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Στη σελίδα 10

«Πόλεμο» στις
ελληνοποιήσεις
κήρυξε ο ΕΦΕΤ

Ο

Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της διενέργειας τακτικών ελέγχων και
με αφορμή πρόσφατα περιστατικά
"ελληνοποιήσεων" σε γαλακτοκομικά
προϊόντα, λάδι, μέλι, ρύζι κλπ, εντείνει τη δράση του στην αντιμετώπιση της διάθεσης στην αγορά εισαγόμενων προϊόντων ως εγχώριας
προέλευσης.
Στη σελίδα 4

Αγρότες, μικροί
παραγωγοί θα
σηκώσουν
το βάρος των
αμερικανικών
δασμών

ETOΣ 32ο
AP. ΦYΛΛOY 406
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΚΩΔΙΚOΣ: 011505

e-mail: edeopath@gmail.com

Τώρα είναι ευκαιρία να δούμε
τα πράγματα με άλλα μάτια
Τ

ώρα αρχίζει η νέα χειμερινή σεζόν και
τα πρατήρια ετοιμάζονται για νέους στόχους. Το Δ.Σ. της ΕΔΕOΠ Αθηνών, μετά
τις θερινές διακοπές, δραστηριοποιείται και
πάλι: Αρχίζει σειρά επαφών με τις συνεργαζόμενες εταιρείες για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.
Θα προσπαθήσουμε ο φετινός χειμώνας να
αποτελέσει την αφετηρία για αναβάθμιση
του ρόλου των πρατηρίων στην αγορά των
προϊόντων του είδους.
Η αγορά γενικά έχει κρίση, τα πρατήρια
ποτών αντιμετωπίζουν για τους γνωστούς χιλιοειπομένους λόγους προβλήματα πωλήσεων
και κερδοφορίας, άρα και επιβίωσης.
Tα προβλήματα αυτά δεν δημιουργήθηκαν
από μόνα τους, για να δημιουργηθούν βοήθησαν με την εμπορική τους πολιτική και οι επιχειρήσεις που συνεργάζεται ο κλάδος μας.
Χρόνια τώρα ελάχιστα μέτρα στήριξης προς τα πρατήρια,
ελάχιστες και σε πολύ περιορισμένη ποσότητα οι προωθητικές ενέργειες, σε αντίθεση προς το S/M και τα KAΣ κ KAPPY.
Οι παροχές που δίνονται, με οποιαδήποτε μορφή παροχής,
π.χ. πιστωτικά τζίρου, ράφια, διόδια, φυλλάδια κ.λπ., διοχετεύονται στις δύο κατηγορίες που προαναφέραμε και
προκαλείται τεράστια αναστάτωση στην αγορά.
Oι πρατηριούχοι επειδή δεν έχουν τέτοιες παροχές
βγαίνουν εκτός αγοράς.
Βλέπουμε κατά καιρούς διαφημιστικές καμπάνιες για
κάποια προιόντα από Σ/Μ με λιανικές τιμές ίδιες ή και φθηνότερες από αυτές που αγοράζουν οι πρατηριούχοι ΣΤΗΝ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ.
Γιατί δεν δίνουν και στα πρατήρια ποτών, σε κάβες και
κατ’ επέκταση και στους πελάτες τους, το ίδιο προϊόν, το
ίδιο χρονικό διάστημα;
Ταυτόχρονα έχουμε και τα συστήματα των πωλήσεων
που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες προσπαθώντας ν’

Σε ακίνητα
ένα στα τέσσερα
ευρώ που
επενδύουν οι
ξένοι στη χώρα

αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Πλησιάζοντας το τέλος του
μήνα αρχίζουν να πιέζουν τους πρατηριούχους να αγοράσουν
- έστω και πέρα των δυνατοτήτων τους - για να πιάσουν
κάποιο στόχο.
Mόλις αλλάξει ο μήνας και αφού έχουν φορτώσει τους
πρατηριούχους, βγάζουν μια προσφορά - για τον καταναλωτή
- και αρχίζουν πάλι τα ζόρια.
Γιατί μέσα από τις ατέρμονες συζητήσεις, για δείκτες,
αριθμούς και άλλες ενδείξεις, νιώθει κανείς ότι έχουν
ξεχάσει η, πως ισχυρή ουσιαστικά οικονομία είναι αυτή
που έχει ως στόχο την κάλυψη και των αναγκών της μικρότερης επιχείρησης και όχι μόνο των αναγκών των κολοσσών.
Τέλος, λησμονήθηκε το ότι βασικός κορμός στήριξης και
προόδου μιας κοινωνίας είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν
και οι εργαζόμενοι και όχι η απλή καταμέτρηση και ο
ψυχρός υπολογισμός, των διαφόρων αριθμών, με σκοπό
τη διεξαγωγή οποιουδήποτε, πολλές φορές ψεύτικου, συμπεράσματος.
Συνέχεια στη σελίδα 10

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ο Ε.Ε.Α. στηρίζει έμπρακτα
τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα –
Παρέμβασή του στη Βουλή

Στη σελίδα 14

«Τειρεσίας» για οφειλέτες
σε εφορία, Ταμεία δήμους, ΔΕΚΟ
Στη σελίδα 8
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Z. Παπαντωνίου 54-58 Aθήνα, T.K. 11145 Tηλ. 210 8318221

www.edeopath.gr

Κυρίαρχο
το ελληνικό
ελαιόλαδο
στις εξαγωγές
προς την Κύπρο

KEMΠΑΘ

Στη σελίδα 12

Στη σελίδα 4
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Ρεκόρ ελληνικών συμμετοχών
στη μεγαλύτερη έκθεση
Τροφίμων και Ποτών στον κόσμο

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

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

210-8031660
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2310-210250
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8031660
210-4621077
210-4916592
210-2465788
210-2281583
210-9716767
210-5779896

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Χαριζάνος Δημήτριος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Ρουμελιώτης Νικόλαος
Τανούρης Μάριος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Σύμβουλος

2310-783817
2310-818235
2310-210250
2310-719455
2310-462418

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Κώτης Γεώργιος
Λιάππης Νικόλαος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας

24210-49851
24210-44054
24210-81919

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818
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Ελλάδα με 286 εκθέτες
είχε την έκτη μεγαλύτερη εθνική συμμετοχή ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες
στην ANUGA 2019, γεγονός
που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν αναπτύξει
οι ελληνικές εξαγωγές τα
τελευταία χρόνια.
Περισσότεροι από 170.000
εμπορικοί επισκέπτες επισκέφτηκαν τη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών
ANUGA 2019 (5-9 Οκτωβρίου 2019), τη
μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών
στον κόσμο, που πραγματοποιήθηκε
στην Κολωνία της Γερμανίας. Η Ελλάδα
με 286 εκθέτες είχε την έκτη μεγαλύτερη
εθνική συμμετοχή ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική που έχουν
αναπτύξει οι ελληνικές εξαγωγές
τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τη
σχετική ανακοίνωση, το εθνικό περίπτερο που ξεχώρισε ανάμεσα
σε 106 άλλες
εθνικές συμμετοχές, οργανώθηκε
από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise
Greece) και φιλοξένησε σημαντικούς
εξαγωγείς τροφίμων από όλη την Ελλάδα.
Αξια αναφοράς είναι η συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των Περιφερειών της
χώρας που πλέον κινούνται πολύ δραστήρια στην προώθηση της εξωστρέφειας, βοηθώντας εταιρείες των περι-

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

φερειών τους να συμμετάσχουν σε σημαντικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
Για την καλύτερη προβολή της εθνικής συμμετοχής αλλά και της
ελληνικής γαστρονομίας, ο Enterprise Greece
λειτούργησε ειδικό χώρο
γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων (Business Hospitality Center) με την ονομασία
GREECE GOURMET, όπου οι επισκέπτες
της έκθεσης απόλαυσαν εδέσματα της
ελληνικής κουζίνας, ενημερώθηκαν για
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και

παρακολουθήσαν οργανωμένες γευσιγνωσίες εκλεκτών ελληνικών προϊόντων.
Επίσης, η εθνική συμμετοχή προβλήθηκε
με τον καλύτερο τρόπο μέσω διαφημιστικών αναρτήσεων στα κεντρικότερα
σημεία της έκθεσης.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Μάκης Βορίδης, επισκέφτηκε
την ελληνική συμμετοχή και συνομίλησε
με όλους σχεδόν τους εξαγωγείς. Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε το Enterprise Greece στο Κέντρο Φιλοξενίας
του εθνικού περιπτέρου, ο Υπουργός
απεύθυνε χαιρετισμό σε πλήθος Ελλήνων
εκθετών, τονίζοντας τον εντυπωσιακό
παλμό της Ελληνικής συμμετοχής, αλλά
και τις προσπάθειες της πολιτείας για
την περαιτέρω στήριξη της αγροτικής
παραγωγής.
Την εθνική συμμετοχή τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρος Καράογλου,
ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος
Καχριμάνης, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, Μαρία Παπακωνσταντίνου, ο Σύμβουλος ΟΕΥ Α’,
Πάρις Νίκολης και η Σύμβουλος ΟΕΥ,
Φρίντα Γεωργίου του εμπορικού τμήματος
του Προξενείου.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece στηρίζει έμπρακτα και δυναμικά τις ελληνικές
επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα
τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες
αγορές του εξωτερικού, αλλά και τις
επενδύσεις προς την Ελλάδα, λειτουργώντας ως μια πλατφόρμα ανάπτυξης
εμπορικών και επενδυτικών διασυνδέσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας με
προσανατολισμό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα και κατ’ επέκταση την ισχυροποίηση της Ελληνικής
Οικονομίας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 01. 10. 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Το Ε.Ε.Α. στηρίζει έμπρακτα τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα –
Παρέμβασή του στη Βουλή»

Ο

δό διαλόγου – συνεργασίας με τη
Βουλή και για το γυναικείο επιχειρείν
άνοιξε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και τα μέλη της Επιτροπής
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας παρουσίασαν τις θέσεις και τις προτάσεις του
Επιμελητηρίου με σκοπό την ενίσχυση
του γυναικείου επιχειρείν, σε συνεδρίαση
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας,
Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
της Βουλής με τίτλο «Η διάσταση του
φύλου στην επιχειρηματικότητα», η οποία
πραγματοποιήθηκε
τη
Δευτέρα
30/9/2019 σε αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Θέτοντας το πλαίσιο της συζήτησης η
Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής της
Βουλής κα. Σοφία Βούλτεψη κάλεσε
τους εκπροσώπους του Ε.Ε.Α. και των
άλλων φορέων που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, να
μεταφέρουν τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον εργασιακό στίβο, τόσο ως
εργαζόμενες σε επιχειρήσεις, όσο και ως επαγγελματίες
και επιχειρηματίες, με σκοπό την προώθηση ουσιαστικών
λύσεων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας η κα. Βούλτεψη
πρότεινε, επίσης, τη διοργάνωση κοινών δράσεων με
αφορμή την επικείμενη Παγκόσμια Ημέρα Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας στις 19 Νοεμβρίου.
O Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής της Βουλής
για συνεργασία με τους φορείς, υπογραμμίζοντας τη

βαρύτητα που δίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
στο γυναικείο επιχειρείν μέσα από μία σειρά στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής του, εστιασμένων αφενός στην εκπαίδευση και αφετέρου στην εξεύρεση
εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Σε
αυτήν την κατεύθυνση, το Ε.Ε.Α. δρομολογεί ειδική
μελέτη για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ενώ στην
επικείμενη 4η διοργάνωση των βραβείων «ΒιώσιμηςΚαινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας» θα τιμηθεί από το Ε.Ε.Α. και το γυναικείο επιχειρείν.
Τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Ε.Ε.Α., αλλά και τα ζητήματα που

αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών δράσεων από γυναίκες
ανέδειξαν με τις ουσιαστικές τοποθετήσεις
τους η Πρόεδρος της Επιτροπής και Γενική
Γραμματέας του Εθνικού Επιμελητηριακού
Δικτύου Γυναικών Επιχειρηματιών, κα. Χριστίνα Φυτέα, και τα μέλη της Επιτροπής Ελένη Τσικούρη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Διπλωματούχων Αισθητικών Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.)
και της Επιτροπής Αισθητικών του Ε.Ε.Α.,
Μίνα Καστανιά Γιαζιτζόγλου, Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών
Παιδικών Σταθμών και της Επιτροπής Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ε.Ε.Α., Χριστίνα-Ελευθερία Λάζου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κομμωτών του Ε.Ε.Α. - Μέλος της
Ομοσπονδίας Κομμωτών Ελλάδας, Θεανώ
Βενέτη, Μέλος της Ομοσπονδίας Κομμωτών
Ελλάδας και Μαρία Κάπαρη, Υπεύθυνη
Επικοινωνίας στη Διοικητική Γραμματεία
της Ο.Σ.Ε.Δ.Α.Ε.
Υπόψη της Επιτροπής της Βουλής τέθηκαν συγκεκριμένα το μείζον ζήτημα της έλλειψης χρηματοδότησης
καθώς και η ανάγκη εκπαίδευσης και κυρίως πιστοποίησης επαγγελματιών και επιχειρήσεων πολλών κλάδων,
υπογραμμίζοντας τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας
σε κάποιους εξ αυτών. Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών
της Επιτροπής σχεδιάζεται, μεταξύ άλλων, επιμορφωτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Συστημική –Ψηφιακή Οργάνωση
για την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», υπό την Αιγίδα
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του ΚΕΔΙΜΙΜ.
Από το Ε.Ε.Α.

«Πόλεμο» στις ελληνοποιήσεις κήρυξε ο ΕΦΕΤ
Ο

Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της διενέργειας τακτικών
ελέγχων και με αφορμή πρόσφατα περιστατικά
"ελληνοποιήσεων" σε γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι,
μέλι, ρύζι κλπ, εντείνει τη δράση του στην αντιμετώπιση της διάθεσης στην αγορά εισαγόμενων προϊόντων
ως εγχώριας προέλευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Φ.Ε.Τ.
επισημαίνει τα εξής:
• Προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα σκόπιμης παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού ως
προς την προέλευση των τροφίμων, ο Ε.Φ.Ε.Τ. εφαρμόζει έκτακτο πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων.
• Ήδη έχουν εντοπιστεί υποθέσεις που διερευνώνται
σε συνεργασία με τις Εισαγγελικές Αρχές, κατά προτεραιότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα, λάδι, μέλι
και ρύζι, οι οποίες αφορούν είτε σε εξ ολοκλήρου
παραπλανητική επισήμανση του τροφίμου είτε σε

νοθεία ποιοτικών εγχώριων προϊόντων με εισαγόμενα
τρόφιμα.

• Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, που δεν είναι
σε θέση να τεκμηριώσουν κατά 100% την προέλευση
που αναγράφεται στη συσκευασία των προϊόντων
τους, θα υποστούν τις προβλεπόμενες αυστηρές από
το νόμο συνέπειες, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).
• Ο καταναλωτής δικαιούται να επιλέγει τα υψηλής
ποιότητας εγχώρια Ελληνικά προϊόντα, χωρίς να διατηρεί αμφιβολία για την προέλευσή τους.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και το ΥπΑΑΤ, με γνώμονα την προστασία
τόσο των συμφερόντων των καταναλωτών όσο και
της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, εντείνει άμεσα
τους σχετικούς ελέγχους και καλεί τις επιχειρήσεις
να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προσχέδιο Προϋπολογισμού:
Μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων

Τ

ην μείωση κατά 5% της προκαταβολής φόρου που
βεβαιώθηκε φέτος στις επιχειρήσεις, προβλέπει
το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το οποίο η κυβέρνηση απέστειλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση
του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων έως το

τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου η έκπτωση 5% στη
προκαταβολή φόρου να φανεί στην τελευταία δόση
του φόρου εισοδήματος, που θα πληρωθεί στο τέλος
Δεκεμβρίου.
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Ενημέρωση
Βίκος-13ο Ioannina Lake Run:
Μια συνεργασία
που έσπασε κάθε ρεκόρ!

H FIX παρέτεινε το καλοκαίρι
με το 1ο Αστικό Πανηγύρι

Μ

ε καλοκαιρινή διάθεση, η FIX Hellas
διοργάνωσε το 1ο Αστικό
Πανηγύρι το Σάββατο 21
Σεπτεμβρίου, σε μια από
τις πιο όμορφες γειτονιές
της πόλης.
Από τις 7 το απόγευμα, η Δημοτική Αγορά
Κυψέλης γέμισε με κόσμο σε ένα ανεπανάληπτο γλέντι, όπου ο χορός,
η παγωμένη μπύρα και
η θετική διάθεση είχαν τον πρώτο λόγο.
Υπό τους ήχους του λαούτου, του βιολιού και της τσαμπούνας, πιασμένοι χέριχέρι στο χορό, ενώθηκαν όλοι σε μια
παρέα, ενώ η παγωμένη μπύρα FIX δεν
έλειπε από κανένα τραπέζι. Το 1ο Αστικό
Πανηγύρι έδωσε την ευκαιρία σε εκα-

Τ

τοντάδες παρέες να έρθουν στην Κυψέλη
και να τσουγκρίσουν τα ποτήρια τους,
ευχόμενοι ο ένας στον άλλο ΦΙΞ Υγείαν!
Όλοι μαζί, παρέα με τη FIX, έζησαν μια
ανέμελη καλοκαιρινή βραδιά, γεμάτη
παράδοση και ελληνικότητα, σε ένα μοναδικό νησιώτικο γλέντι στην καρδιά
της πόλης.

Οργανωτικές αλλαγές
στη Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Στόχος η αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας,
η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των Διευθύνσεων
και η περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.

ρέξαμε, ξεπεράσαμε τα
όρια, χαμογελάσαμε,
συγκινηθήκαμε! Για μια ακόμα χρονιά, το 13ο Ioannina
Lake Run μας χάρισε μοναδικές στιγμές που έγιναν
αγαπημένες αναμνήσεις! Το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος ήταν και φέτος αναπόσπαστο κομμάτι της ομορφότερης διαδρομής της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στις 21 – 22 Σεπτεμβρίου!
Για δύο ημέρες από την
εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό Βίκος βρέθηκε δίπλα
στους 3.500 μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες. Η διοργάνωση πλαισιώθηκε
με τους αγώνες των 30χλμ., των 10χλμ.,
των 5χλμ., ενώ η αρχή της πρώτης ημέρας έγινε με τον Παραλίμνιο Δρόμο
1χλμ. για ΑμεΑ, όπου συμμετείχαν άτομα
με αναπηρία και οι συνοδοί τους, δίνοντας το ηχηρό μήνυμα πως ο αθλητισμός
είναι για όλους. Γονείς και παιδιά έτρεξαν
στο Family Run, διασκεδάζοντας, ενώ
πέρασαν τη γραμμή του τερματισμού

Σ

ε οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η Ολυμπιακή Ζυθοποιία
με στόχο, σύμφωνα με τη σχετική
ανακοίνωση, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας,
την ενδυνάμωση της συνεργασίας
μεταξύ των Διευθύνσεων και την
περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γιώργος
Ντούρλιας, Sales Director On Trade
& Convenience και ο κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, Marketing Director, ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με την
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία και τους
ευχαριστεί θερμά για τη συνεργασία και
κυρίως για την συνεισφορά τους σε σημαντικά projects της εταιρείας.
Σε συνέχεια των παραπάνω αλλαγών,
ο κ. Σίμων Ανερούσσος, Sales Director
Off Trade & Exports, αναλαμβάνει ένα
διευρυμένο ρόλο, έχοντας υπό την ευθύνη του επιπροσθέτως τα τμήματα

Χορηγός σε συνέδριο
του ΣΕΤΕ η Coca Cola

Τ

Commercial Development και CDE Operations & Service Delivery. Επίσης, την
ευθύνη του συνόλου των On Trade λογαριασμών πανελλαδικά, αναλαμβάνει
ο κ. Δημήτρης Μαστρογιαννόπουλος,
που προάγεται στη θέση του National
Sales Manager On Trade.
Για την κάλυψη της θέσης της Διεύθυνσης Marketing θα υπάρξει νέα ενημέρωση το προσεχές διάστημα, καταλήγει
η σχετική ανακοίνωση.

Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ εν δράσει
στο Navarino Challenge 2019

Η

δυναμική παρουσία της ΒΙΚΟΣ Α.Ε.
στις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις είναι… στη φύση της, καθώς
το πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι» είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας
της! Έτσι, για ακόμα μια χρονιά το
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος βρέθηκε
στην κορυφαία διοργάνωση Navarino
Challenge προσφέροντας μοναδικές στιγμές ανανέωσης και αναζωογόνησης.
Στις 11-13 Οκτωβρίου για έβδομη συνεχόμενη χρονιά η μαγευτική Μεσσηνία
αποτέλεσε πόλο έλξης για δεκάδες
αθλητές, επαγγελματίες και μη, που
πήραν μέρος στη μεγάλη αθλητική γιορτή.
Για δύο ημέρες οι μικροί και μεγάλοι
αθλητές του Navarino Challenge συμ-

χέρι – χέρι. Ο πολύπλευρος χαρακτήρας
της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε με τον
αγώνα «Μαμά – Καρότσι», όπου μαμάδες
και μπαμπάδες έτρεξαν μαζί με τα παιδιά
τους στο καρότσι. Στα μεγάλα χαμόγελα
και στις μεγάλες στιγμές της φετινής
διοργάνωσης που έγιναν αξέχαστες εμπειρίες, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. έδωσε το «παρών»
όχι μόνο ως υπερήφανος χορηγός, αλλά
και με τη μοναδική Vikos Running Team,
στην οποία συμμετείχαν 80 εργαζόμενοι
και φίλοι της εταιρείας.

μετείχαν σε πάνω από 10 Ολυμπιακά
αθλήματα και πολυάριθμες δραστηριότητες. Κολυμβητικοί & δρομικοί αγώνες,
πολεμικές τέχνες, μπάσκετ και γκολφ
εμπλούτισαν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, προσφέροντας αξέχαστες εμπειρίες στους συμμετέχοντες.
Ο Αγώνας Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης 1 μιλίου by Vikos συμπεριλήφθηκε στα highlights της πρώτης ημέρας,
καθώς οι κολυμβητές είχαν την ευκαιρία
να διαγωνισθούν στον εντυπωσιακό
όρμο Ναυαρίνου.
Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. πιστή στη φιλοσοφία της
και στο μήνυμα «Ο αθλητισμός ενώνει»
έδωσε και πάλι το «παρών» ως επίσημος
χορηγός στις multi-sports «προκλήσεις»
του Navarino Challenge!

ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε
17
Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Athens.
Η Coca-Cola στην Ελλάδα αποτελεί silver
sponsor στο συνέδριο
του ΣΕΤΕ για το 2019
με τίτλο "Redefining
Realities: #someREACTdifferent". Με οδηγό
την καινοτομία, τις νέες
ταξιδιωτικές τάσεις και
τις σύγχρονες προτεραιότητες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού, στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου, συναρπαστικού τοπίου της τουριστικής αγοράς της χώρας
μας.
Η Λίλιαν Νεκταρίου, Γενική Διευθύντρια της Coca-Cola για Ελλάδα, Κύπρο
και Μάλτα αναφέρθηκε σχετικά: «Είναι
μεγάλη μας χαρά να στηρίζουμε τον
ΣΕΤΕ ως silver sponsor σε αυτήν την
τόσο σημαντική και ενδιαφέρουσα
διοργάνωση. Είμαστε περήφανοι υποστηρικτές του ελληνικού τουρισμού
και παραμένουμε συμπαραστάτες στα
βήματα μπροστά που οδηγούν τον
κλάδο στην επόμενη ημέρα. Για εμάς
δεν αρκεί να φτιάχνουμε αναψυκτικά,
χρειάζεται να κάνουμε τη διαφορά.
Θέλουμε να είμαστε φορείς αλλαγής,
να είμαστε εμείς αυτοί που, μαζί με
συμμάχους, θα κάνουμε τον κόσμο
καλύτερο. Είτε πρόκειται για την προστασία του περιβάλλοντος και για έναν

κόσμο χωρίς απορρίμματα, είτε για
ίσες ευκαιρίες για όλους, είτε για τη
στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Σε συνέχεια του τριετούς πλάνου επένδυσης της εταιρείας μας στην
ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού
και με τη φετινή μας υποστήριξή στο
συνέδριο του ΣΕΤΕ αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι ο ελληνικός τουρισμός
είναι για εμάς βασικός τομέας τον
οποίο στηρίζουμε και αναπόσπαστο
κομμάτι του προγράμματος προσφοράς
της εταιρείας μας».
Καθώς ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και στρατηγικό πυλώνα του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της
εταιρείας, η Coca-Cola στην Ελλάδα
αποτελεί χορηγό του φετινού συνεδρίου του ΣΕΤΕ, πιστή στη δέσμευσή
της για την ανάδειξη της χώρας διεθνώς, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγρότες, μικροί παραγωγοί θα σηκώσουν
το βάρος των αμερικανικών δασμών
Πλήγμα, αλλά και ευκαιρίες για την Ελλάδα

Ο

ι μικρότεροι παραγωγοί τροφίμων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μεταξύ των οποίων και Έλληνες, είναι
εκείνοι που θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος των αμερικανικών δασμών ύψους 7,5 δισ. δολαρίων, δεχόμενοι
πλήγμα στα έσοδά τους. Η προειδοποίηση έρχεται
από τους υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε. λίγες ημέρες
πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ, που θεωρούνται
«απάντηση» στις επιδοτήσεις της Airbus.
Οι δασμοί αφορούν ιταλικά τυριά, γαλλικά κρασιά,
ισπανικές ελιές- ελαιόλαδο, ελληνικά ροδάκινα και
φέτα, μεταξύ άλλων αγαθών, για τα οποία οι Αμερικανοί
θα καλούνται να πληρώσουν 25% υψηλότερες τιμές
στο εξής. Όσοι δεν έχουν εδραιωμένες εξαγωγές,
αλλά δίνουν καθημερινά μάχη για πρόσβαση στις ξένες
αγορές, αναμένεται να δουν έσοδα και κέρδη να υποχωρούν αισθητά.
Ο Έλληνας υπουργός, Μάκης Βορίδης, ύστερα από
μήνες διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς, πέτυχε
να μείνουν εκτός λίστας οι ελληνικές ελιές και το ελληνικό ελαιόλαδο. «Πράγματι αποφάσισαν να μην επιβάλλουν σε αυτά τα προϊόντα δασμούς, κάτι που είναι

πολύ καλό» σχολίασε σήμερα ο ίδιος στο CNBC. Ωστόσο
ακόμη και έτσι, όπως πρόσθεσε, μπαίνουν στο στόχαστρο
τα ροδάκινα και ορισμένα ελληνικά τυριά, κάτι που
σημαίνει ότι και οι Έλληνες παραγωγοί θα χάσουν πωλήσεις εκατομμυρίων ευρώ. «Υπό αυτή την έννοια
στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, στην Ε.Ε.
έχουμε ένα κοινό συμφέρον» τόνισε.
«Πολλοί μικροί παραγωγοί θα δεχθούν το πλήγμα.

Αυτή είναι η ανησυχία μου» επεσήμανε στο CNBC από
την πλευρά του o Λουίς Πλάνας, Ισπανός υπουργός
Γεωργίας. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι για το γεγονός ότι
ο αγροτικός τομέας, που δεν έχει καμία σχέση με την
αεροναυπηγική βιομηχανία, θα επηρεαστεί από τους
δασμούς» συμπλήρωσε, ενώ εκτίμηση ότι θα επηρεαστεί
σοβαρά η αγορά ελαιολάδου.
Να σημειωθεί ότι ενόψει της επιβολής δασμών οι
αμερικανικές εισαγωγές ισπανικού ελαιολάδου έκαναν
άλμα 93% τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα και 150% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018. Η
ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι από τους δασμούς επηρεάζονται εξαγωγές ισπανικών αγροτικών προϊόντων
συνολικής αξίας 765 εκατ. ευρώ.
Όπως έχει γράψει η «Ν», από πολλούς η εξαίρεση
του ελληνικού ελαιόλαδου και των βρώσιμων ελιών
από τους αμερικανικούς δασμούς θεωρείται χρυσή ευκαιρία. Ωστόσο δεν θα πρέπει να θεωρείται πανάκεια,
αλλά περισσότερο μία καλή αφορμή, ώστε να υπάρξει
στοχευμένος σχεδιασμός.

Αίτημα στις Βρυξέλλες για 2ετή παράταση
στη χαμηλή φορολογία τσίπουρου-ούζου

Ε

πιστολή με την οποία ζητά να παραταθεί
για δύο χρόνια το καθεστώς μειωμένης φορολογίας στο τσίπουρο και τη τσικουδιά, και
να μην εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου, που καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς διαφορετικά θα τις επιβληθούν κυρώσεις, απέστειλε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Αυτό έκανε γνωστό στη Βουλή ο υφυπουργός
Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου,
που τόνισε ότι «αν εφαρμοστεί η απόφαση της 11ης
Ιουλίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη φορολογία του τσίπουρου και τσικουδιάς θα
οδηγήσει τους μικρούς παραγωγούς σε μαζικό ξεκλήρισμα».
«Το ζήτημα είναι υπαρκτό και απασχολεί όχι μόνο
τους συστηματικούς και μικρούς αποσταγματοποιούς
τσίπουρου και τσικουδιάς, αλλά και την κυβέρνηση
που προσπαθεί να δώσει μόνιμη, βιώσιμη και αποδεκτή λύση στο πρόβλημα», επισήμανε ο κ. Βεσυρόπουλος και πρόσθεσε: «Στόχος μας δεν είναι να
επιτύχουμε μόνο τη χρονική αναστολή εφαρμογής
αυτής της απόφασης, που θα είναι καταστροφική
για τους συστηματικούς, αλλά και για τους μικρούς
αποσταγματοποιούς τσίπουρου και τσικουδιάς αλλά
αγωνιζόμαστε, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της
οδηγίας που ξεκίνησε στις 25 Μαΐου και η Ελλάδα
συμμετέχει ενεργά και δραστήρια, να εξασφαλίσουμε
τη θεσμοθέτηση μειωμένων συντελεστών ειδικού
φόρου κατανάλωσης, τόσο για το τσίπουρο και την
τσικουδιά όσο και για το προϊόν απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών. Έχουμε νομικά επιχειρήματα. Ένα από αυτά είναι η 16η αιτιολογική σκέψη
της Οδηγίας 92/83, η οποία αναφέρει ότι "επιτρέπεται
στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συν-

τελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης ή απαλλαγές
για ορισμένα προϊόντα περιφερειακού ή παραδοσιακού χαρακτήρα". Η προσπάθεια που κάνουμε
είναι σε καλό δρόμο».
«Χρειάζεται μια συνολικότερη πολιτική απόφαση
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την προστασία αυτών των μικρών παραγωγών, αποσταγματοποιών και των αμπελοκαλλιεργητών απ' αυτές
τις οδηγίες, οι οποίες τους οδηγούν στο μαζικό, στο
βίαιο ξεκλήρισμα και αφανισμό», αντέτεινε, από την
πλευρά του, ο κ. Καραθανασόπουλος.
«Οι πάνω από 30.000 μικροί αμβυκούχοι και διήμεροι
αποσταγματοποιοί, που έχουν άδεια απόσταξης,
είναι στην πλειοψηφία τους μικροί αμπελοκαλλιεργητές, πληρώνουν φόρο 0,59 λεπτά το κιλό. Εάν
ισχύσει η ενδιάμεση απόφαση, τότε, θα πρέπει να
πληρώνουν φόρο 5,1 ευρώ το κιλό ή διαφορετικά
10,2 ευρώ το κιλό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τις οδηγίες, αποδεικνύει
για μια ακόμη φορά ότι ενδιαφέρεται να ικανοποιήσει
και να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των μονοπωλιακών ομίλων», συμπλήρωσε
ο βουλευτής του ΚΚΕ.
«Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έκρινε ότι η θέσπιση από την Ελλάδα μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 50% στο
τσίπουρο και την τσικουδιά αντίκειται ευρωπαϊκό

δίκαιο και, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωσή της, προβλέπονται οικονομικές κυρώσεις.
Εκεί πέφτει πλέον το βάρος σε εμάς και δεν θα
σταθούμε απαθείς», ανταπάντησε ο κ. Βεσυρόπουλος και κατέληξε:
«Ο υπουργός Οικονομικών έχει ήδη αποστείλει
επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία
ζητά τη χορήγηση προθεσμίας για τη συμμόρφωση
της ελληνικής νομοθεσίας μέχρι το πέρας της
επόμενης αποσταγματικής περιόδου, δηλαδή,
μέχρι τις 31 Αυγούστου του 2021. Η επιχειρηματολογία μας απέναντι στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι στέρεη. Τονίσαμε την αδυναμία
άμεσης συμμόρφωσης, τόσο εν μέσω της τρέχουσας
αποστακτικής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια
της επόμενης, για τον απλούστατο λόγο ότι έχουν
ήδη συναφθεί οι σχετικές συμβάσεις για τις πρώτες
ύλες -στέμφυλα- που αγοράζουν οι συστηματικοί
αποσταγματοποιοί και τις οποίες στη συνέχεια αποστάζουν για να παράγουν το τσίπουρο ή την τσικουδιά. Οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί με δεδομένο τον ισχύοντα μειωμένο κατά 50% συντελεστή
ειδικού φόρου κατανάλωσης έναντι του κανονικού
συντελεστή που θα κληθούν να καταβάλουν σε περίπτωση άμεσης συμμόρφωσης με την απόφαση
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σοβαρές οικονομικές
δυσχέρειες, ακόμα και κίνδυνο να διακόψουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα οριστικά με ότι
αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε οικονομικά ευάλωτες περιοχές που
ήδη έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Τα ίδια
ακριβώς ισχύουν, όμως, και για τους μικρούς αποσταγματοποιούς. Η λογική λέει ότι δεν είναι δυνατόν
να εφαρμοστεί διαφορετικός φορολογικός συντελεστής στο προϊόν απόσταξης εν μέσω της τρέχουσας
περιόδου και πριν από τη διάθεση του προϊόντος
στην τελική κατανάλωση».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κυρίαρχο το ελληνικό ελαιόλαδο
στις εξαγωγές προς την Κύπρο
Η Ελλάδα είναι, με διαφορά, ο βασικότερος εξαγωγέας ελαιολάδου
στην κυπριακή αγορά, τουλάχιστον από το 2004 και μετέπειτα,
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της CYSTAT.

Α

νοδική τάση ακολουθούν οι ελληνικές εξαγωγές
ελαιολάδου στην Κύπρο την τελευταία διετία. Το
2018, ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3% συγκριτικά με το 2017. Το ελληνικό ελαιόλαδο που εξήχθη στην Κύπρο το 2018
είχε ως μέση τιμή τα 3,6 ευρώ ανά κιλό (έναντι 4,2
ευρώ το 2017).
Σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας
μας, η Ελλάδα είναι ο κύριος προμηθευτής της Κύπρου
σε ελαιόλαδο, αφού το μερίδιό της επί του συνόλου
των κυπριακών εισαγωγών στο συγκεκριμένο προϊόν
είναι ιδιαίτερα σημαντικό (90% το 2018 έναντι 86% το
2017). Γι' αυτόν τον λόγο, η ετήσια μεταβολή στις
εξαγωγές ελληνικού ελαιολάδου στην Κύπρο κινείται
σχεδόν παράλληλα με την αντίστοιχη μεταβολή του
συνόλου των εισαγωγών.
Η αξία των ελληνικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου στην Κύπρο το 2018 ήταν 2,155 εκατ. ευρώ,
έναντι 2,182 εκατ. ευρώ το 2017 (-1%). Αλλες χώρες
που εξήγαγαν παρθένο ελαιόλαδο στην Κύπρο το
2018 ήταν η Ισπανία (με μέση τιμή 2,78 ευρώ ανά
κιλό), η Βουλγαρία (0,77 ευρώ ανά κιλό) και η Ιταλία
(7,2 ευρώ ανά κιλό).
Οι εξαγωγές αυτών των χωρών αποτέλεσαν συνολικά
μόλις το 11% του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών
στο συγκεκριμένο προϊόν. Οι κυπριακές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου είναι πολύ μικρές, ενώ κινούνται
καθοδικά. Το 2018, ανήλθαν σε 127.798 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 62% έναντι του 2017 και κατά
70% έναντι του 2016.
Ελληνικές εξαγωγές εξευγενισμένου
ελαιόλαδου στην Κύπρο
Το 2018, οι ελληνικές εξαγωγές εξευγενισμένου
ελαιολάδου στην Κύπρο αποτέλεσαν το 93% του συνόλου των κυπριακών εισαγωγών στο συγκεκριμένο
προϊόν και ανήλθαν σε 656.728 ευρώ (+ 21% συγκριτικά

νιστές της χώρας μας στην κυπριακή αγορά ήταν,
κατά σειρά, η Ισπανία (με μερίδιο 6% επί του συνόλου),
το Ην. Βασίλειο (2%), η Βουλγαρία (1%) και η Ιταλία
(0,8%). Οι χώρες αυτές ήταν μέσα στους 5 πρώτους
προμηθευτές της Κύπρου και για τα έτη 2017 και
2016. Μέχρι και το 2015, στην πρώτη πεντάδα ήταν
επίσης το Βέλγιο και οι ΗΠΑ, που εκτοπίστηκαν στην
συνέχεια από την Βουλγαρία και την Ιταλία.
Το 2018, η υψηλότερη μέση τιμή παρατηρήθηκε
στις εισαγωγές ελαιολάδου στην Κύπρο από το Ην.
Βασίλειο (με 10,6 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου) ενώ η
χαμηλότερη στις εισαγωγές από τη Βουλγαρία (0,77
ευρώ ανά κιλό).

με το 2017). Το εξευγενισμένο ελαιόλαδο που προμηθεύτηκε η Κύπρος από την Ελλάδα το ίδιο έτος κόστισε
κατά μέσο όρο 2,75 ευρώ ανά κιλό (έναντι 2,61 ευρώ
το 2017 και 3,19 ευρώ το 2016).
Αλλες χώρες που εξήγαγαν εξευγενισμένο ελαιόλαδο
το 2018 ήταν το Ην. Βασίλειο (με μέση τιμή 11,3 ευρώ
ανά κιλό), η Ισπανία (με 4,7 ευρώ) και οι ΗΠΑ με 9,16
ευρώ). Το σύνολο των εν λόγω εξαγωγών αντιστοιχεί
σε ποσοστό μόλις 8% των συνολικών εισαγωγών της
χώρας στο συγκεκριμένο προϊόν. Οι κυπριακές εξαγωγές
εξευγενισμένου ελαιολάδου κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και καταγράφουν επίσης καθοδική τάση. Το 2018,
άγγιξαν τις 20.388 ευρώ (έναντι μόλις 266 ευρώ το
2017 και 43.093 ευρώ το 2016).
Οι ανταγωνιστές μας
Η Ελλάδα είναι, με διαφορά, ο βασικότερος εξαγωγέας
ελαιολάδου στην κυπριακή αγορά, τουλάχιστον από
το 2004 και μετέπειτα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της CYSTAT. Ειδικά το 2018, οι κυριότεροι ανταγω-

Εισαγωγές
Οι εισαγωγές ελαιολάδου στην κυπριακή αγορά
δεν παρουσιάζουν σταθερή πορεία. Το 2018 ανήλθαν
σε 3,13 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ελαφρά μείωση
σε σχέση με το 2017 (-1%). Το ελαιόλαδο που εισήγαγε
η Κύπρος το 2018, συνολικού βάρους 888,6 τόνων,
είχε ως μέση αξία τα 3,52 ευρώ ανά κιλό. Η τάση στις
εισαγωγές κατά την τελευταία τετραετία είναι αρνητική,
με εξαίρεση το 2017, χρονιά κατά την οποία υπήρξε
σημαντική αύξηση (+37%), προφανώς λόγω της μειωμένης παραγωγής εγχώριου ελαιολάδου του 2016.
Παραγωγή κυπριακού ελαιόλαδου
Η μέση ετήσια παραγωγή κυπριακού ελαιολάδου
την τελευταία τετραετία άγγιξε τους 2.769 τόνους. Η
εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος
των αναγκών της κυπριακής αγοράς. Συγκεκριμένα, το
2018 η εγχώρια ζήτηση υπολογίζεται ότι ανήλθε στους
4.566 τόνους, από την οποία το 67% καλύφθηκε από
την εγχώρια παραγωγή και το υπόλοιπο 23% από τις
εισαγωγές.

Τώρα είναι ευκαιρία να δούμε τα πράγματα με άλλα μάτια
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Χρόνια τώρα μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων και του τελικού καταναλωτή παρεμβάλλεται ο κλάδος των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής
πώλησης και δη τα Super Markets (S/Ms), ο οποίος, σημειωτέον, χαρακτηρίζεται
τα τελευταία χρόνια από έντονο συγκεντρωτισμό, εξάλειψη των μικρών επιχειρήσεων και από την είσοδο στη χώρα μας των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών.
H Eπιτροπή Aνταγωνισμού με την με αριθμ. 207/11/2002 απόφασή της
έθεσε το θέμα ενδεχόμενης ύπαρξης σύμπραξης ή κατάχρησης συλλογικής
δεσπόζουσας θέσης των αλυσίδων σουπερμάρκετ κατά παράβαση του
N.703/1977 «περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού» και ανέβαλε την έκδοση αποφάσεως ως προς το
συγκεκριμένο θέμα. Eκτοτε ουδέν.
H Aγορανομική Διάταξη 6/1998 προβλέπει ότι οι βιομηχανίες, εισαγωγείς
κ.λπ. που διενεργούν ποσοστιαίες ή γενικά εκπτώσεις επί αξίας προϊόντων ή
εκπτώσεις σε είδος υποχρεούται όπως, επί των εκδιδόμενων τιμολογίων
πώλησης των προϊόντων αυτών, αναγράφουν τις εν λόγω εκπτώσεις.
Κάποιες λίγες επιχειρήσεις πλήρωσαν το μάρμαρο, αλλά οι περισσότερες
δεν ελέγχθηκαν ως προς την εφαρμογή της ως άνω διάταξης.
Ψηφίσθηκε το περίφημο άρθρο 24 του N.2941/2001 περί απαγορεύσεων
των πωλήσεων κάτω του κόστους με έναρξη εφαρμογής την 1-1-2002.
H αγορά βοά από περιπτώσεις τέτοιων πωλήσεων από τις μεγάλες αλυσίδες

σουπερμάρκετ.
Tελικό θύμα ο υγιής ανταγωνισμός (ανακατανομή μεριδίων αγοράς, εξαφάνιση
των μικρομεσαίων, δημιουργία ολιγοπωλίων κ.λπ.) και τελικά ο καταναλωτής.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

«Τειρεσίας» για οφειλέτες
σε εφορία, Ταμεία δήμους, ΔΕΚΟ
Τ

ο σχέδιο για τη δημιουργία του δημόσιου «Τειρεσία»
επαναφέρει η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να
βελτιώσει τους μηχανισμούς που έχουν δημιουργηθεί
μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση του προβλήματος
της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Το σχέδιο επανέρχεται με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να βελτιώσει την πληροφόρηση για τον πιστωτικό κίνδυνο των επιχειρήσεων
και των ιδιωτών, στον βαθμό που, όπως δήλωσε ο
ειδικός γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου DDC με
θέμα το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
η πληροφόρηση που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι ασύμμετρη, καθώς αφορά μόνο τα χρέη προς τις τράπεζες.
Η απουσία ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς
(credit bureau), στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα
χρέη του ιδιωτικού τομέα προς το Δημόσιο (εφορία,
ασφαλιστικά ταμεία, δήμους, ΔΕΚΟ κ.λπ.), αποτελεί
βασικό έλλειμμα στην προσπάθεια του Δημοσίου, των
τραπεζών, αλλά και των επενδυτών που τοποθετούνται
σε χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων, να αποκτήσουν
πλήρη εικόνα της πιστοδοτικής ικανότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Η απουσία επαρκούς πληροφόρησης επηρεάζει τις
αποτιμήσεις των χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων
που βγαίνουν προς πώληση και αποτελεί βασικό
εμπόδιο για τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών
αντιμετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τομέα. Ο
φορέας θα συλλέγει όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς
δημόσιους φορείς και θα παράγει ένα σκορ, που σε
συνδυασμό με το σκορ που προκύπτει από την αξιολόγηση των χρεών που έχουν οι ιδιώτες προς τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. η

κινητή τηλεφωνία), μέσω του «Τειρεσία»,
θα παρέχει συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Κουρμούσης
αναφέρθηκε στις διορθωτικές παρεμβάσεις που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών που
έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για
τη ρύθμιση των χρεών. Μεταξύ αυτών,
ο εξωδικαστικός μηχανισμός, η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης
κατοικίας και το πτωχευτικό δίκαιο των
ιδιωτών, δηλαδή ο νόμος Κατσέλη.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο κ. Στ.
Ποταμίτης, managing director του νομικού γραφείου Ποταμίτης - Βεκρής,
υπογράμμισε ότι ο νόμος Κατσέλη έχει
εξελιχθεί σε συστημικό πρόβλημα για το τραπεζικό
σύστημα, καθώς αποδείχθηκε εργαλείο κατάχρησης.
Στην τοποθέτησή του ο κ. Ποταμίτης ανέδειξε την
αναποτελεσματικότητα της πτωχευτικής διαδικασίας,
επισημαίνοντας ότι λιγότερες από 200 επιχειρήσεις
έχουν υπαχθεί στις σχετικές διαδικασίες, ενώ αναποτελεσματικός είναι και ο εξωδικαστικός μηχανισμός
που έχει εξελιχθεί σε μια λύση για τη ρύθμιση των
χρεών που έχουν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες προς το Δημόσιο, όταν στη σύλληψή
του αποσκοπούσε στη ρύθμιση των οφειλών προς τις
τράπεζες.
Μεγάλες προσδοκίες από τον «Ηρακλή»
Σαν μαγνήτης για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία

(assets) θα λειτουργήσει το σχέδιο «Ηρακλής», που
αποτέλεσε χθες το κεντρικό θέμα των επαφών με διεθνείς επενδυτές τις οποίες είχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός αρμόδιος
για τον χρηματοπιστωτικό τομέα Γιώργος Ζαββός, στην
Ουάσιγκτον. Επαφές υπήρξαν με BlackRock, Deutsche
Bank και DBRS, ενώ τα επόμενα ραντεβού είναι με
Moody’s, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Morgan
Stanley, καθώς και με κορυφαία στελέχη της Παγκόσμιας
Τράπεζας και κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Το σχέδιο «Ηρακλής» αποτελεί το πρώτο βήμα και,
σύμφωνα με τους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, ήδη ετοιμάζεται το επόμενο που θα οδηγήσει
στην πλήρη εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος
από τα κόκκινα δάνεια.

Ήπια άνοδο της ζήτησης αναψυκτικών
«βλέπει» μελέτη της Infobank Hellastat

Μ

ετατόπιση των καταναλωτικών προτιμήσεων σε
πιο υγιεινά προϊόντα, όπως είναι τα light ή zero
αναψυκτικά διακρίνει πρόσφατη μελέτη της Infobank
Hellastat Α.Ε. σχετικά με τον εγχώριο κλάδο παραγωγής
αναψυκτικών.
Σύμφωνα με τη Μαρία Θεοδοσοπούλου, Sectorial
Studies Consultant, ο κλάδος των αναψυκτικών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και
έντονο ανταγωνισμό, καθώς σε αυτόν δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες
παράγουν ευρέως γνωστά εμπορικά σήματα. Ωστόσο,
υπάρχουν και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι

οποίες διακινούν τα προϊόντα τους κυρίως στις τοπικές
αγορές.
Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία
μετατόπιση των καταναλωτικών προτιμήσεων σε πιο
υγιεινά προϊόντα, όπως είναι τα light ή zero αναψυκτικά,
τα οποία έχουν λιγότερη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή
και καθόλου. Αντιθέτως, η κατανάλωση ανθρακούχων
προϊόντων και αναψυκτικών με υψηλά ποσοστά ζάχαρης που κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια στην
αγορά, σταδιακά περιορίζεται.
Για το λόγο αυτό, οι εγχώριες εταιρείες επενδύουν
συνεχώς στην ανάπτυξη «πράσινων», καινοτόμων προϊόντων, ανταποκρινόμενες
στις προτιμήσεις των καταναλωτών για πιο υγιεινά
αναψυκτικά, ενώ παράλληλα ενισχύουν την εξωστρέφεια και την παρουσία τους
στο εξωτερικό. Ακόμη, στην
αγορά εισέρχονται και κάποιες εταιρείες που έχουν
ως κύρια δραστηριότητα
την παραγωγή προϊόντων
με στέβια, παράγοντας και
αναψυκτικά.
Τέλος, από το 2017 επικρατούν τάσεις ομαλοποίησης στην αγορά, μετά την
υποχώρηση των προηγούμενων ετών. Μάλιστα, σε
αυτό συνέβαλαν τόσο η
επαναλειτουργία του δικτύου της Μαρινόπουλος
μετά την εξαγορά της από

τη Σκλαβενίτης, όσο και η περαιτέρω αύξηση της
τουριστικής κίνησης. Αναλυτικά, σύμφωνα με έρευνα
της της IRI Hellas, έως και τον Απρίλιο του 2019, τα
επώνυμα αναψυκτικά ενισχύθηκαν κατά 7% σε αξία
πωλήσεων και 0,4% σε όγκο. Αντίστοιχα, τα προϊόντα
ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκαν κατά 10,4% σε αξία και
14,3% σε όγκο πωλήσεων.
«Η τάση αρκετών καταναλωτών ως προς την υιοθέτηση πιο υγιεινών προτύπων διατροφής, ώθησε τις
ελληνικές εταιρείες να προβούν σε επενδύσεις για
την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν τα αναψυκτικά με στέβια, τα οποία δημιουργούν
θετικές προοπτικές ανάπτυξης για τον εξεταζόμενο
κλάδο», σημειώνει η κ. Θεοδοσοπούλου.
Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου:
Στη μελέτη της IBHS αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 15 επιχειρήσεων παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται
στα εξής:
Ο Κύκλος Εργασιών το 2017 αυξήθηκε περαιτέρω
κατά 7,6%, φτάνοντας τα €599,05 εκ. από €556,96
εκ. το 2016.
Τα ΚΠΤΦΑ αυξήθηκαν κατά 74%, αγγίζοντας τα
€30,11 εκ., από €17,31 εκ. το 2016.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα προ φόρων το 2017
διαμορφώθηκαν σε κέρδη €5,72 εκ., από ζημίες
€5,81 εκ. το προηγούμενο έτος.
Τα περιθώρια EBITDA και EBT βελτιώθηκαν σε 6,4%
και 4,2% αντίστοιχα.
Η κεφαλαιακή μόχλευση διαμορφώθηκε στο 0,69
προς 1.
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Σε ακίνητα ένα στα τέσσερα ευρώ
που επενδύουν οι ξένοι στη χώρα

Σ

ε επενδυτικό «Ελ Ντοράντο» εξελίσσεται η αγορά
κατοικίας της Αθήνας για όσους διαθέτουν την
απαιτούμενη ρευστότητα και κατορθώσουν να αποκτήσουν ακίνητα σε σχετικά χαμηλή τιμή. Μόνο κατά
τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, έχουν εισρεύσει στη χώρα ξένα κεφάλαια ύψους 736 εκατ.
ευρώ για την αγορά ακινήτων, αύξηση της τάξεως του
94,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος, το 2018 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για
τις ξένες επενδύσεις στην αγορά ακινήτων, καθώς το
σχετικό ποσό εκτινάχθηκε κατά 172%, σε 1,12 δισ.
ευρώ, από 414,7 εκατ. ευρώ το 2017, όταν και πάλι
είχε καταγραφεί σχεδόν διπλασιασμός από τα 222,4
εκατ. ευρώ του 2016.
Ενδεικτικό της έντονης στροφής των ξένων προς τα
ελληνικά ακίνητα είναι ότι ακόμα και τα χρόνια πριν
από την οικονομική κρίση, η Ελλάδα δεν βρισκόταν
στον «χάρτη», με δεδομένο ότι κατά το καλύτερο έτος
(2007) το ύψος των κεφαλαίων που τοποθετήθηκαν
στη χώρα δεν είχε ξεπεράσει τα 308,5 εκατ. ευρώ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνον κατά το τέταρτο τρίμηνο
του 2018 εισέρρευσαν στη χώρα 464,1 εκατ. ευρώ,
ποσό υψηλότερο από τις ετήσιες επιδόσεις όλων των
προηγούμενων ετών.
Βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ, το συνολικό ύψος
των άμεσων ξένων επενδύσεων στην ελληνική οικονομία το 2018 ανήλθε σε 4,25 δισ. ευρώ, από 3,6 δισ.
ευρώ το 2017. Εξ αυτών, το 1,12 δισ. ευρώ, δηλαδή
σχεδόν το 1/4, αφορούσε την αγορά ακινήτων. Ως εκ
τούτου, τα ακίνητα αποδεικνύονται πλέον καθοριστικός
τομέας της οικονομίας, ιδίως όσον αφορά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, γεγονός που εξηγεί και
την προσπάθεια της κυβέρνησης να τονώσει ακόμα
περισσότερο τον συγκεκριμένο κλάδο, ώστε να εκμεταλλευθεί και την ανοδική τάση που ήδη έχει καταγραφεί. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι η αναστολή
του ΦΠΑ 24% για την επόμενη τριετία θα αποτελέσει
βασικό πυλώνα της προσπάθειας ενίσχυσης των ξένων
επενδύσεων στη χώρα, καθώς με τον τρόπο αυτό οι
ξένοι αγοραστές δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά
και μόνο σε αγορές μεταχειρισμένων ακινήτων, αλλά
επιπλέον θα μπορούν να αναζητήσουν και νεόδμητες
κατασκευές, που δεν θα επιβαρύνονται πλέον από
τον παραπάνω φόρο, παρά μόνο με τον φόρο μεταβίβασης 3%. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, με εξαίρεση την
πρώτη κατοικία, οι αγορές ακινήτων που έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια μεταγενέστερη του
2006 επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με στοιχεία της Nordea, το 70%-80% των
ετήσιων ξένων επενδύσεων στην ελληνική αγορά ακινήτων προέρχεται από χώρες της Ευρωζώνης. Επενδυτές
από την Ολλανδία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, τη

Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία και
την Ισπανία συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον κινητικών. Το υπόλοιπο ποσοστό των επενδυτών αφορά
πολίτες εκτός Ε.Ε., κυρίως Κινέζους, Ρώσους και Αραβες,
οι οποίοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα
χορήγησης άδειας παραμονής, προκειμένου να εξασφαλίσουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις χώρες εντός
της Συνθήκης Σένγκεν. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,
το 2018 οι χορηγήσεις αδειών παραμονής σε πολίτες
εκτός Ε.Ε., στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος,
ανήλθαν σε 1.399, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως
του 46%, από τις 961 άδειες που εκδόθηκαν το 2017.
Αντιστοίχως, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους,
και συγκεκριμένα από τις αρχές του 2019 μέχρι και τις
4 Ιουνίου (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), έχουν χορηγηθεί επιπλέον 645 νέες άδειες παραμονής σε επενδυτές εκτός Ε.Ε. Με τον σημερινό ρυθμό, εκτιμάται
ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν εκδοθεί περί τις
1.550 νέες άδειες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε
σχέση με το 2018. Συνολικά, από τις αρχές του προγράμματος στα μέσα του 2013 και μέχρι τις αρχές του
φετινού Ιουνίου έχουν εκδοθεί 4.537 άδειες σε επενδυτές εκτός Ε.Ε.
«Μαγνήτης» η Αθήνα
παρά τη μεγάλη άνοδο των τιμών
Η εκτόξευση της ζήτησης αποτυπώνεται πλέον και
στις τιμές, οι οποίες κατά τη διάρκεια του δεύτερου
τριμήνου του έτους αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό της
τάξεως του 11% στην Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί
εμπόδιο για τους ξένους αγοραστές, οι οποίοι βλέπουν
ότι παραμένουν σε επίπεδο 36% χαμηλότερα συγκριτικά
με το προηγούμενο υψηλό της αγοράς το 2008 και
εκτιμούν ότι ακόμα κι έτσι, η προοπτική μελλοντικών
υπεραξιών είναι πολύ σημαντική.
Επί του παρόντος, πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει
ανησυχία για τη δημιουργία «φούσκας» στην αγορά
κατοικίας, στοιχείο καθοριστικό για να διατηρηθεί το
υφιστάμενο «κύμα» ξένων επενδυτών. Σύμφωνα με τα

σχετικά στοιχεία της εξειδικευμένης πλατφόρμας Numbeo, στην Αθήνα, η αναλογία τιμής προς εισόδημα
διαμορφώνεται σήμερα σε 10,4. Αυτό σημαίνει ότι ένα
μέσο νοικοκυριό θα χρειαστεί να δαπανήσει το ετήσιο
εισόδημα 10,5 ετών για να αποκτήσει ένα διαμέρισμα
90 τ.μ. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες,
το σχετικό μέγεθος είναι ιδιαίτερα χαμηλό, καθώς στο
Λονδίνο ανέρχεται σε 22, στο Παρίσι σε 21, στη Μόσχα
σε 19 και στο Βερολίνο σε 11,5. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές που αγοράζουν σήμερα έχουν την πεποίθηση
ότι θα μπορέσουν να μεταπωλήσουν εύκολα το ακίνητό
τους έπειτα από μερικά χρόνια και με κάποια σχετική
υπεραξία.
Ωστόσο, ενώ για τους ξένους αγοραστές οι τιμές
δεν αποτελούν ζήτημα, δεν ισχύει το ίδιο και για τους
Ελληνες υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι διαπιστώνουν
ότι σύντομα, περιοχές ακόμα και του κέντρου της
Αθήνας, που ανέκαθεν ήταν προσιτές, δύσκολα θα
αποτελούν πλέον βιώσιμη επιλογή, τουλάχιστον για
αρκετούς από τους ενδιαφερόμενους. Οπως προκύπτει
από τον δείκτη τιμών κατοικιών, που παρουσίασε πριν
από λίγες ημέρες, το δίκτυο ηλεκτρονικών αγγελιών
ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr), στο κέντρο
της Αθήνας, με το πέρας του δεύτερου τριμήνου στο
κέντρο της Αθήνας, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης
διαμερισμάτων εμφανίζει ετήσια αύξηση ύψους 31%
σε 1.522 ευρώ/τ.μ. Μεγάλη αύξηση, κατά 18,2%, εμφανίζουν και οι ζητούμενες τιμές στον Πειραιά, που
ανέρχονται πλέον σε 1.346 ευρώ/τ.μ., ενώ στα νότια
προάστια η άνοδος αγγίζει το 13,3% σε 2.530 ευρώ/τ.μ.
Ενδεικτικό των υπερβολικών απαιτήσεων και προσδοκιών των ιδιοκτητών στο κέντρο της Αθήνας είναι
ότι η μέση τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε επίπεδο
υψηλότερο των ανατολικών προαστίων της Αθήνας
(Γέρακας, Παλλήνη, Παιανία, Γλυκά Νερά, Ν. Μάκρη,
Μαραθώνας κ.λπ.). Στο σύνολο της χώρας, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται πλέον σε 1.474 ευρώ/τ.μ.,
σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 7,2% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου
έτους.
Εκτίναξη ενοικίων
H ενοικίαση ενός διαμερίσματος στο κέντρο της
Αθήνας προσφέρει σήμερα μεικτή απόδοση της τάξεως
του 5% ετησίως, που είναι η δεύτερη υψηλότερη
μεταξύ 25 πόλεων της Νοτίου Ευρώπης και των Βαλκανίων, πίσω μόνο από το Πόρτο της Πορτογαλίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας, κατά
τη διάρκεια της τελευταίας διετίας, οι τιμές ενοικίασης
έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 25%-30%, ενισχύοντας αντιστοίχως και τις αποδόσεις.

Τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα η κατανάλωση καφέ δεν σημείωσε
πτώση όπως στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες.

Π

ερισσότερες από 5 δισ. κούπες καφέ καταναλώνονται τον χρόνο στην Ελλάδα, αριθμός που αντιστοιχεί σε 510 κούπες καφέ ανά άτομο. Η χώρα μας
παραμένει ακόμη και τα χρόνια της κρίσης, ανάμεσα
σε εκείνες με την υψηλότερη κατά κεφαλήν κατανάλωση στον κόσμο.
Η κατανάλωση του καφέ δεν σημείωσε πτώση όπως
συνέβη στις περισσότερες προϊοντικές κατηγορίες,
επισημαίνει ο Αντώνης Αυγερόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Nespresso Hellas και υπεύθυνος για τη
Nespresso στις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων.
Όπως εξηγεί, την τελευταία τριετία παρατηρείται
μικρή πτώση της κατανάλωσης σε κούπες αλλά συγχρόνως και μια αύξηση της αξίας.
Το 60% των Ελλήνων απολαμβάνει τον καφέ του
στο σπίτι ενώ το 40% εκτός σπιτιού σύμφωνα με

έρευνα της Νielson για λογαριασμό της Ελληνικής
Ένωσης Καφέ ενώ η αξία της κατανάλωσης εντός
σπιτιού ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ και αντίστοιχα
3 δισ. ευρώ εκτός σπιτιού.
Όσον αφορά στις προτιμήσεις των Ελλήνων, ο
ελληνικός καφές κρατά ακόμα τα σκήπτρα με
32%, ο στιγμιαίος το 30%, ο espresso με 28% και
τέλος ο καφές φίλτρου με 10%.
Όπως σημειώνει ο κ. Αυγερόπουλος η κατανάλωση espresso παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία
χρόνια εντός και εκτός σπιτιού. Το ποσοστό ωστόσο
των πωλήσεων καψουλών espresso παραμένει
μονοψήφιο στον συνολικό αριθμό πωλήσεων καφέ
στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι Έλληνες στο κομμάτι
αυτό έχουν δημιουργήσει μία καινοτομία, κάνοντας
«μόδα» τον παγωμένο espresso.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νωρίτερα η απόσυρση
των πλαστικών μιας χρήσης

Πόσο ζουν οι ιοί στο περιβάλλον και
πώς προστατευόμαστε από αυτούς

Ε

πιστήμονες του πανεπιστημίου του Μπρίστολ ανακοίνωσαν ότι με το φτάρνισμα ή
το βήχα απελευθερώνουμε στον αέρα 100.000
παθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι μάλιστα εκτοξεύονται με ταχύτητα έως και 160
χιλιόμετρα την ώρα.
Στους μικροοργανισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται ιοί όπως αυτοί της γρίπης, ο
αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, ο οποίος αποτελεί και την πιο συνήθη αιτία σοβαρών πνευμονολογικών προβλημάτων, αδενοϊοί οι οποίοι
προκαλούν τις ιώσεις ή κοινά κρυολογήματα
κ.λπ. Συμπεριλαμβάνονται επίσης βακτήρια
όπως ο στρεπτόκοκκος της πνευμονίας, ο αιμόφιλος της ινφλουέντσας κ.λπ.
Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, όλοι αυτοί
οι μικροοργανισμοί παραμένουν στον αέρα
για διάφορα χρονικά διαστήματα, δηλαδή από
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι ημέρες και στη
συνέχεια καταλήγουν σε διάφορες επιφάνειες,
τις οποίες επίσης μπορεί να μολύνουν.
Σύμφωνα μάλιστα με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της Βρετανίας (NHS), oι ιοί της γρίπης
αιωρούνται με τα σταγονίδια στον αέρα για
αρκετές ώρες πριν καταλήξουν στις επιφάνειες
και όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος, τόσο περισσότερο επιβιώνουν
στον αέρα. Ενώ, όταν, μολύνουν αντικείμενα
επιζούν στις σκληρές επιφάνειες για 24 ώρες,
στα χαρτομάντιλα για 15 λεπτά και στα χέρια
έως 5 λεπτά.
Από την άλλη, οι ιοί που προκαλούν κρυολόγημα (ιώσεις) μπορεί να επιζήσουν στις
εσωτερικές επιφάνειες από 1 - 7 ημέρες ίσως
και περισσότερο. Επιζούν στις μη πορώδεις
επιφάνειες, δηλαδή σε αυτές που δεν απορροφούν το νερό, όπως είναι τα μεταλλικά αντικείμενα, τα πλαστικά, τα πλακάκια κ.λπ. Οι
ιοί του κρυολογήματος μπορεί επίσης να επιζήσουν στα χέρια μας από λίγα λεπτά έως και
μία ώρα.
Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) μπορεί να επιζήσει στα χερούλια και στα πληκτρολόγια έως 6 ώρες, στα ρούχα και τα χαρτομάντιλα 30-45 λεπτά και στο δέρμα έως και

20 λεπτά.
Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (Π.Ο.Υ.) κάθε χρόνο η γρίπη προσβάλλει
3-5 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κοστίζοντας τη ζωή σε 290.000 έως 650.000
από αυτούς.
Στην Ελλάδα το χειμώνα του 2019 ασθένησαν πολύ βαριά από γρίπη 374 άτομα και
χρειάσθηκαν νοσηλεία στην εντατική, ενώ
154 δυστυχώς κατέληξαν.
Μέτρα προστασίας
από ιούς και βακτήρια
Οι επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του
Πίτσμπουργκ και το Virginia Tech για να απομακρύνονται οι ιοί της γρίπης και άλλοι μικροοργανισμοί τόσο από τον αέρα όσο και
από τις επιφάνειες συνιστούν, καλό αερισμό
των χώρων ή ανεμιστήρες οροφής αν είναι
εφικτό ή αύξηση του ρυθμού κυκλοφορίας
του συστήματος αερισμού στα μεγάλα κτίρια,
η με χρήση συσκευών απολύμανσης και καθαρισμού του αέρα οι οποίες είναι σχεδιασμένες
ειδικά για να εξουδετερώνουν ιούς, μύκητες
και βακτήρια καθώς επίσης τα αλλεργιογόνα
(όπως γύρη, σκόνη, μούχλα, ακάρεα, τρίχωμα
ζώων) αλλά και τις οσμές από καπνό, κουζίνα,
κλεισούρα, καύση ξύλων, νέφος.
Όπως εξηγούν, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί
μπορούν να απομακρυνθούν από τον αέρα
με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αυξηθεί η
κυκλοφορία του αέρα στους χώρους όπου
συγχρωτίζονται πολλά άτομα.

Η αυτοκτονία είναι η 2η αιτία θανάτου
παγκοσμίως στους νέους

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε πρόσφατα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(Π.Ο.Υ.), κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου
800.000 θάνατοι από αυτοκτονία, αριθμός
πολύ μεγαλύτερος από τους θανάτους σε μία
εμπόλεμη ζώνη. Συγκεκριμένα, κάθε 40 δευτερόλεπτα ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή
από αυτοχειρία. Όπως λένε οι ειδικοί, η αυτοκτονία αποτελεί αυτή τη στιγμή τη 2η αιτία
θανάτου παγκοσμίως στις ηλικίες 15-29 ετών.
Ενώ έχει και τεράστιες επιπτώσεις σε οικογενειακό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.
Το υπόβαθρο της αυτοκτονικής
συμπεριφοράς
Το βασικό υπόβαθρο που προμηνύει πιθανότητα αυτοκτονικών τάσεων αποδίδεται σε
άτομα που βιώνουν ψυχικές παθήσεις με συχνότερη την κατάθλιψη, αλλά και τη διπολική
διαταραχή, τη σχιζοφρένεια και την κατάχρηση
ουσιών.
Άλλοι παράγοντες κινδύνου αποτελούν η
κακοποίηση στην παιδική ηλικία, η βία, η κοινωνική απομόνωση, το κοινωνικό στίγμα, ο
σεξουαλικός προσανατολισμός, η περιθωριοποίηση των μεταναστών, των προσφύγων και
των φυλακισμένων, κ.λπ.
Ωστόσο, υπάρχουν και παράγοντες που ευθύνονται σύμφωνα με τους επιστήμονες, όπως
είναι η αδυναμία χειρισμού του στρες σε
στιγμές κρίσης, η απώλεια εργασίας, ο χωρισμός,
η μιμητική συμπεριφορά σε κάτι που βλέπει

μέσω τηλεόρασης ή διαδικτύου, η οικονομική
δυσχέρεια του ιδίου ή της οικογένειας του, η
δυσκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας
και φυσικά το οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονιών και οι προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας από τον ίδιο.

Την απόσυρση των πλαστικών μιας
χρήσης (μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, αναδευτήρες ποτών, δοχεία
τροφίμων και ποτών, κύπελλα - ποτήρια, λεπτές πλαστικές σακούλες
μεταφοράς, πακέτα και περιτυλίγματα
από εύκαμπτο υλικό που περιέχουν
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
άμεση κατανάλωση) έως τον Ιούνιο
του 2020, αντί έναν χρόνο μετά που
προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία
(2019/904), θα επιδιώξει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε χθες,
στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, ότι τον
συντονισμό του διαλόγου με τους φορείς
και την κοινωνία, καθώς και τις δράσεις
για την πιο αποδοτική εναρμόνιση με τις
ευρωπαϊκές επιταγές σχετικά με την πλαστική ρύπανση, αναλαμβάνει το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη
(Δίκτυο Συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον). Ειδικότερα, συντονίστρια ανέλαβε η Αγγελική Κοσμοπούλου, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος.
Ο υπουργός έκανε μνεία στην πρόσφατη
μελέτη της WWF, που ανέφερε μεταξύ
άλλων ότι 39 τόνοι πλαστικού καταλήγουν
στις ελληνικές θάλασσες κάθε μέρα, ενώ
η κ. Κοσμοπούλου είπε ότι σύμφωνα με
τα πρώτα στοιχεία έρευνας του ΙΟΒΕ η
ελληνική οικονομία (συγκεκριμένα οι τομείς του τουρισμού της ναυτιλίας και της
αλιείας) χάνει περίπου 26 εκατ. ευρώ
ετησίως εξαιτίας της πλαστικής ρύπαν-

σης.
Ο Κωνσταντίνος Αραβώσης, γενικός
γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων, αναφέρθηκε σε ένα νέο περιβαλλοντικό τέλος για τις πλαστικές σακούλες το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τους δήμους,
χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω και πρόσθεσε πως εξετάζονται κίνητρα για πράσινες συμβάσεις - προμήθειες και προς
επιχειρήσεις που επενδύουν σε κυκλική
οικονομία και βιομηχανική συμβίωση. Ο
ίδιος μίλησε για ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ) ύψους 40 εκατ. ευρώ που θα αφορά
τη συνεργασία επιχειρήσεων με στόχο
τη δημιουργία περιβαλλοντικών υποδομών.
Αναφορικά με το περιβαλλοντικό τέλος
που επιβάλλεται στις λεπτές πλαστικές
σακούλες μεταφοράς, διευκρινίστηκε ότι
όπως η σχετική νομοθεσία ορίζει έχει
ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στο πρόγραμμα
δράσης για τα πλαστικά μιας χρήσης που
σχεδιάζεται, ένα από τα μέτρα είναι η
πρόταση για επιστροφή του τέλους στους
πολίτες μέσω των δήμων.

Σχεδόν 400 ρεκόρ θερμοκρασιών
το εφετινό καλοκαίρι

Δ

εν ήταν ένα και δύο, αλλά σχεδόν
400 τα ρεκόρ θερμοκρασιών, που καταγράφηκαν ανά τον πλανήτη μέσα στο
περασμένο καλοκαίρι, σε μία εξέλιξη που
δεν αφήνει αμφιβολίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Σύμφωνα με ανάλυση του ινστιτούτου
για το Κλίμα, Berkeley Earth, ο υδράργυρος χτύπησε κόκκινο, φτάνοντας σε άνευ
προηγουμένου επίπεδα, σε 29 χώρες
κατά την περίοδο από την 1η Μαΐου έως
τις 30 Αυγούστου. Συνολικά είχαμε 396
ρεκόρ θερμοκρασιών, με το 1/3 εξ αυτών
να καταγράφονται σε διάφορες περιοχές
της Γερμανίας.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Γαλλία,
όπου το θερμόμετρο έφτασε έως και
τους 46 βαθμούς Κελσίου στο κύμα καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου και
στην τρίτη η Ολλανδία. Νέα ρεκόρ είχαμε
επίσης στη Βρετανία, το Βέλγιο και το
Λουξεμβούργο. Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν
30 ιστορικά ρεκόρ και στην Ιαπωνία, όπου
έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι κατά
το κύμα καύσωνα, είχαμε δέκα.
Ο εφετινός Ιούλιος ήταν ο πιο θερμός
μήνας όλων των εποχών. Παγκοσμίως η
θερμοκρασία ήταν κατά 0,04 βαθμούς
Κελσίου υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουλίου 2016.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ψαρονέφρι με σάλτσα από μπίρα και μουστάρδα
Υλικά
•1 μεγάλο ψαρονέφρι, 1 κιλό περίπου
•2 κουτ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
•1 κουτ. σούπας βούτυρο φρέσκο
•1 κρεμμύδι τριμμένο
•2 σκελίδες σκόρδο λιωμένο
•1 σφηνάκι μπράντι
•3 κουτ. σούπας μουστάρδα
•½ ποτήρι μπίρα
•1 κουτ. γλυκού θυμάρι
•αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Διαδικασία
Αλατοπιπερώνετε τo ψαρονέφρι. Παίρνετε
ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι που μπαίνει
και φούρνο και ζεσταίνετε μέσα το λάδι και
το βούτυρο.

Ρίχνετε το ψαρονέφρι και το ροδίζετε
από όλες τις πλευρές σιγά σιγά, γυρίζοντάς
το όποτε είναι απαραίτητο. Όταν ροδίσει
από όλες τις μεριές το βγάζετε στην άκρη.
Στο ίδιο τηγάνι ρίχνετε το κρεμμύδι και
το σκόρδο και σοτάρετε ώσπου να γυαλίσει
το κρεμμύδι. Βάζετε ξανά το ψαρονέφρι
στο τηγάνι και σβήνετε με το μπράντι.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200οC
στον αέρα. Αναμιγνύετε σε ένα ποτήρι την
μπίρα και τη μουστάρδα και τα προσθέτετε
στο τηγάνι. Πασπαλίζετε με το θυμάρι, χαμηλώνετε τη φωτιά, σκεπάζετε το τηγάνι
και αφήνετε το κρέας να μαγειρευτεί για 5
λεπτά περίπου, γυρίζοντάς το πού και πού
από όλες τις πλευρές.

Μεταφέρετε το ψαρονέφρι στο φούρνο
μαζί με το τηγάνι και ψήνετε για 10 λεπτά
ακόμη.
Βγάζετε το ψαρονέφρι πάνω σε ξύλο κοπής και το αφήνετε να σταθεί για 5 λεπτά.
Το κόβετε σε φέτες, πασπαλίζετε με λίγο
θυμάρι και σερβίρετε σε πιατέλα. Περιχύνετε
με τη σάλτσα του τηγανιού και σερβίρετε
συνοδεύοντας με γαρνιτούρα της επιλογής
σας.
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Τουρισμός: Ερχονται αλλαγές
σε airbnb και τέλος διαμονής

Ρ

ιζικές τομές θα επιφέρει στον τουρισμό η κυβέρνηση
ενόψει της ερχόμενης τουριστικής περιόδου.
Το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2020 που κατατέθηκε στη Βουλή, περιλαμβάνει νέα δεδομένα για το
airbnb. Στον σχετικό πίνακα με τις παρεμβάσεις για τη
βελτίωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος περιλαμβάνεται και η αύξηση της εισπραξιμότητας εσόδων
από ακίνητη περιουσία, η οποία για τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον υπουργό ό,τι αποφάσεις παρθούν
θα τεθούν προς ψήφιση και θα ισχύσουν μετά το
τέλος της τρέχουσας τουριστικής περιόδου και θα
αποτελέσει συνολική κυβερνητική πρόταση, σύμφωνα
με το υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσε μέσω των social
media ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, με
ανάρτησή του στο Twitter, «δεν πρόκειται να υπάρξει
κανένας αιφνιδιασμός για το θέμα των βραχυχρόνιων
μισθώσεων. Οδηγός για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα
είναι η διαφάνεια στις συναλλαγές, η προστασία των
χρηστών αυτών των υπηρεσιών, η διασφάλιση του ανταγωνισμού στον τουριστικό κλάδο και η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών. Δεν νοείται να έχουμε
διαφοροποιήσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών καταλυμάτων».
Εξάλλου, ο υπουργός είχε αναφέρει ότι θα επανεξεταστεί η χρησιμότητα του τέλους διαμονής, με την κατάργησή του να είναι το επικρατέστερο σενάριο.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρηματίες του κλάδου
του Τουρισμού θεωρούν ότι το τέλος διαμονής είναι
ένας ακόμη φόρος που πλήττει την ανταγωνιστικότητα
του κλάδου και που παράλληλα δεν είναι ανταποδοτικός
στην κατεύθυνση της βελτίωσης των δημόσιων τουριστικών υποδομών. Γι αυτό και ζητούν την κατάργηση
ή την αναπροσαρμογή του νόμου.

Μένουν λιγότερο αλλά ξοδεύουν τα περισσότερα οι Τούρκοι στην Ελλάδα

Η

Ελλάδα προσελκύει τους «ακριβούς» επισκέπτες
από τη γείτονα - Η Μέση Ημερήσια Δαπάνη τους
είναι λίγο χαμηλότερη των 100 ευρώ με τον μέσο όρο
στα 69 ευρώ για το σύνολο των επισκεπτών
Μπορεί να μένουν λιγότερο, αλλά η μέση ημερήσια
δαπάνη τους στην Ελλάδα για τους Τούρκους τουρίστες
στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη από τους λοιπούς ξένους επισκέπτες της χώρας.
Και πράγματι η Ελλάδα προσελκύει τους «ακριβούς»
επισκέπτες από τη γείτονα, αν ληφθεί υπόψη ότι η
Μέση Ημερήσια Δαπάνη (ΜΗΔ) των τουριστών από
την Τουρκία σε ελληνικούς προορισμούς είναι λίγο
χαμηλότερη των 100 ευρώ (!)- για την ακρίβεια στα
97,4 ευρώ- υψηλότερη κατά 41,2% σε σχέση με τα 69
ευρώ που είναι ο μέσος όρος για το σύνολο των επι-

σκεπτών ανά την Ελλάδα, τόσο από τις ευρωπαϊκές
αγορές όσο και από τις λοιπές αγορές. Επιπλέον, η
Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO)
αποτελεί τον πιο δημοφιλή προορισμό για εξερχόμενα
ταξίδια από την Τουρκία.
Με βάση τα στοιχεία από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αφίξεις από
την Τουρκία έχουν καταγράψει μεν άνοδο κατά την
τελευταία τριετία, ωστόσο οι διανυκτερεύσεις έχουν
μειωθεί, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μικρότερη
διάρκεια διαμονής. Αντίστοιχα, γι’ αυτό είναι και χαμηλά
η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, ενώ πολύ υψηλή είναι
η Μέση Ημερήσια Δαπάνη.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Insete, o

εισερχόμενος τουρισμός από την Τουρκία κατέγραψε
μεν, την περίοδο 2016- 2018, αύξηση κατά 4,5% (από
890 χιλ. το 2016 σε 930 χιλ. το 2018), ωστόσο το
μερίδιο της τουρκικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό για το 2018 ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016 ήταν
3,6%. Το μειωμένο ποσοστό στην τριετία οφείλεται
στους υψηλότερους ρυθμούς ανόδου των άλλων αγορών και συνολικά του ελληνικού τουρισμού.
Οι αφίξεις από την Τουρκία δεν εμφανίζουν, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αγορές για την Ελλάδα, τόσο
έντονη εποχικότητα, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με στοιχεία του UNWTO, η χώρα μας αποτελεί
τον πρώτο προορισμό για τους Τούρκους όταν αυτοί
ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Φθινοπωρινοί προορισμοί

Τ

Τρίκαλα Κορινθίας

α Τρίκαλα Κορινθίας είναι ένα παραδοσιακό χωριό που
ανήκει στον δήμο Ξυλοκάστρου ενώ είναι ο πιο αρχαίος
οικισμός της περιοχής.
Το χωριό χωρίζεται σε τρείς οικισμούς: τα Κάτω Τρίκαλα
που βρίσκονται σε υψόμετρο 900 μέτρων, τα Μεσαία
Τρίκαλα στα 1000 μέτρα και τέλος τα Άνω Τρίκαλα που
φτάνουν σε υψόμετρο τα 1100 μέτρα.
Είναι ένας εξαιρετικός χειμερινός προορισμός σε απόσταση
μόλις 12 χιλιομέτρων από το αθλητικό χιονοδρομικό κέντρο
Ζηρείας στο οροπέδιο της Κυλλήνης. Εκεί θα βρείτε μια
ποικιλία στη διαμονή που περιλαμβάνει από όμορφους παραδοσιακούς ξενώνες έως ζεστά και φιλόξενα σαλέ.
Τα Άνω Τρίκαλα είναι ένας υπέροχος παραδοσιακός οικισμός με πετρόχτιστα αρχοντικά που πολλά από αυτά
πλέον έχουν μετατραπεί σε ξενώνες. Ο αέρας λόγω του
υψομέτρου θα σας αναζωογονήσει ενώ θα βρείτε και
πολλές πηγές με καθαρό νερό.
Γύρω από την πέτρινη πλατεία υπάρχουν πολλά όμορφα
παραδοσιακά καφενεία για να απολαύσετε τον καφέ σας ή
κάποιο ρόφημα.
Στη Μεσαία Συνοικία Τρικάλων θα βρείτε τα περισσότερα
ξενοδοχεία σε σύγκριση με τους άλλους 2 οικισμούς αλλά
και αναρίθμητες επιλογές για φαγητό. Είναι η λιγότερη
γραφική αλλά και πιο μοντέρνα συνοικία της περιοχής.
Τα Κάτω Τρίκαλα διαθέτουν την πιο όμορφη και γραφική
πλατεία που διαθέτει 2 μεγάλα πλατάνια. Γύρω από την
πλατεία θα βρείτε παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ. Σε
πολλή κοντινή απόσταση βρίσκεται και το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του χωριού το Grand Chalet που προσφέρει πολυτελή διαμονή.
Πως θα φτάσετε μέχρι τα Τρίκαλα Κορινθίας
Αν πηγαίνετε οδικώς
Η απόσταση από τα Τρίκαλα Κορινθίας έως την Αθήνα
είναι 145 χιλιόμετρα που μπορείτε εύκολα να τα καλύψετε

συγκοινωνία με την οποία θα μπορέσετε να φτάσετε μέχρι
το χωριό των Τρικάλων. Για όλες τις υπόλοιπες μέρες δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος ενναλακτικός τρόπος μετάβασης.
Δραστηριότητες στα Τρίκαλα Κορινθίας
Jeeping
Μια από τις καλύτερες εμπειρίες που μπορείτε να ζήσετε
στα Τρίκαλα Κορινθίας είναι το jeeping. Πρόκειται για διαδρομές εντός ή εκτός δρόμου τις οποίες μπορείτε να διασχίσετε με το όχημα σας -που δεν απαραίτητο να είναι
τύπου Jeep- . Πρόκειται για μια μοναδική οδηγική εμπειρία
που κατακτά όλο και περισσότερους οπαδούς.
σε περίπου μιάμιση ώρα.
Μπορείτε να πάτε οδικώς με το όχημα σας ακολουθώντας
την επαρχιακή οδό Αθηνών – Κορίνθου και θα στρίψετε
στην έξοδο για Ξυλόκαστρο.
Μετά το Ξυλόκαστρο και με κατεύθυνση προς την Πάτρα
ακολουθείτε τη σήμανση, μετά από 24 χιλιόμετρα θα
φτάσετε στα Τρίκαλα Κορινθίας.
Αν έρχεστε από την Θεσσαλονίκη θα χρειαστεί να
καλύψετε μια σχετικά μεγάλη απόσταση μέχρι την Αθήνα
και έπειτα να ακολουθήσετε τον παραπάνω δρόμο για τα
Τρίκαλα Κορινθίας.
Αν θέλετε να πάτε με τα ΚΤΕΛ
Πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια με τα ΚΤΕΛ
από την Αθήνα έως το Ξυλόκαστρο. Τα δρομολόγια ξεκινούν
κάθε πρωί στις 06:10 έπειτα στις 7:30 και το επόμενο
φεύγει στις 08:40. Κατά την υπόλοιπη μέρα τα λεωφορεία
αναχωρούν από την Αθήνα για το Ξυλόκαστρο κάθε 1 ώρα
έως τις 22:10 το βράδυ που είναι το τελευταίο δρομολόγιο.
Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή υπάρχει δημοτική

Ιππασία
Στο χωριό Ρέθι Κορινθίας σε πολύ κοντινή απόσταση
από τα Τρίκαλα βρίσκεται το κέντρο Ελεύθερης Ιππασίας.
Για τα παιδιά υπάρχουν πόνυ με τα οποία μπορούν να
κάνουν βόλτα πάντα υπό την συνοδεία των εκπαιδευτών
που βρίσκονται στο κέντρο.
Οι μεγάλοι οπαδοί της ιππασίας μπορούν να απολαύσουν
μια μαγευτική βόλτα στα μονοπάτια του κέντρου μέσα στη
φύση.
Τοξοβολία
Στο ίδιο κέντρο ιππασίας θα βρείτε και άλλες δραστηριότητες μέσα στις οποίες βρίσκεται και η τοξοβολία.
Δοκιμάστε τις ικανότητες σας στο σημάδι στις ειδικές εγκαταστάσεις.
Mountain Bike
Αν η ποδηλασία είναι το άθλημα που σας συναρπάζει
τότε μην χάσετε την ευκαιρία να νοικιάστε ένα ποδήλατο
και να εξερευνήσετε τα μονοπάτια με τον δικό σας τρόπο.

