστανται φορολογικές
παραβάσεις, ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ υποχρεούται
στη διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων
πριν από την επιστροφή.

Για όλες εν γένει τις υπόλοιπες περιπτώσεις που απαι-
τείται η διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων
για την επιστροφή φόρου εισοδήματος, αυτές θα ορίζονται
από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής υπηρεσίας από
κοινού με τον υποδιευθυντή ελέγχου και τον επόπτη,
ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε υπόθεσης και τον
οικείο φάκελο του φορολογούμενου, για τις οποίες θα
γίνεται ρητή αναφορά στη σχετική έκθεση που θα συν-
τάσσεται.

Αμετάβλητα για τους περισσότερους

ιδιοκτήτες Ι.Χ. τα τέλη κυκλοφορίας

Μειώσεις για ευπαθείς ομάδες και οχή-

ματα άνω των 2.000 κυβικών

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας του
2018 για τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών

οχημάτων. Παράλληλα, οι αλλαγές που εξετάζονται θα είναι
οριακές και στοχεύουν στη διευκόλυνση ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, κυρίως τρίτεκνους και πολύτεκνους, αλλά
και στα οχήματα άνω των 2.000 κυβικών.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα οχήματα άνω των 2.000
κυβικών εκατοστών, το υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται
ήδη σενάρια στοχευμένων μειώσεων ως κίνητρο για την
πληρωμή των τελών και την ανάκτηση των πινακίδων τους
από τους ιδιοκτήτες τους.

Στο επιτελείο της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Πα-
πανάτσιου επεξεργάζονται τα σενάρια, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων.

Πηγή: ΑΜΠΕ

«Πρεμιέρα» αναμένεται να κάνει στο τέλος
του τρέχοντος μηνός η Λοταρία αποδεί-

ξεων, με έπαθλο 1.000 ευρώ για 1.000 φορο-
λογούμενους, οι οποίοι πραγματοποιούν τις συ-
ναλλαγές τους με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρ-
τες.

Η υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου
υπέγραψε χθες την κοινή υπουργική απόφαση
για τη διενέργεια του προγράμματος δημοσίων
κληρώσεων, στην οποία επισημαίνει ότι αρμόδια
διεύθυνση για τη διενέργεια των κληρώσεων
ορίζεται η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αρμόδια υπηρεσία
μέχρι τις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα λαμ-
βάνει τα στοιχεία των συναλλαγών που πραγ-
ματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον προηγού-

μενο μήνα.
Στο τέλος του μήνα πραγματοποιούνται κλη-

ρώσεις που διεξάγονται με ηλεκτρονικό τρόπο.
Το πλήθος των λαχνών προσδιορίζεται με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε από τη μία να λαμβάνονται
υπ’ όψιν όλες οι συναλλαγές, από την άλλη
πλευρά να δίνονται κίνητρα για συναλλαγές
που θεωρούνται μικρής αξίας. Οι κληρώσεις θα
είναι μηνιαίες και σε κάθε κλήρωση αναδει-
κνύονται 1.000 τυχεροί νικητές που κερδίζουν
από 1.000 ευρώ, ποσό που θα είναι αφορολόγητο
και ακατάσχετο.

Επισημαίνεται ότι κάθε χρόνο θα διατίθενται
12 εκατ. ευρώ για τις εν λόγω κληρώσεις, γε-
γονός που σημαίνει φυσικά ότι για φέτος έχουν
μείνει «αδιάθετα» 8 εκατ. ευρώ, τα οποία πάντως
αναμένεται να διατεθούν σε μια «πανηγυρική»
κλήρωση τον Δεκέμβριο.

Σε πέντε βήματα οι έλεγχοι 

για επιστροφή φόρου στις επιχειρήσεις
Οδηγίες για την επίσπευση των διαδικασιών προκειμένου 

να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Αντίστροφη μέτρηση για τη φορο-λοταρία

Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ξεκινούν οι κληρώσεις στο τέλος

Οκτωβρίου και θα μοιράζουν 1 εκατ. ευρώ κάθε μήνα
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Εδώ και ένα χρόνο έχει
κάνει την παρουσία της

η εταιρεία Greek Oxygen
στον χώρο της αγοράς. Η
εταιρεία μέσα σε ένα κυ-
λινδρικό κουτί πουλάει ελ-
ληνικό οξυγόνο. Ναι, και
εμείς την ίδια απορία και
αντίδραση με εσάς είχαμε,
για αυτό ζητήσαμε περισ-
σότερες πληροφορίες.

«Το Greek Oxygen είναι
ένα Ελληνικό σουβενίρ,
που κλείνει μέσα σε ένα
κουτάκι τον αέρα της θά-
λασσας, το μπλε του ου-
ρανού και της θάλασσας.
Την ιδέα την είχε ο σύζυ-
γος μου, Αναστάσιος Μπα-
τσίλας.

Στο σποτ τονίζεται πως ο αέρας
που περιέχει το κουτάκι δεν είναι
κοπανιστός! 

Μεγάλες χώρες το εισσάγουν ήδη 
Το Greek Oxygen, έχει περισσότερο

ενδιαφέρον στην τουριστική αγορά
της χώρας. Βρίσκεται από πέρυσι
σε πολλά νησιά και τουριστικές πε-
ριοχές και μπορείτε να το βρείτε
από 3,5 ευρώ. Πολλοί είναι ήδη οι
τουρίστες που επιλέγουν αυτό το
σουβενίρ που θα πάρουν μαζί τους
πίσω στην χώρα τους. «Έχει γίνει

μια μεγάλη καμπάνια στο εξωτερικό
και πωλείται ήδη σε Ρωσία, Γερμανία
και Ισπανία. Υπάρχει αρκετά μεγάλο
ενδιαφέρον» δηλώνει στο Seleo η
κυρία Βλαχογιάννη. Αρκετοί επιχει-
ρηματίες, συνδιάζουν την συσκευα-
σία με άλλα σουβενίρ, όπως μια
μαρμάρινη πλάκα.

Για αυτούς που ίσως του κατηγο-
ρούν ότι πωλούν «αέρα κοπανιστό»,
η Ιφιγένεια Βλαχογιάννη απαντά
πως: «Υπάρχει και χιουμοριστική
πλευρά, απλά τους λέμε να το ανοί-
ξουν και να το κάνουν μολυβοθήκη.
Πάντως μέσα, όντως έχει ελληνικό
αέρα».

Φαντασία στην επιχειρηματικότητα:

Εταιρεία πουλάει ελληνικό φρέσκο

αέρα σε κουτάκι Ηγενικότερη πολιτική που έχει χα-
ράξει η εταιρία Ελαΐς – Unilever

σε διεθνές επίπεδο αλλά και οι ειδικές
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά
ελαιολάδου στην Ελλάδα οδήγησαν
την πολυεθνική στο να αποφασίσει
να πουλήσει τα ισχυρά brand ελαι-
ολάδου που έχει όπως και τις μαργα-
ρίνες.

Η κίνηση αυτή δεν γίνεται πάντως
για πρώτη φορά. Η πρώτη προσπάθεια
έγινε το 2008 αλλά λόγω μη ικανο-
ποιητικών προτάσεων για εξαγορά
δεν είχε προχωρήσει. Τώρα φαίνεται που
ωρίμασαν οι συνθήκες και η Ελαΐς – Unilever
αφήνει αυτές τις κατηγορίες για να εστιάσει
σε αυτές των απορρυπαντικών, των προ-
ϊόντων προσωπικής υγιεινής, παγωτού κ.ά.
σε διεθνές επίπεδο.

Έτσι η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas έκανε γνω-
στή την πρόθεσή της, να προχωρήσει στην
πώληση των ελαιολάδων Άλτις, Ελάνθη
και Solon, της παραγωγικής μονάδας γιαυτά
αλλά και των μαργαρινών Super Fresco,
Flora, κ.ά,

Τα παραπάνω προϊόντα εισφέρουν το
20% του συνολικού τζίρου που πραγμα-
τοποιεί η Ελαΐς – Unilever (σ.σ. το 2015 ο
συνολικός της τζίρος κυμάνθηκε στα 450
εκατ. ευρώ), ενώ τα μερίδια των brands
αυτών στην εσωτερική αγορά είναι πολύ
ισχυρά. Ενδεικτικό είναι ότι το Άλτις, που
έχει ιστορία 45 χρόνων, είναι η Νο.1 μάρκα
ελαιολάδου στις προτιμήσεις των κατα-
ναλωτών.

Η εικόνα της αγοράς

Πάντως η απόφαση αυτή για αποχώρηση

από τον κλάδο του ελαιολάδου, που ου-
σιαστικά βασίζεται στη διεθνή στρατηγική
της εταιρίας έχει να κάνει και με τις διεθνείς
κι εγχώριες τάσεις. Σε διεθνές επίπεδο η
είσοδος πολλών χωρών σε επίπεδο πα-
ραγωγής (Β. Αφρική) έχει συμπιέσει τα
ποσοστά κέρδους ενώ η χύμα διακίνηση
και η ιδιωτική παραγωγή στην Ελλάδα δεν
δημιουργεί περιθώρια για ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς. Παράλληλα άλλος
ένας παράγων μείωσης των περιθωρίων η
αύξηση των τιμών διεθνώς σε επίπεδο
παραγωγού.

Στην Ελλάδα μόλις το 27% της συνολικής
παραγωγής ελαιολάδου φτάνει στο στάδιο
της τυποποίησης στην Ελλάδα, με το αν-
τίστοιχο ποσοστό να είναι της τάξης του
50% για την Ισπανία και 80% για την Ιταλία.
Λόγω του χαμηλού όγκου τυποποιημένου
προϊόντος, οι ελληνικές εταιρείες τυπο-
ποίησης δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν
τις ιταλικές και ισπανικές πολυεθνικές του
κλάδου όσον αφορά την αποτελεσματική
προώθηση αναγνωρίσιμων brands αναφέρει
η πρόσφατη έκδοση της ΕΤΕ

Ελαιόλαδο: Η αποχώρηση της Ελαΐς–
Unilever και η εικόνα της αγοράς
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Πραγματικότητα γίνεται πλέον η Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου καθώς κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο

του υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο «Έλεγχος και προ-
στασία του δομημένου περιβάλλοντος».

Με το νομοσχέδιο θεσπίζονται νέες ρυθμίσεις για την
εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου
και ειδικότερα καθορίζονται:

•το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου
και των εκδιδόμενων πιστοποιητικών καθώς και οι προδια-
γραφές των σχετικών εντύπων,

•η διαδικασία έναρξης και ενημέρωσης της ηλεκτρονικής
ταυτότητας κτιρίου, ανάλογα με την προτεινόμενη κατηγο-
ριοποίηση των κτιρίων.

Ορίζεται ότι, το έντυπο ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου
και το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας
κτιρίου, τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στο Παρατηρητήριο
Δομημένου Περιβάλλοντος και αποτελούν στοιχεία ελέγχου.
Παράλληλα, προβλέπεται η πραγματοποίηση, από το Παρα-
τηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος, δειγματοληπτικών
ελέγχων, ετησίως, σε ποσοστό 3% των κτιρίων που λαμβάνουν
ταυτότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που, κατά τη συμπλήρωση
της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς
ελέγχους, έχουν συμπληρωθεί ψευδώς στοιχεία ταυτότητας
κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό,
επιβάλλονται, πέραν των ποινικών κυρώσεων και των ήδη
προβλεπομένων πειθαρχικών κυρώσεων, και πρόστιμο, το
ύψος του οποίου κυμαίνεται από 2.000 έως 20.000. ευρώ,
ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην
ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου.

Σε περίπτωση υποτροπής των εν λόγω παραβάσεων και
εάν αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες σε παραδοσιακούς
οικισμούς, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σε προ-
στατευόμενες περιοχές της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 19
του ν. 1650/1986), τα όρια των ως άνω κυρώσεων διπλασιά-
ζονται.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και καταγράφονται σε ειδικό
μητρώο που τηρείται στο Παρατηρητήριο Δομημένου Περι-
βάλλοντος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, από τους σχετικούς ελέγχους
των διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων (ηλεκτρονικό μη-
τρώο, ΕΚΧΑ, ΔΕΗ και Κέντρο Διαλειτουργικότητας που λει-
τουργεί στη Ε.Γρ. Πληροφοριακών Συστημάτων), παράλειψη
συμπλήρωσης των στοιχείων της ταυτότητας του κτιρίου,
επιβάλλεται, από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του ακι-
νήτου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 200 ευρώ μέχρι
και το 10% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Με
υπουργική απόφαση, καθορίζεται το ύψος και η ειδική διαδι-

κασία επιβολής κυρώσεων και είσπραξης του προστίμου
μέσω του Πράσινου Ταμείου. Ομοίως, με υπουργική απόφαση,
καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού
Μητρώου.

Ο λογαριασμός για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 500 ευρώ. Αυτό ανα-
μένεται ότι θα είναι το ελάχιστο κόστος για κάθε ιδιοκτήτη
ακινήτου στην Ελλάδα, εφόσον ασφαλώς το εν λόγω ακίνητο
είναι καθόλα νόμιμο και δεν φέρει καμία πολεοδομική πα-
ράβαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος αναμένεται να
είναι αισθητά μεγαλύτερο.

Η ταυτότητα κτιρίου θα περιλαμβάνεται σειρά εγγράφων
και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας. Ειδικότερα, οι ιδιο-
κτήτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν την οικοδομική άδεια
του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρημένα από την αρμόδια
πολεοδομική υπηρεσία, το πιστοποιητικό ενεργειακής από-
δοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, το πιστοποιητικό
ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει, δηλώσεις υπαγωγής
σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων, τα σχέδια κατό-
ψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κα-
τάσταση, το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη
στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις
αυθαιρέτων), τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής
δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πι-
στοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο
εκδίδεται από τον ελέγχοντα μηχανικό.

Αν και αρχικά προβλεπόταν η Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου να εκδοθεί σε πέντε χρόνια από την στιγμή δημοσί-
ευσης του νόμου αυτό άλλαξε.

Σε πέντε χρόνια θα πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα
Κτιρίου το ακίνητα του δημοσίου, τα κτίρια συνάθροισης
κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία, τουριστικά
καταλύματα άνω των 300 τ.μ., όλα τα σχολεία ιδιωτικά και
δημόσια, νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, κλινικές, παιδικοί σταθ-
μοί, οίκοι ευγηρίας.

Σε ότι αγορά όλα τα υπόλοιπα ακίνητα της χώρας, δηλαδή
τα διαμερίσματα και οι μονοκατοικίες, ο νόμος ορίζει ότι
πρέπει να έχουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου για να

γίνει μεταβίβαση του ακινήτου. Άρα θα αναγκαστούν να
βγάλουν τη σχετική ταυτότητα κατά την πώληση του ακινήτου
ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη που αλλάζει τον ιδιοκτήτη.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Για την υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, τα κτίρια
διακρίνονται σε κατηγορίες, ως εξής:

α) Κατηγορία I:
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κτίρια που ανήκουν

στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ, καθώς και αυτά που
στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ
και στεγάζουν υπηρεσίες αυτού.

Κτίρια συνάθροισης κοινού: θέατρα, κινηματογράφοι, αί-
θουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές
και θρησκευτικές εκδηλώσεις, συνεδριακά κέντρα και κτίρια
εκθέσεων. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: πολιτι-
στικές εγκαταστάσεις (βιβλιοθήκες, μουσεία, αίθουσες εκ-
θέσεων), αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστά γυμναστήρια,
γήπεδα με κερκίδες και κλειστούς βοηθητικούς χώρους,
γήπεδα ΠΑΕ, Ολυμπιακές αθλητικές εγκαταστάσεις), σταθμοί
μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων:
κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για πρατήρια
υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και
κάθε είδους συνεργεία αυτοκινήτων..

Τουριστικά καταλύματα άνω των τριακοσίων (300) τ.μ.
Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής, πρω-

τοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Υγεία και κοινωνική πρόνοια: κτίρια περίθαλψης (νοσοκομεία,

ιατρικά κέντρα, κλινικές, αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία,
κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας).

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης: βρεφοκομεία,
παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας,
ιδρύματα χρονίως πασχόντων, ιδρύματα ατόμων με ειδικές
ανάγκες, άσυλα.

Σωφρονισμός: καταστήματα κράτησης, ειδικά καταστήματα
κράτης νέων,

β) Κατηγορία II:
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια

ανεξαρτήτως χρήσης.
Για τα κτίρια της Κατηγορίας I η υποβολή της ταυτότητας

κτιρίου γίνεται μέσα σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
ισχύος των παρόντων διατάξεων, ως ορίζεται στο άρθρο 62.

Για τα λοιπά κτίρια της Κατηγορίας II, η υποβολή της ταυ-
τότητας γίνεται κατά την μεταβίβαση του κτιρίου, οπότε και
η σχετική δήλωση για την ταυτότητα προσαρτάται υποχρεω-
τικώς στο συμβόλαιο της μεταβίβασης της κυριότητας, μετά
την ημερομηνία ισχύος.

Όλες οι ανατροπές στα ακίνητα με την 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Ποιοι πρέπει να την αποκτήσουν και πότε - Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο

Eπενδύσεις 500 εκατ. 

σε επαγγελματικά ακίνητα το 2017

Πλησίον του μισού δισ. ευρώ αναμένεται ότι θα είναι οι
φετινές επενδύσεις στην εγχώρια αγορά επαγγελματικών

ακινήτων (γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία κτλ.), ποσό
το οποίο εφόσον επιβεβαιωθεί θα σηματοδοτήσει άνοδο
της τάξεως του 80% σε σχέση με το 2016, όταν το σχετικό
μέγεθος δεν είχε ξεπεράσει τα 250 εκατ. Είναι χαρακτηριστικό
ότι η περυσινή χρονιά ήταν το χειρότερο έτος επενδυτικά
για την αγορά ακινήτων από το 2012, κατά το οποίο οι συ-
νέπειες της οικονομικής κρίσης είχαν βρεθεί στο απόγειό
της. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η θετική φετινή πορεία
των επενδύσεων επιβεβαιωθεί και στην πράξη, κάτι που
μοιάζει σχεδόν βέβαιο, με βάση την τωρινή εικόνα και το
αγοραστικό ενδιαφέρον που καταγράφεται, θα πρόκειται
για την πρώτη ετήσια αύξηση από το 2014, όταν οι τοποθε-
τήσεις κεφαλαίων στην εγχώρια αγορά ακινήτων είχαν προ-
σεγγίσει τα 900 εκατ.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Βεϊνόγλου, επικεφαλής του
τμήματος ερευνών της εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακι-
νήτων Savills, η αυξημένη διαθεσιμότητα ποιοτικών ακινήτων,
π.χ. μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών, όπως ο πρόσφατος

της PQH, ή οι αντίστοιχοι των τραπεζών, έχει οδηγήσει
σε σημαντική αύξηση των συναλλαγών. «Φέτος, παρα-
τηρούμε και μεγάλη ζήτηση για τον τομέα της φιλοξενίας,
γεγονός που πιστοποιείται από τις συναλλαγές στα ξε-
νοδοχειακά ακίνητα». Μόνο κατά τη διάρκεια του τε-
λευταίου τριμήνου έχουν καταγραφεί σημαντικές κι-
νήσεις, όπως η εξαγορά του Ledra Marriott από τον
αμερικανικό επενδυτικό όμιλο της Hines αντί ποσού
της τάξεως των 33 εκατ. ευρώ. Επίσης, η Grivalia Hos-
pitality προχώρησε στην εξαγορά των Αστεριών Γλυ-
φάδας αντί 29,5 εκατ. (η ολοκλήρωση της συναλλαγής
αναμένεται στις αρχές του 2018), όπως επίσης και του
ξενοδοχείου Ολυμπος Νάουσα στη Θεσσαλονίκη αντί
5,46 εκατ. Σημαντική κρίνεται και η απόκτηση χαρτο-
φυλακίου αποτελούμενο από τέσσερα ακίνητα σούπερ
μάρκετ (πρώην Carrefour) από την Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ
αντί ποσού 47 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου του τρέχοντος έτους, η σχετική επενδυτική δρα-
στηριότητα ήταν σχετικά υποτονική, καθώς οι συναλλαγές

δεν ξεπέρασαν τα 135 εκατ. Βασικός λόγος ήταν οι συνεχείς
καθυστερήσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. Μόλις αυτή
ολοκληρώθηκε, στις αρχές Ιουνίου, ξεκίνησε να αυξάνεται
η διαθεσιμότητα ακινήτων προς πώληση και αντίστοιχα η
ζήτηση, καθώς εν πολλοίς αποκαταστάθηκε το θετικό επεν-
δυτικό κλίμα.

Αυξημένη η ζήτηση του τελευταίου τριμήνου,
με τα ξενοδοχεία και ακίνητα που φιλοξενούν
σούπερ μάρκετ να βρίσκονται στο επίκεντρο.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑ

Τί μπορεί να κρύβεται πίσω 

από τον συχνό πονοκέφαλο

Οπονοκέφαλος είναι ένα από τα συμπτώματα
που επηρεάζουν σημαντικά την καθημε-

ρινότητα και την ποιότητα της ζωής και διατα-
ράσσει την συγκέντρωση, την αντοχή και μοι-
ραία την απόδοσή μας. Όταν είναι συχνός,
δημιουργεί ανησυχία ότι ίσως συμβαίνει κάτι
σοβαρό στο κεφάλι μας και αυτή η ανησυχία
συχνά επιτείνεται από την αναξιόπιστη ενη-
μέρωση του διαδικτύου. 

Η  μόνη σίγουρη οδός για να βρούμε λύση
στο πρόβλημα είναι να απευθυνθούμε στον
γιατρό.

Όπως εξηγεί η Δρ Ανατολή Παταρίδου, MD,
χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής & τραχήλου, «ο
πονοκέφαλος γενικά οφείλεται σε προβλήματα, όπως οι δια-
ταραχές της αρτηριακής πίεσης που πρέπει να παρακολουθείται,
η αύξηση του σωματικού βάρους που έχει επιπτώσεις και στη
σπονδυλική στήλη, ψυχολογικά αίτια (κυρίως το άγχος), η
ημικρανία, η κατάχρηση ουσιών όπως το αλκοόλ και ο καφές,
και η έλλειψη άσκησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει να ρωτήσουμε
τον ασθενή για την ένταση του πόνου, τη διάρκεια, την εν-
τόπιση, τη συχνότητα, τον συσχετισμό με κάποιες καταστάσεις,
καθώς και αν έχει παρατηρήσει πως κάτι προκαλεί ή επιδεινώνει
τον πόνο του».

Αλλεργική Ρινίτιδα και Ιγμορίτιδα

Η μύτη είναι ένα όργανο που είναι στενά συνδεδεμένο με
τον πονοκέφαλο, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το
σκέφτονται. Στους ανθρώπους με συχνούς πονοκεφάλους
είναι απαραίτητη μια σχολαστική εξέταση της μύτης από τον
ωτορινολαρυγγολόγο ιατρό.

Με τη βοήθεια των ενδοσκοπίων, ο έλεγχος αυτός αποκα-
λύπτει συχνά στραβό διάφραγμα που πιέζει νευρικές απολήξεις
και οδηγεί σε πόνο, πολύποδες στη μύτη, οξεία ή χρόνια ιγ-
μορίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα ή ακόμα και καλοήθεις ή κακοήθεις
όγκους της μύτης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της σφηνοειδίτιδας ή
αλλιώς «ύπουλης» ιγμορίτιδας. Αυτή εκδηλώνεται με συμ-
πτώματα όπως κεφαλαλγία (συνήθως πίσω από τα μάτια),
μπούκωμα, οπισθορρινική έκκριση, δεκατική πυρετική κίνηση,
παρατεταμένο ιστορικό με άτυπα συμπτώματα (όπως κακουχία,
ατονία, αστάθεια), υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού, διαταραχές όρασης και άλλες νευρολογικές
διαταραχές, κατά την Δρ Παταρίδου.

«Δυστυχώς, επειδή τα άτυπα συμπτώματα συχνά δεν αξιο-
λογούνται σωστά, ο ασθενής καταλήγει τελικά με επιπλοκές
όπως απόστημα του εγκεφάλου ή και μηνιγγίτιδα, καθώς και
με επιπλοκές από τους οφθαλμούς», προσθέτει.

Αποφρακτική Άπνοια στον ύπνο

Μια άλλη συχνή αιτία πονοκεφάλου είναι το σύνδρομο της
αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο, το οποίο προκαλεί κακή
οξυγόνωση του εγκεφάλου και οδηγεί σε κεφαλαλγία και αί-
σθημα κόπωσης. Στους ασθενείς αυτούς πρέπει να γίνει σχο-
λαστικός ενδοσκοπικός έλεγχος και, αν υπάρ-
χουν ανατομικά  προβλήματα που φράζουν
τη μύτη, τον φάρυγγα ή τον λάρυγγα, να
διορθώνονται χειρουργικά.

Άλλα Αίτια

Η ξηρότητα της μύτης που μπορεί να οφεί-
λεται σε ορμονικά αίτια, επίδραση από το
περιβάλλον, την εποχή, έκθεση σε ερεθιστι-
κούς παράγοντες όπως οσμές, χημικά, κλι-
ματισμό κ.λπ., επίσης προκαλεί συχνά πονο-
κέφαλο. Το ίδιο και η αρθρίτιδα της κροτα-
φογναθικής άρθρωσης, που μπορεί να οφεί-
λεται σε ορθοδοντικά προβλήματα, τρίξιμο
των δοντιών το βράδυ στον ύπνο (βρουξισμός),
κακές μασητικές συνήθειες ή τεχνητές οδον-
τοστοιχίες.

Ωτίτιδες

Οι παθήσεις των αυτιών που μπορεί να
προκαλέσουν κεφαλαλγίες είναι η οξεία ωτί-
τιδα (εξωτερική ή μέση ωτίτιδα), η χρόνια
ωτίτιδα, καθώς και ο ωτικός έρπης ζωστή-
ρας.

Οι ωτίτιδες συνήθως εμφανίζονται με πόνο
στο αυτί, παρά με πόνο στο κεφάλι. Αντίστοιχα,
ο ωτικός έρπης ζωστήρας είναι μία ιογενής

φλεγμονή που προσβάλει κυρίως το προσωπικό νεύρο (είναι
υπεύθυνο για τις κινήσεις του προσώπου) αλλά μπορεί και
το ακουστικό νεύρο (είναι υπεύθυνο για την ακοή και την
ισορροπία). Οι ασθενείς που προσβάλλονται από αυτό τον ιό
εμφανίζουν έντονους νευραλγικούς πόνους στο αυτί και τον
κρόταφο.

Όγκοι του Φάρυγγα-Λάρυγγα

Αντανακλαστικό πόνο στην περιοχή του κεφαλιού μπορεί
να προκαλεί η ύπαρξη όγκου στο φάρυγγα ακόμα και στην
αμυγδαλή. Κεφαλαλγία παρατηρείται στο 20% των ατόμων
που πάσχουν από καρκίνο του ρινοφάρυγγα. Ο ρινοφάρυγγας
είναι το ανώτερο τμήμα του φάρυγγα που βρίσκεται πίσω
από τη μύτη. Όγκοι στο ρινοφάρυγγα είναι εξαιρετικά σπάνιοι
(0.2% του συνόλου των καρκίνων) και συνήθως εκδηλώνονται
με διόγκωση τραχηλικού λεμφαδένα (στο 50% των περιπτώ-
σεων.) Άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι η ρινική συμφόρηση,
ρινορραγία, εκκριτική μέση ωτίτιδα. Ακόμη ο καρκίνος του
υποφάρυγγα σε προχωρημένα στάδια μπορεί να προκαλέσει
κεφαλαλγία.

Διάγνωση και Αντιμετώπιση

Η χρήση των ενδοσκοπίων έφερε μια επανάσταση στην
Ωτορινολαρυγγολογία και έδωσε μια ώθηση τόσο στην δια-
γνωστική αξιολόγηση που πλέον γίνεται με χρήση άκαμπτων
και εύκαμπτων ενδοσκοπίων, με απεικονιστικές μεθόδους
(CT, MRI) καθώς και με λήψη καλλιέργειας ,ενδοσκοπικά
όσο και στην χειρουργική αντιμετώπιση. Αρχικά η θεραπεία
περιλαμβάνει αντιβιοτικά και αποσυμφορητική αγωγή με πλύ-
σεις, τοπικά σπρέι, στεροειδή και αντιισταμινικά. Η χειρουργική
αντιμετώπιση ενδείκνυται στην περίπτωση  που ο ασθενής
δεν ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή και είναι απαραίτητη
και για διαγνωστικούς και για θεραπευτικούς  λόγους.

Σε κάθε περίπτωση όταν ο πονοκέφαλος έρχεται συχνά και
επιμένει πρέπει να ελέγχεται. Πριν λοιπόν τον αποδώσουμε
σε άγχος επιβάλλεται να αποκλείσουμε κάθε οργανικό αίτιο
και αυτό προϋποθέτει έλεγχο συχνά από αρκετές ειδικότητες.
Η θέση του ωτορινολαρυγγολόγου είναι πολύ βασική στο να
ξεκαθαρίσει αν υπάρχει οποιαδήποτε  παθολογία που να
χρειάζεται θεραπεία φαρμακευτική ή χειρουργική.

Το πρώτο ελληνικό λάδι Κάνναβης μετά
από χρόνια προσπαθειών δημιούργησε

η «Θεογένης» Κοιν.Σ.Επ στο Τυχερό Έβρου,
η οποία μάλιστα έχει κλείσει συμφωνία με
μια εταιρεία προκειμένου να απορροφήσει
την μεγαλύτερη ποσότητα. Μέσα στην βδο-
μάδα αναμένεται να το διαθέσει στην αγο-
ρά.

«Σαν Κοιν.Σ.Επ έχουμε κάνει μια προσπά-
θεια σε συνεργασία με τοπικούς παραγω-
γούς για την καλλιέργεια της Κάνναβης. Η
χρονιά που πέρασε θεωρούμε ότι ήταν μια

πετυχημένη χρονιά για να αναπαράξουμε
τον σπόρο της Κάνναβης και να κάνουμε
το πρώτο σπορέλαιο Κάνναβης στην Ελλά-
δα,» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της «Θεο-
γένης» Σπύρος Δέδογλου, τονίζοντας πως
« η διαφορά από τα υπόλοιπα λάδια είναι
τεράστια. Πρόκειται για λάδι εξαιρετικά
παρθένο αφιλτράριστο, είναι super Foods
(υπερτροφή),δεν το χρησιμοποιούμε στο
μαγείρεμα, δεν πρέπει να ζεσταθεί γιατί
χάνει τα στοιχεία τα οποία είναι ωφέλημα
για την υγεία μας, το πίνουμε σε μικρές
ποσότητες, ωμό».

Ο κ. Δέδογλου χαρακτήρισε δύσκολο το
εγχείρημα και εξήγησε: « Κάθε νέα προ-
σπάθεια έχει τις δυσκολίες της. Χρειάστηκε
να πείσουμε τους παραγωγούς να διαθέσουν
κάποια χωράφια τα οποία στην ουσία είναι
πειραματικά .Το 2016 βάλαμε οκτώ στρ με
δυο παραγωγούς, τα οποία μπήκαν πολύ
αργά (αρχές Ιουλίου) ,γνωρίστηκαν ουσια-
στικά με το φυτό, ενώ την επόμενη χρονιά
είχαμε οκτώ με δέκα παραγωγούς. Υπήρχε
παρακολούθηση των φυτειών από τον γε-
ωπόνο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
βγήκαν κάποια συμπεράσματα και καταφέ-
ραμε να έχουμε κάποια παραγωγή η οποία
έχει την δυνατότητα να αυξηθεί σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των γεωπόνων και κάναμε
το πρώτο ελληνικό λάδι κάνναβης το οποίο
έχει μεγάλη ζήτηση».

«Είναι μια προσπάθεια η οποία μπορεί να
έχει πολλά αποτελέσματα και τα πρώτα
δείγματα είναι ήδη θετικά, ενώ μεγάλο
είναι και το ενδιαφέρον από τους παραγω-
γούς»,  είπε ο κ. Δέδογλου ο οποίος εκτίμησε
πως μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει γίνει
μια καταγραφή, ώστε να υπάρξει η δυνα-
τότητα να γίνουν συμφωνητικά με τους
παραγωγούς.

Στον Έβρο το πρώτο

ελληνικό λάδι 

κάνναβης από 

την Συνεταιριστική

«Θεογένης»
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Ένα ορεινό χωριό μέσα στα έλατα ! Δεν
είναι τυχαία εξάλλου  και η ονομασία

του. Η Ελάτη, το μεγαλύτερο χωριό του ορεινού
όγκου των Τρικάλων,  είναι χτισμένη αμφιθε-
ατρικά, σε ύψος 950 μέτρων, στις πλαγιές του
Κόζιακα, ενός βουνού απέναντι από τα Μετέ-
ωρα. Είναι ορμητήριο για πολλές διαδρομές
σε δασικά  μονοπάτια, γι’ αυτό και είναι αγα-
πημένος προορισμός των φυσιολατρών αλλά
και των σκιέρ, αφού κοντά της βρίσκεται το
Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου.  Η Ελάτη
των τελευταίων δεκαετιών γνωρίζει μεγάλη
τουριστική ανάπτυξη, προσφέροντας στους
επισκέπτες της  διαμονή υψηλών προδιαγρα-
φών  και  γεύσεις από την τοπική παραδοσιακή
της κουζίνα. Είναι αναμφίβολα η κοσμοπολί-
τισσα του νομού Τρικάλων!

Η άλλη ονομασία της  Ελάτης είναι Τύρνα. H Τύρνα
κατοικήθηκε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης
και βρίσκονταν δυτικά προς το ποτάμι. Μαρτυρίες
αναφέρουν ότι  1778-1779, δίδαξε στην περιοχή ο
Κοσμάς ο Αιτωλός. Τα πετρόχτιστα σπίτια της παλιάς
Τύρνας είχαν κατασκευαστεί απο Ηπειρώτες μαστό-
ρους, με χαρακτηριστικό τους τα υπέρθυρα. Το πα-
λιότερο σπίτι αυτής της περιοχής, που έχει διασωθεί
είναι αυτό της οικογένειας Γιδάρη που χρονολογείται
το 1845, έχει πολεμίστρες και πόρτα με αμπάρα,
ανάλογη αυτών που συναντάμε  σε μοναστήρια.  Το
σημερινό  xωριό βρίσκεται στη θέση αυτή, μετά το
1943. Τη χρονιά αυτή, οι Γερμανοί έκαψαν το παλιό
χωριό, την παλιά Τύρνα. Στη θέση Κατώφλι, βρέθηκαν
ερείπια που μαρτυρούν την κατοίκησή της  περιοχής
κατά την κλασική εποχή. Οι αρχαιολόγοι θεωρούν
ότι στη θέση αυτή βρίσκονταν η αρχαία πόλη, Πότναιο. 

Η Ελάτη βρίσκεται στο νομό Τρικάλων, στη Θεσσαλία.
Είναι χτισμένη στο νότιο τμήμα της Πίνδου, στο

βουνό Κόζιακας. Ανήκει στα προικισμένα από τη
φύση μέρη της Ελλάδας, μιας και είναι χτισμένη
μέσα σ’ένα δάσος από έλατα. Απέχει από τα Τρίκαλα
32  χλμ, 14,5 χλμ από το Περτούλι και 8,5 χλμ από το
Χιονοδρομικό Κέντρο. 

Αξιοθέατα

Στο δρόμο σας για την Ελάτη, πρέπει να κάνετε μια
στάση στην Πύλη για να δείτε το μονότοξο πέτρινο
γεφύρι της και τα μοναστήρια της  Πόρτα Παναγιάς
και του Αγίου Βησσαρίωνα. Στην Ελάτη, αξίζει ν’ επι-
σκεφτείτε το ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, που
χρονολογείται το 1822. Το εντυπωσικό τέμπλο του,
είναι δημιούργημα Ηπειρωτών μαστόρων. Στη βόλτα
σας στο χωριό, θα θαυμάσετε τα παλιά αρχοντικά
του και τις παραδοσιακές του βρύσες. Έχει δεν έχει
χιόνι, θα πρέπει οπωσδήποτε ν’ανεβείτε στο Χιονο-
δρομικό στο Περτούλι για μια χαλαρή πεζοπορία.
Ένα σημείο με υπέροχη θεά, είναι ο Κόκκινος  βράχος,
πάνω από την Ελάτη. Μεγάλα τμήματά του έχουν

κόκκινο χρώμα. Σ’αυτό οφείλει το όνομά του.
Στο σημείο αυτό υπάρχει αναρριχητικό πεδίο.

Δραστηριότητες

Η Νο1 δραστηριότητα στην Ελάτη είναι  η
πεζοπορία. Πολλά μονοπάτια ξεκινούν απ’
αυτό το χωριό των Τρικάλων. Μπορείτε να κά-
νετε και ποδήλατο βουνού ή αναρρίχηση στον
Κόκκινο βράχο. Αν είστε σκιέρ ή λατρεις του
χιονιού, στο Χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι
θα ζήσετε μοναδικές εμπειρίες. Στην Ελάτη,
θα βρείτε  γραφεία ορεινών δραστηριοτήτων,
που οργανώνουν βόλτες με άλογα στα Λιβάδια
Περτουλίου, νοικιάζουν ποδήλατα βουνού και
οργανώνουν μαθήματα τοξοβολίας και  ορει-
βατικού σκι.

Στην Ελάτη, στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου,
γίνεται πανηγύρι με όργανα, που συνοδεύεται από
την τοπική συνταγή, πλιγούρι με βραστό κρέας.

Προϊόντα

Στην Ελάτη, το καλό φαγητό είναι δεδομένο ! Οι
σπεσιαλιτέ τους είναι“κυνήγι” αγριογούρουνου, κότσι
χοιρινό και μανιτάρια. Δοκιμάστε το τσίπουρο της πε-
ριοχής, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα και
αγοράστε μέλι, γλυκά του κουταλιού και αρωματικά
βότανα. 

Πως να φθάσετε

Οδικώς με αυτοκίνητο από Αθήνα θα χρειαστεί να
καλύψετε 360 χλμ. Προτιμήστε ως πιο σύντομη τη
διαδρομή Δομοκού- Καρδίτσα- Τρίκαλα. Πριν φτάσετε
στα Τρίκαλα θα δείτε σήμανση με κατεύθυνση αριστερά
προς Πύλη - Ελάτη. Από Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί
να καλύψετε οδικά μόλις 220 χλμ.

Φθινοπωρινοί προορισμοί

Ελάτη Τρικάλων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την τέταρτη μεγαλύτερη αύξηση, σε επίπεδο ζήτησης,
καταγράφουν τα τουριστικά γραφεία της Β. Αμερικής

για την ευρωπαϊκή Μεσόγειο το 2017, η οποία διαμορ-
φώθηκα στο +25%.

Αυτό έδειξε έκθεση της παγκόσμιας ένωσης κρουα-
ζιέρας, CLIA, με τίτλο Travel Agent Cruise Industry
Outlook Report, που διεξήχθη σε δείγμα 800 τουριστικών
γραφείων στη Β. Αμερική και αποτελεί τμήμα εν εξελίξει
έρευνας της CLIA στην οποία θα παρουσιάζονται προ-
βλέψεις σχετικά με τις τάσεις της κρουαζιέρας που κα-
ταγράφουν τα τουριστικά γραφεία.

Συνολικά, ο μέσος όρος ανάπτυξης της ζήτησης το
2017 προσδιορίζεται στο 6,5%, δηλαδή +1,9% επάνω
σε σχέση με την περυσινή ανάπτυξη. 

Οι ταξιδιώτες από τη Β. Αμερική τείνουν να προτιμούν
κρουαζιέρες στο Δυτικό Ημισφαίριο. 

Η Αλάσκα καταγράφει προς το παρόν τη μεγαλύτερη
ανάπτυξη (51%) και ακολουθούν η Καραϊβική/ Βερ-
μούδες/ Μεξικό (42%) και ο Καναδάς/ Νέα Αγγλία
(31%).

Ορισμένοι τουρίστες νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια
σε κοντινούς προορισμούς, όμως συνεχίζουν να επι-
θυμούν ταξίδια σε νέα μέρη. Αυτός είναι ο λόγος που
η Αλάσκα παρουσιάζει τόσο μεγάλη αύξηση της ζήτη-
σης.

Περισσότερα από το 80% των τουριστικών
γραφείων από τη Βόρεια Αμερική ανέφεραν
ότι τα μεγέθη κρουαζιέρας που κατέγραψαν
το 2017 παρουσίασαν αύξηση, έναντι αντί-
στοιχου ποσοστού 73% το 2016, με τα τρίτα
τέταρτα να αναφέρουν ότι οι πελάτες τους
δαπάνησαν περισσότερα φέτος στις κρουα-
ζιέρες.

Το 44% των τουριστικών γραφείων ανέ-
φεραν ότι το 2017 είχαν αύξηση άνω του
10%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 27% το
2016.

Το value και οι υπηρεσίες είναι οι σημαν-
τικότεροι παράγοντες ικανοποίησης στο τα-
ξίδι κρουαζιέρας. Σχεδόν όλοι (98%) αξιο-
λογούν τις υπηρεσίες πολύ ή εξαιρετικά
σημαντικές στην ικανοποίησή τους και το 96% ανέφερε
το ίδιο για το value. Ακολουθεί η άνεση (94%), οι
ευκολίες και δραστηριότητες (90%), η διαφάνεια στην
τιμολόγηση (83%), οι ανταποδοτικές εμπειρίες (81%),
οι επιλογές εστίασης (80%) και η ασφάλεια (79%). Η
διασκέδαση (67%) και οι ευκαιρίες για πλούσιες εμπειρίες
(47%) ακολουθούν πιο χαμηλά.

Το 62% των τουριστικών πρακτόρων του δείγματος
είπαν ότι οι πελάτες τους ενδιαφέρονται όλο και πε-

ρισσότερο για εκδρομές ή ταξίδια περιπέτειας. Επιδιώ-
κουν εμπειρίες εξερεύνησης, κάτι νέο και πέρα από τα
καθιερωμένα. Τα ενδιαφέροντα αυτά εκδηλώνονται
από ομάδες φίλων που ταξιδεύουν (62%), από ζευγάρια
(61%), από μοναχικούς ταξιδιώτες (50%) και από ομάδες
πολλών γενεών (46%). Τα τουριστικά γραφεία που
προσφέρουν εμπειρίες περιπέτειας ανέφεραν 76% με-
γαλύτερο ενδιαφέρον για Αλάσκα, 49% για τα Γκαλα-
πάγκος και 33% για το Νότιο Ειρηνικό.

Το value και οι υπηρεσίες είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες ικανοποίησης

Αμερικανικός τουρισμός: 

+25% η ζήτηση για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο το 2017
Τι δείχνει έκθεση της παγκόσμιας ένωσης κρουαζιέρας, CLIA, με τίτλο Travel Agent Cruise Industry Outlook Report


