
Η
αγορά είναι πτωτική στο χώρο

μας, παρά το γεγονός ότι εί-

χαμε πολύ καλή χρονιά στον

τουρισμό. Η πτώση 5-10% (μόνο

στις πωλήσεις εταιρειών του κλάδου

μας) σημαίνει πολλά εκατομμύρια

κιβώτια κάτω από πέρυσι.

Αυτό σημαίνει πως το πορτοφόλι

του Έλληνα καταναλωτή μικραίνει

τόσο που δεν μπορεί να το αντι-

σταθμίσει ο αυξημένος τουρισμός.

Οι εταιρείες σφίγγουν την θηλιά

στους χονδρεμπόρους

μειώνοντας ασφυκτικά

το χρόνο αποπληρωμής

των τιμολογίων. Το κρά-

τος αυξάνει τους φόρους

συνεχώς το 2015, το κρά-

τος πήρε το 48,1% του

ΑΕΠ και  το κομμάτι αυτό

της εθνικής «πίτας» που

πηγαίνει στο κράτος θα

φτάσει στο 52,4% το 2017

και επομένως ο ιδιωτικός

τομέας θα πρέπει να ζή-

σει, να καταναλώσει, να

επενδύσει και να αποτα-

μιεύσει με όσα απομεί-

νουν …και τι να μείνει;

Σημειώνουμε ότι περισ-

σότερο πλήττονται οι μικρομεσαίοι.

Δεύτερον, με την κρίση να μειώνει

δραστικά τις ευκαιρίες δημιουργίας

νέων εισοδημάτων και με συνεχώς

λιγότερα άτομα πάντοτε όμως με

τις ίδιες ομάδες του πληθυσμού να

εργάζονται, το αναλογικό βάρος των

φόρων αυξήθηκε πάρα πολύ.

Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες

μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνονται

στο 45ο τεύχος του Οικονομικού

Δελτίου της Τράπεζας της Ελλάδος,

το ύψος της συνολικής ετήσιας κα-

τανάλωσης τροφίμων και ποτών μει-

ώθηκε κατά 27%! Η ετήσια κατανά-

λωση τροφίμων εντός σπιτιού μει-

ώθηκε κατά μέσον όρο στο 29,4%.

Στα φτωχότερα νοικοκυριά η μείωση

είναι της τάξης του 30,8%, ενώ στα

υψηλότερα κλιμάκια κατά 32,3%.

Δεν είναι η πρώτη φορά που απο-

τυπώνονται τον τελευταίο χρόνο τέ-

τοια στοιχεία. Σύμφωνα με την εται-

ρεία ερευνών IRI, τον Ιανουάριο ο

τζίρος από πωλήσεις τροφίμων στα

σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά

10%, ενώ την πρώτη εβδομάδα του

Μαρτίου η πτώση ανήλθε στο 15%,

σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περ-

σινές περιόδους. Αντίστοιχα το ίδιο

συμβαίνει και στα πρατήρια.

Παρά τα μέτρα όμως σύμφωνα με

τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-

δος την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγού-

στου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα

της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε

έλλειμμα 1,499 δισ. ευρώ, αφού

όπως και πρωτοετής φοιτητής οικο-

νομικών γνωρίζει ότι η υπέρμετρη

αύξηση των φόρων παρουσιάζει αν-

τίθετα αποτελέσματα.

Η ανάγκη για εξεύρεση λύσεων

είναι επιτακτική και παρόλο που η

γνώση και η πληροφορία υπάρχει

απεριόριστη και διαθέσιμη για όλους

αυτό που φαίνεται να λείπει είναι η

Δράση και η Εφαρμογή όλων

αυτών,από τους διοικούντες.
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«Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ 

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έρχεται 

τροπολογία για 

κατάργηση

του ΕΦΚ

στο

κρασί

Το καλοκαίρι 

της ελληνικής

μπίρας
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Συνέχεια στη σελίδα 4

ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 

και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή μέθοδος 

αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 

2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

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.

Η σεζόν κρατάει ακόμα,
τα αποτελέσματα είναι αρνητικά

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
Στη σημερινή αδύναμη οικονομία, οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται ενάντια 

άνισων καταστάσεων.  Μειωμένες πηγές και πωλήσεις, ανεργία, ανταγωνισμός, φόβος…
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ΟΟργανισμός Enterprise Greece (Ελ-

ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-

τερικού Εμπορίου Α.Ε.) διοργανώνει την

επίσημη Εθνική Συμμετοχή της χώρας

μας στη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Τρο-

φίμων στον κόσμο, Anuga 2017, η οποία

πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερ-

μανίας από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου

2017. 

Η Εθνική Συμμετοχή της Ελλάδας εν-

τάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που

υλοποιεί ο Οργανισμός και στοχεύει στην

ενίσχυση της προβολής των ελληνικών

επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την προ-

ώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την

προσέλκυση επενδύσεων.

Το μήνυμα της Εθνικής Συμμετοχής

είναι “Invest in Taste”, ένα μήνυμα που

δηλώνει ότι επιλέγοντας κάποιος ελληνικά

προϊόντα, επενδύει στη γεύση, στην ποι-

ότητα και στο «ευ ζειν». Ταυτόχρονα,

αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση σε ξέ-

νους επενδυτές να επενδύσουν στον

πολλά υποσχόμενο και δυναμικό αγρο-

το-διατροφικό τομέα της χώρας μας.

Το ελληνικό περίπτερο φιλοξενεί φέτος

160 εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες

θα εκθέσουν μια ευρεία γκάμα ελληνικών

προϊόντων διατροφής, σε ένα περίπτερο

2.800 περίπου τετραγωνικών.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Enterprise

Greece στοχεύοντας στην ανάδειξη και

προώθηση του αγροτο-διατροφικού τομέα

της χώρας μας, ενός από τους πλέον

δυναμικούς και υψηλής ανάπτυξης κλά-

δους της ελληνικής μεταποίησης, θα ορ-

γανώσει σε μία ειδικά διαμορφωμένη αί-

θουσα με την ονομασία GREECE GOURMET

χώρο γευσιγνωσίας, εκδηλώσεων και επι-

χειρηματικών συναντήσεων, όπου οι επι-

σκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη δυνα-

τότητα να απολαύσουν εδέσματα της

ελληνικής κουζίνας, να ενημερωθούν

για τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της

ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής και

να γνωρίσουν από κοντά τους Έλληνες

εκθέτες.
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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

Διεθνής Έκθεση Τροφίμων: Αυξημένη

κατά 30% η ελληνική συμμετοχή

Oktoberfest στη Θεσσαλονίκη

με μπύρα και λουκάνικα

Αν θέλεις να ζήσεις ένα αυθεντικό

Oktoberfest και δεν προλαβαίνεις

να πεταχτείς στο Μόναχο τότε ο δρό-

μος σου σε βγάζει στη Γερμανική

Σχολή Θεσσαλονίκης. Το διοργανώνει

γνήσια και με γερμανική υπογραφή

τα τελευταία χρόνια στην αυλή της.

Μία ημέρα, μία γιορτή γεμάτη λουκά-

νικα και μπίρα στις 30 Σεπτεμβρίου

2017 από τις 11 το πρωί στις εγκατα-

στάσεις της Γερμανικής Σχολής.

Στους υπαίθριους χώρους της Γερ-

μανικής Σχολής από το πρωί μέχρι και

αργά το βράδυ, παλιοί και νέοι φίλοι

του Oktoberfest θα χουν την ευκαιρία

να δουν την γερμανική παράδοση και

να μπουν στο κλίμα της γερμανικής

κουλτούρας, αλλά και να δοκιμάσουν

γεύσεις από τη γερμανική κουζίνα.

Να δοκιμάσουν τις γνωστές γερμα-

νικές σπεσιαλιτέ βασισμένες σε αυ-

θεντικές συνταγές, όπως το περίφημο

κότσι με ξινό λάχανο, το Leberkaese,

το λουκάνικο με πατατοσαλάτα, διά-

φορα είδη μπίρας, αλλά και να απο-

λαύσετε γνωστά κομμάτια της παραδο-

σιακής βαυαρικής μουσικής.

INFO

Oktoberfest

30 Σεπτεμβρίου 2017

11.00 – 23.00

Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα προβλήματα που ταλανίζουν τους μικρομεσαίους

και τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και τις

λύσεις που προτείνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο

Αθηνών εξέθεσε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεο-

δοσίου στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ-

κόπη Παυλόπουλο.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δη-

μοκρατίας για τις συνέπειες της καταστροφικής κρίσης

και τόνισε την ανάγκη στήριξης της ελληνικής επιχειρη-

ματικότητας ως το μοναδικό μέσο ανάκαμψης της ελληνικής

οικονομίας.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στην υπέρμετρη φορολόγηση

που απειλεί την επιβίωση εκατοντάδων χιλιάδων μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων, στην κατακόρυφη αύξηση των

ασφαλιστικών εισφορών που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη

την συνέχιση πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

στην σημασία πάταξης της φοροδιαφυγής ώστε να στα-

ματήσουν φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, στα προ-

βλήματα ρευστότητας που αποτελούν τροχοπέδη για την

επιχειρηματικότητα, στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύ-

σεων και τόνωσης της εξωστρέφειας.

Το Ε.Ε.Α. θεωρεί ότι πρέπει να γίνει άμεσα μείωση φο-

ρολογικών συντελεστών και επανακαθορισμός του ύψους

των ασφαλιστικών εισφορών ώστε να στηριχθούν οι μι-

κρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς από την πορεία τους

εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η πρόοδος της ελληνικής

οικονομίας. Παράλληλα πρέπει να γίνει αποδοτικότερη η

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και να δείξει έμπρακτα

το ελληνικό κράτος ότι είναι φιλικό προς την επιχειρημα-

τικότητα. Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α., μέλημα

της Πολιτείας πρέπει να είναι η βιωσιμότητα των υγιών

επιχειρήσεων και η στήριξη νέων καινοτόμων επιχειρη-

ματικών προσπαθειών, καθώς μόνο έτσι θα δημιουργηθούν

οι προϋποθέσεις για στροφή στην ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη αναφορά από τον κ. Χατζηθεοδοσίου έγινε

για την ανάγκη ενός σταθερού οικονομικού και πολιτικού

κλίματος και κυρίως στην σημασία που έχει η συνεργασία

όλων μας στη χάραξη και υλοποίηση ενός εθνικού ανα-

πτυξιακού σχεδιασμού. 

Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου , μαζί με

τους Προέδρους των άλλων δύο επιμελητηρίων της

Αθήνας κ. Κ. Μίχαλο και κ. Π. Ραβάνη οι οποίοι επίσης

συμμετείχαν στην συνάντηση, ζήτησε την συνδρομή του

Προέδρου της Δημοκρατίας στην επίλυση των κρίσιμων

προβλημάτων που απασχολούν επιχειρηματική κοινότητα

και πολίτες, ώστε ως Κράτος να προχωρήσουμε σε μία

επόμενη μέρα με λιγότερα προβλήματα και περισσότερες

ευοίωνες προοπτικές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Προκόπης Παυλόπουλος,

εξήρε το ρόλο των Επιμελητηρίων, για τα οποία θεωρεί

ότι μπορούν να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην ανα-

πτυξιακή πορεία της χώρας. Παράλληλα εξέφρασε την

άποψη ότι πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για

τον περιορισμό της υπερφορολόγησης και της μεγάλης

επιβάρυνσης των επιχειρήσεων εξαιτίας των υψηλών

ασφαλιστικών εισφορών και προχώρησε στην εκτίμηση

ότι σύντομα θα υπάρξει αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας

που θα στηριχθεί κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Μία εβδομάδα μετά τον πρωθυπουργό, ακούσαμε από

τη ΔΕΘ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης

και μάθαμε για τις προτεραιότητές του και τις πρωτοβουλίες

που θα αναλάβει εφόσον κυβερνήσει.

Ο κ. Μητσοτάκης και στην ομιλία του αλλά και στην

συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ανέφερε τα προφανή.

Αυτά δηλαδή που έχουμε αντιληφθεί όλοι μας και που

ειδικά οι εκπρόσωποι των επιχειρηματιών τονίζουμε σε

κάθε δημόσια παρέμβασή μας.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι

έχει μειωθεί κατά πολύ η φοροδοτική ικανότητα των πο-

λιτών, ότι εξαφανίζεται η μεσαία τάξη και ότι καταστρέ-

φονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αιτία βέβαια είναι τα

υφεσιακά μέτρα που λαμβάνονται εδώ και χρόνια και όχι

μόνο από την σημερινή κυβέρνηση.

Είναι θετικό το γεγονός ότι συνδυάζει την ανάκαμψη

της οικονομίας μας με την τόνωση της επιχειρηματικότητας,

ότι στον σχεδιασμό του είναι η μείωση της φορολογίας

των επιχειρήσεων αλλά και ο εξορθολογισμός άδικων

φόρων όπως του ΕΝΦΙΑ. Επίσης εστίασε στην ανάγκη

μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και για εργοδότες

και για εργαζόμενους και γενικότερα έδειξε έντονο εν-

διαφέρον για τις ιδιωτικές επενδύσεις

από τις οποίες μπορεί να αυξηθεί η

απασχόληση.

Μπορώ να πω ότι σε θέμα προ-

θέσεων ο σχεδιασμός της αξιωματι-

κής αντιπολίτευσης κινείται προς

την σωστή κατεύθυνση. Επισημαί-

νεται ότι τέτοιου είδους βελτιωτικές

ενέργειες είναι αναγκαίο να γίνουν

άμεσα, κυριολεκτικά εδώ και τώρα,

γιατί η οικονομία δεν έχει την πο-

λυτέλεια να περιμένει άλλο. Και το κυριότερο; Ότι οι

όποιες αλλαγές μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από

ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Δηλαδή δεν αρκεί η

πρωτοβουλία του ενός ή του άλλου κόμματος αλλά είναι

απαραίτητη η ευρύτερη συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων

για να πάμε στην επόμενη μέρα και να ξεπεράσουμε μια

και καλή την κρίση.

Έφτασε πια η εποχή που ο ελληνικός λαός δεν βλέπει

ιδεολογίες και πολιτικά τσιτάτα, αλλά κρίνει μόνο από τις

πράξεις. Θα έλεγε κανείς ότι σε αυτόν τον τομέα η κρίση

μας ωρίμασε απότομα. Όλοι πλέον έχουμε καταλάβει ότι

δεν παίζει κανένα ρόλο η ιδεολογική προ-

σέγγιση αλλά μόνο η επίλυση των πολλών

και σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν

μία ολόκληρη κοινωνία και απειλούν μία

χώρα.

Και για να επιλυθούν όλα αυτά που

μας κρατάνε εγκλωβισμένους, η λύση

είναι μία. Ευρύτερη συνεργασία πολιτικών

δυνάμεων, φορέων, πολιτών, με απώτερο

στόχο την εκπόνηση και υλοποίηση του

εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού που

ανέφερα νωρίτερα. Και με αιχμή του δόρατος βέβαια την

επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και κυρίως τις ελληνικές

μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πρέπει να βάλουμε τέλος στις δηλώσεις καλών προ-

θέσεων, απ’όπου κι αν προέρχονται και να απαιτήσουμε

έργα και πράξεις. Τουλάχιστον στα σημεία εκείνα που

παρατηρείται σύγκλιση. Όσο ακόμα υπάρχει χρόνος, γιατί

η κλεψύδρα αδειάζει και μαζί της οι όποιες πιθανότητες

ανάκαμψης.  

Πρόεδρος Ε.Ε.Α.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου

Θέμα:

«Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Α. ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Θέμα:

«Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ»

Καμπανάκι χτυπάει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) για πιθανό «λου-

κέτο» σε ακόμη 13.000 επιχειρήσεις το δεύτερο εξάμηνο

του 2017. Από μια τέτοια εξέλιξη προκύπτει υψηλός

κίνδυνος για απώλεια 21.000 θέσεων εργασίας (εργοδότες,

αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).

«Το 38,1% των επιχειρήσεων θεωρεί αρκετά και πολύ

πιθανό να κλείσει το επόμενο διάστημα», τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ

στην εξαμηνιαία της έρευνα, στην οποία αποτυπώνεται το

οικονομικό κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις το πρώτο εξάμηνο

του έτους. Τάση, που αποδίδεται στην παγιοποίηση των

υψηλών φορολογικών επιβαρύνσεων (αύξηση προκαταβολής

φόρου, στην αύξηση ΦΠΑ και ειδικών τελών, στην αύξηση

φορολογικού συντελεστή στο 29%), στη συσσώρευση οφει-

λών και στην αδυναμία εξεύρεσης αγορών για την αντι-

στάθμιση της ισχνής καταναλωτικής ζήτησης.

Παράλληλα, το γεγονός ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων

που δηλώνουν ότι θα προχωρήσουν σε περικοπές θέσεων

εργασίας είναι διπλάσιο εκείνων που δηλώνουν πως θα τις

αυξήσουν (8,4% έναντι 4,5%) αντανακλά το αίσθημα επι-

φυλακτικότητας και αναμονής των επιχειρήσεων για την

πορεία της οικονομίας.

Σημαντικά ευρήματα της έρευνας

– Τα προβλήματα υπερχρέωσης παραμένουν στο «κόκκινο»,

τουλάχιστον για 1 στις 4 επιχειρήσεις. Το υψηλότερο

ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές

αφορά εκείνες με χρέη προς το πρώην ασφαλιστικό ταμείο

των επαγγελματιών (ΟΑΕΕ, 26,2%). Το ποσοστό αυτό παρα-

μένει σταθερό (26,7% στην προηγούμενη έρευνα Φεβρουα-

ρίου 2017) και αφορά περίπου 300.000 ενεργές επιχειρή-

σεις.

– Σταθερά υψηλό (23,8%) παραμένει το ποσοστό των

επιχειρήσεων που δηλώνει ότι έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές

προς την εφορία, παρά τις διάφορες ρυθμίσεις που έχουν

εισαχθεί. Εύρημα που συμβαδίζει με το συνολικό ύψος των

ληξιπρόθεσμων οφειλών που προστέθηκε μέσα στο 2017,

οι οποίες ανήλθαν στα 5,47 δισ. ευρώ (στοιχεία Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων). Μάλιστα, περίπου 65.000 μικρές

επιχειρήσεις δηλώνουν ότι έχουν βρεθεί αντιμέτωπες το

προηγούμενο εξάμηνο με κατάσχεση/ή δέσμευση λογα-

ριασμών για οφειλές.

– Το 26,7% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι είχε κέρδη

κάτω των 5.000 ευρώ στο 2016, ενώ το 24,6% κατέγραψε

ζημίες. Κέρδη άνω των 10.000 ευρώ καταγράφει το 24,4%.

– Μείωση της ζήτησης και των παραγγελιών καταγράφεται

για το 56,2% και 57,6% των επιχειρήσεων αντίστοιχα.

– Στο μέτωπο της ρευστότητας, ο σχετικός δείκτης εξα-

κολουθεί να διατηρείται σε εμφανώς χαμηλά επίπεδα,

αφού για 2 στις 3 επιχειρήσεις (65,1%) παρατηρείται επιδεί-

νωση.

– Στον «πάτο» βρίσκεται και η επενδυτική εμπιστοσύνη,

αφού μόνο το 4,2% των επιχειρήσεων προγραμματίζει να

πραγματοποιήσει κάποια επένδυση στο επόμενο εξάμηνο.

Κατά τη ΓΣΕΒΕΕ, οι περιορισμένες προοπτικές για ανάληψη

νέων επενδύσεων συνδέονται και με τη στάση αναμονής

που διατηρούν οι επιχειρήσεις σχετικά με την εκταμίευση

κεφαλαίων και απορρόφηση κονδυλίων για την ενίσχυση

των μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων (πρόγραμμα

ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός, πακέτο Γιούνκερ, ΕΤΕΑΝ).

«Καμπανάκι» για λουκέτα σε 13.000 επιχειρήσεις το 2017
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Στην τελική ευ-

θεία, ύστερα από

πολλές καθυστερή-

σεις και αναβολές,

βρίσκεται πλέον το

νέο σύστημα κλή-

ρωσης αποδείξεων

που θα θέσει σε

εφαρμογή το

υπουργείο Οικονο-

μικών σε μια προ-

σπάθεια να τονω-

θούν οι συναλλαγές με πλαστικό

χρήμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το οι-

κονομικό επιτελείο της κυβέρ-

νησης «τρέμει» τη διεύρυνση της

«τρύπας» στα έσοδα μέσα στον

Σεπτέμβριο, ύστερα από την

«ελεύθερη πτώση» που κατέγρα-

ψαν στο οκτάμηνο οπότε και για

πρώτη φορά φέτος «βυθίστηκε»

το πρωτογενές πλεόνασμα, γε-

γονός που πιστοποιεί πάντως την

κόπωση των φορολογουμένων,

οι οποίοι μάλιστα έχουν να ση-

κώσουν μεγαλύτερα βάρη τους

τελευταίους τέσσερις μήνες του

έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από

το κυνήγι της φοροδιαφυγής,

που αναμένεται να τονώσει τις

εισπράξεις, τα στελέχη του

υπουργείου Οικονομικών επιτα-

χύνουν έστω και με καθυστέρηση

τις διαδικασίες για τις «κληρώ-

σεις», ούτως ώστε να δοθεί ισχυ-

ρό κίνητρο προς τους φορολο-

γούμενους να αυξήσουν τις συ-

ναλλαγές τους μέσω του πλα-

στικού χρήματος.Μέτρο το οποίο,

όπως υπολογίζουν, θα αποτελέ-

σει ένα ακόμη ισχυρό όπλο στην

προσπάθεια καταπολέμησης της

φοροδιαφυγής, αφού η διενέρ-

γεια δαπανών μέσω καρτών θα

επιτρέψει την ηλεκτρονική δια-

σταύρωση όλων των συναλλα-

γών και τη σύλληψη φορολογη-

τέας ύλης που αποκρύπτεται.

Το βασικό κίνητρο φυσικά για

την επίτευξη του ανωτέρω στό-

χου θα είναι το έπαθλο του ενός

εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο,

όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν»,

θα μοιράζεται σε 1.000 τυχερούς

κάθε μήνα οι οποίοι θα εισπράτ-

τουν και από 1.000 ευρώ στους

τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Επισημαίνεται ότι στην κλήρω-

ση θα μπαίνουν όλες οι αποδεί-

ξεις που θα πραγματοποιεί ο

κάθε φορολογούμενος. Ειδικό-

τερα, κάθε απόδειξη θα αντι-

στοιχεί σε έναν συγκεκριμένο

ΑΦΜ, ενώ τα στοιχεία θα είναι

διαθέσιμα από την κίνηση των

τραπεζικών λογαριασμών των

τραπεζών, μέσω των οποίων γί-

νονται οι δαπάνες με πλαστικό

χρήμα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι

κάθε ευρώ ηλεκτρονικής πλη-

ρωμής θα είναι και ένας λαχνός,

γεγονός που σημαίνει ότι όποιος

έχει συναλλαγές 2.000 ευρώ

μέσα σε έναν μήνα θα έχει 2.000

λαχνούς και όποιος έχει συναλ-

λαγές 200 ευρώ θα έχει 200 λα-

χνούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι

κερδίζουν θα βλέπουν τα χρή-

ματα να κατατίθενται στον τρα-

πεζικό λογαριασμό που έχουν

δηλώσει, ενώ το έπαθλο θα είναι

ακατάσχετο και επίσης δεν θα

συμψηφίζεται με άλλες οφειλές

του φορολογουμένου είτε προς

την εφορία είτε προς τα ασφα-

λιστικά ταμεία.

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κρύβουν εισοδήματα εκτός

συνόρων, ενώ φορολογούνται στην Ελλάδα.

Οι τράπεζες, με νεότερη απόφαση του διοικητή της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν μία εβδο-

μάδα προθεσμία, έως την προσεχή Δευτέρα 25 Σεπτεμ-

βρίου, προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ συγκε-

κριμένα στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο

της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικο-

νομικών λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι έως το τέλος του τρέχοντος μηνός

αναμένεται να σταλούν και στην Αθήνα τα πρώτα στοιχεία

καταθέσεων και άλλων στοιχείων κινητής περιουσίας

φορολογικών κατοίκων Ελλάδας που βρίσκονται σε 54

χώρες του εξωτερικού, ενώ μέχρι το τέλος του 2018 θα

ακολουθήσουν και άλλες 30 χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η χώρα μας με νόμο έχει πλέον εν-

ταχθεί στην πλατφόρμα αυτόματης ανταλλαγής πληρο-

φοριών φορολογικού και τραπεζικού χαρακτήρα του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(ΟΟΣΑ) που στοχεύει στην καταπολέμηση της φοροδια-

φυγής που γίνεται μέσω διασυνοριακών συναλλαγών

και απόκρυψης εισοδημάτων που παράγονται εκτός της

χώρας που φορολογούνται οι πολίτες.

Με βάση την εν λόγω συμφωνία, οι ελληνικές αρχές

σύντομα θα λάβουν στοιχεία για καταθέσεις και κινητά

περιουσιακά στοιχεία φορολογικών κατοίκων Ελλάδας

τα οποία, μεταξύ άλλων, θα αφορούν:

1. Καταθετικούς λογαριασμούς.

2. Λογαριασμούς θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα,

αμοιβαία κεφάλαια).

3. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφα-

λιστήρια συμβόλαια προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών

εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά

στοιχεία που τηρούνται στον Δηλωτέο Λογαριασμό.

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρη-

ματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλή-

θηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το

έτος αναφοράς.

6. Αξία και υπόλοιπο λογαριασμού (τραπεζικού κ.ά.).

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία θα γίνεται διασταύρωση

προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι φορολογούμενοι

έχουν δηλώσει το σύνολο του εισοδήματός τους. Επι-

σημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα φορολογική νομο-

θεσία οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι

να δηλώνουν στην Ελλάδα το σύνολο του παγκόσμιου

εισοδήματός τους. Το αν πληρώνουν φόρο για το

εισόδημά τους στο εξωτερικό εξαρτάται από το αν

υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης με

τη χώρα που παράγεται το εισόδημα και τι προβλέπει

αυτή.

Την έναρξη εφαρμογής του μέτρου της

διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών και

των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μη-

χανισμών με τις πληροφοριακές υποδομές

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(ΑΑΔΕ) εντός των προσεχών μηνών προ-

ανήγγειλε η υφυπουργός Οικονομικών Αικ.

Παπανάτσιου. 

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε συνέντευξη

που παρεχώρησε σε τηλεοπτικό σταθμό της

περιφέρειας η κα Παπανάτσιου, η διασύνδεση

των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλε-

κτρονικών φορολογικών μηχανισμών με το

σύστημα TAXIS είναι πολύ εύκολο να γίνει,

αλλά θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το επόμενο

διάστημα υποχρεωτικά μόνο για ορισμένες

κατηγορίες επαγγελματιών (δηλαδή η εφαρ-

μογή του μέτρου θα γίνει σταδιακά). Όπως

διευκρίνισε η υφυπουργός, η άμεση εφαρ-

μογή του μέτρου σε όλους τους επιχειρη-

ματίες και τους επαγγελματίες δεν είναι δυ-

νατή διότι «οι ταμειακές δεν είναι εκσυγχρο-

νισμένες σε όλους και λόγω της κρίσης δεν

μπορούμε να τους αναγκάσουμε». 

Σημειώνεται ότι το μέτρο της διασύνδεσης

των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλε-

κτρονικών φορολογικών μηχανισμών των

επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελ-

ματιών με τις πληροφοριακές υποδομές της

ΑΑΔΕ προβλέπεται με το άρθρο 69 του ν.

4446/2016 που ψηφίστηκε τον περασμένο

Δεκέμβριο. Στόχος του μέτρου είναι η διαβί-

βαση των δεδομένων των εκδιδόμενων απο-

δείξεων λιανικών συναλλαγών να πραγμα-

τοποιείται αυτόματα κατά την έκδοση των

συγκεκριμένων φορολογικών στοιχείων, ώστε

να καταγράφονται και να αποστέλλονται

στην ΑΑΔΕ, σε πραγματικό χρόνο, όλα τα

δεδομένα των λιανικών πωλήσεων και των

λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών

επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.

Έτσι, η Φορολογική Αρχή θα αποκτήσει τη

δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης του

τζίρου λιανικών συναλλαγών των επιχειρή-

σεων και των ελευθέρων επαγγελματιών

σε… ζωντανή σύνδεση με τα ταμεία τους!

Οι λεπτομέρειες και η έκταση εφαρμογής

του συγκεκριμένου μέτρου, οι ειδικότερες

υποχρεώσεις των φορολογουμένων, η δια-

δικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη

διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία

των δεδομένων προβλέπεται να καθοριστούν

με απόφαση του υπουργού Οικονομικών,

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου

69 του ν. 4446/2016. Η απόφαση αυτή θα

πρέπει να εκδοθεί εντός των προσεχών εβδο-

μάδων ώστε το μέτρο να αρχίσει να εφαρ-

μόζεται σταδιακά.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η υφυπουργός ανέφερε επίσης ότι εντός

των προσεχών μηνών θα προχωρήσει και η

υλοποίηση του σχεδίου για την ηλεκτρονική

τιμολόγηση, το οποίο θα λειτουργήσει πα-

ράλληλα ως ένα πρόσθετο όπλο για την κα-

ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς θα

περιορίσει σημαντικά τα φαινόμενα διακίνησης

πλαστών και εικονικών τιμολογίων και θα

δώσει τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές,

δηλαδή στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, να παρα-

κολουθούν και να ελέγχουν ηλεκτρονικά

και εξ αποστάσεως και τις συναλλαγές μεταξύ

επιχειρήσεων, δηλαδή τους τζίρους χονδρικών

πωλήσεων. Όπως τόνισε η κα Παπανάτσιου,

μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης «θα

έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα γιατί

θα έχουμε άμεσα την πληροφορία από την

πηγή της».

Οι κληρώσεις

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στην επι-

κείμενη εφαρμογή του μέτρου των ηλεκτρο-

νικών κληρώσεων χρηματικών ποσών για

όσους φορολογούμενους πληρώνουν μέσω

«πλαστικού χρήματος» τα έξοδά τους. Όπως

διευκρίνισε, «ήδη έχει υπογραφεί η υπουργική

απόφαση από εμένα» και αναμένεται να υπο-

γράψουν και οι δύο άλλοι συναρμόδιοι υπουρ-

γοί, οπότε τις επόμενες ημέρες μέσα στον

Σεπτέμβριο ή στις αρχές Οκτωβρίου θα διε-

ξαχθεί η πρώτη κλήρωση.

Παράνομος  πλουτισμός

Η κα Παπανάτσιου αποκάλυψε εξάλλου

ότι τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμε-

νους μήνες θα δημοσιοποιηθούν αποτελέ-

σματα από νέους ελέγχους για παράνομη

προσαύξηση περιουσίας. Πρόκειται για ελέγ-

χους οι οποίοι διεξάγονται μέσω διασταυ-

ρώσεων στοιχείων για τις καταθέσεις των

φορολογουμένων με τα εισοδήματα που

έχουν αναγράψει στις φορολογικές τους δη-

λώσεις και από τους οποίους συνήθως εντο-

πίζονται κρούσματα απόκρυψης αποκτηθέν-

των εισοδημάτων σημαντικού ύψους.

Στην τελική ευθεία μπαίνει 

η λοταρία για τις αποδείξεις
Προς εφαρμογή το νέο σύστημα κληρώσεων ύστερα

από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές

Online με το taxisnet οι ταμειακές μηχανές
Αικ. Παπανάτσιου:

Σταδιακή η εφαρμογή του μέτρου στο επόμενο διάστημα

Παγκόσμιο «σαφάρι» ξεκινά η ΑΑΔΕ για εισοδήματα εκτός συνόρων
Έλεγχοι για όσους κρύβουν καταθέσεις και κινητή περιουσία - Έως τις 25/9 οι τράπεζες θα δώσουν στοιχεία
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Είμαστε στο τελευταίο στάδιο αυτής

της διαδικασίας, σύντομα θα υπάρ-

ξει η κατάθεση της σχετικής τροπολο-

γίας» διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή η

τροπολογία για την κατάργηση του ει-

δικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί,

δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Απο-

στόλου, στον ραδιοφωνικό σταθμό του

Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου

Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM».

«Το περιμένουμε πριν κλείσει η χρο-

νιά, επεξεργαζόμαστε τη σχετική ρύθ-

μιση-τροπολογία, γιατί εκ των πραγ-

μάτων οφείλουμε, με βάση τη συμ-

φωνία που έχουμε υπογράψει, να βρού-

με κάποιο ισοδύναμο για να αντικατα-

στήσει τα έσοδα από τον φόρο στο

κρασί. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο

αυτής της διαδικασίας, σύντομα θα

υπάρξει η κατάθεση της σχετικής τρο-

πολογίας» διαβεβαίωσε ο υπουργός, ο

οποίος πραγματοποιεί από χθες επί-

σκεψη στη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Αποστόλου επισκέφθηκε την

Πέμπτη το υπό κατασκευή φράγμα

του Νεστορίου, «ένα πάρα πολύ ση-

μαντικό έργο, γιατί θα αρδεύσει πάνω

από 70.000 στρέμματα, μιλάμε για 20

εκ. κυβικά νερού». Όπως διευκρίνισε,

το συγκεκριμένο έργο είχε μπλοκαρι-

στεί και το υπουργείο το ενέταξε στο

νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

ως ανειλημμένη υποχρέωση. «Πρόκειται

για ένα έργο συνολικού προϋπολογι-

σμού 26 εκατ. ευρώ και έχει εκτελεστεί

το 21% των εργασιών» σημείωσε, εξη-

γώντας: «Έχουμε στην άκρη τα υπό-

λοιπα χρήματα που έχουν δεσμευθεί

σε μία διαδικασία που πιστεύουμε -σε

συνεννόηση και με τον ανάδοχο- να

μην ξεπεράσουμε το 2020, για να ολο-

κληρωθεί το συγκεκριμένο έργο».

Οόμιλος πέρασε πέ-

ρυσι σε κέρδη από

ζημίες το 2015, ενώ πα-

ράλληλα έσπασε το

φράγμα της μικροζυθο-

ποιίας καθώς η παραγω-

γή του αυξήθηκε κατά

50% και ανήλθε στις

300.000 εκατόλιτρα. 

Την αλλαγή κατηγορίας -πέραν της

αύξησης της παραγωγής- επιβεβαι-

ώνουν και οι επιδόσεις της εταιρείας

και του ομίλου κατά την οικονομική

χρήση του περασμένου έτους, όπου

ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών

ανήλθε σε 27,575 εκατ. ευρώ έναντι

16,199 εκατ. ευρώ το 2015, κατα-

γράφοντας αύξηση της τάξεως του

70,2%.

Για τη μητρική εταιρεία, η αύξηση

ανήλθε σε 126,71%, καθώς εμφάνισε

πωλήσεις 30,502 εκατ. ευρώ από

13,454 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Τα

αποτελέσματα μετά από φόρους πέ-

ρασαν σε θετικό έδαφος, κυρίως

λόγω της μεγάλης αύξησης των πω-

λήσεων και της διεύρυνσης του με-

ριδίου αγοράς. Ειδικότερα, διαμορ-

φώθηκαν σε 450 χιλ. ευρώ (από ζη-

μίες 979 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη

χρήση) για τον όμιλο και για τη μη-

τρική εταιρεία σε 2,061 εκατ. ευρώ

(από ζημίες 179 χιλ. ευρώ αντίστοι-

χα).

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρη-

ματοδοτικών αποτελεσμάτων και

αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου

και της εταιρείας διαμορφώθηκαν

στη χρήση 2016 σε 3,021 εκατ. ευρώ

και 4,478 εκατ. ευρώ αντίστοιχα

(έναντι αντίστοιχων αποτελεσμάτων

της περσινής χρήσης 826 χιλ. ευρώ

για τον όμιλο και 1,782 εκατ. ευρώ

για την εταιρεία).

Επίσης η καθαρή θέση των μετόχων

του ομίλου και της εταιρείας, κατά

τη χρήση, ανήλθε σε 13,686 εκατ.

ευρώ και 16,514 εκατ. ευρώ αντί-

στοιχα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της

χρήσης 2016 και με δεδομένο ότι ο

όμιλος κατόρθωσε να επιταχύνει τον

υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των πω-

λήσεων, η μητρική αύξησε τα επίπεδα

παραγωγής ώστε να καλυφθούν οι

επιπλέον ανάγκες, υπερβαίνοντας

με αυτόν τον τρόπο το όριο της μι-

κροζυθοποιίας. Η παραγωγή υπολο-

γίζεται ότι αυξήθηκε κατά 50% και

ανήλθε στις 300.000 εκατόλιτρα. Το

όριο παραγωγής για τον χαρακτηρι-

σμό της μικροζυθοποιίας, είναι οι

200.000 εκατόλιτρα το έτος.

Η αύξηση της παραγωγής συνδυά-

στηκε και με νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της ΕΖΑ,

στα τέλη του 2016 το απασχολού-

μενο προσωπικό του ομίλου και της

εταιρείας ήταν 120 και 76 εργαζό-

μενοι αντίστοιχα, έναντι 92 και 62

για τον όμιλο και την εταιρεία στα

τέλη του 2015.

Το μερίδιο της EZA στην αγορά το

2016 υπολογιζόταν στο 8%, ενώ στό-

χος της εταιρείας είναι εντός του

2017 να διευρυνθεί στο 10%.

Ναυαρχίδα των προϊόντων που πα-

ράγει η EZA είναι η PILS HELLAS από

το 1996, ενώ πρόσφατα λάνσαρε

στην αγορά την EZA ζ fine lager.

Eπίσης παράγει την BLUE island, τη

ζ εζα, την GULDEN DRAAK και τις

OdysseyRed και OdysseyWhite, ενώ

εισάγει και διανέμει διεθνώς ανα-

γνωρισμένα σήματα όπως Krombach-

er, Arcobrau και Gulden Draak.

Πρώτα θα κλείσει η εκκρεμότητα

για την αυτοματοποιημένη διαδικασία

ρύθμισης οφειλών από 20.000 έως

50.000 ευρώ εντός εξωδικαστικού μη-

χανισμού και μετά θα οριστικοποιηθεί

η υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση

των 120 δόσεων για οφειλές προς

εφορία και ασφαλιστικά ταμεία εκτός

εξωδικαστικού.

Αυτό επισημαίνουν παράγοντες με

γνώση του θέματος, καθώς υπάρχουν

μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν πε-

ραιτέρω διευκρινίσεων.

H κυβέρνηση επεδίωκε μια γενναι-

όδωρη ρύθμιση για πάνω από 400.000

οφειλέτες που δεν πληρούσαν προ-

ϋποθέσεις για να ενταχθούν στον εξω-

δικαστικό μηχανισμό. Ειδικότερα για

οφειλές από 20.000 και πάνω μετά

την αυτόματη διαγραφή του 85% των

προσαυξήσεων προς τη κοινωνική

ασφάλιση ήθελαν να δώσουν τη δυ-

νατότητα ώστε να διαγραφεί και μέρος

της κύριας οφειλής, στο ύψος που

αυτή θα καταστήσει βιώσιμη την επι-

χείρηση.

Οι δανειστές υποστηρίζουν ότι είναι

η αδύνατη η σύνταξη της προβλεπό-

μενης μελέτης βιωσιμότητας για τους

αυτοαπασχολούμενους καθώς πρόκει-

ται κατά κύριο λόγο για φυσικά πρό-

σωπα και δεν μπορούν να παρουσιά-

σουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν

τη βιωσιμότητά τους.Επίσης για να

μειωθεί η οφειλή πρέπει να μειωθεί

και χρόνος ασφάλισης, καθώς η οφειλή

αντιστοιχεί σε ασφαλιστικό χρόνο και

οι δανειστές υποστηρίζουν ότι αυτός

θα πρέπει να μειωθεί αντίστοιχα.

Κερδοφορία για την Ελληνική 

Ζυθοποιία Αταλάντης

Έρχεται τροπολογία για 

κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί

Kαθυστερεί η απόφαση για τις 

120 δόσεις για οφειλές σε εφορία 

και ασφαλιστικά ταμεία

Αύξηση σε επίπεδο όγκου αλλά υποχώρηση, αν

και οριακή σε επίπεδο αξίας, εμφάνισαν οι πωλήσεις

αναψυκτικών από τις αρχές του έτους έως και τα

μέσα Ιουλίου με βάση τα επίσημα στοιχεία μέτρησης

της κατανάλωσης εντός των αλυσίδων σούπερ μάρκετ

από την Nielsen.

Πορεία η οποία συνδέεται αφ ενός με την επανα-

δραστηριοποίηση στην αγορά του πρώην δικτύου

της Μαρινόπουλος και δευτερευόντως με την αύξηση

του τουριστικού ρεύματος.

Η ουσία είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία, ο με-

γαλύτερος όγκος πωλήσεών της γίνεται στα μικρά

σημεία λιανικής και συγκεκριμένα στα περίπτερα (σ.σ.

τα αναψυκτικά είναι προϊόντα επιθυμίας), πέρασε σε

θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έστω και αν αυτή η

ανάπτυξη περιορίζεται μέχρι στιγμής στον όγκο πω-

λήσεων.

Με βάση τα στοιχεία της Nielsen ο τζίρος από τις

αρχές του χρόνου έως και τα μέσα Ιουλίου άγγιξε τα

98,911 εκατ. ευρώ από 99,449 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο

διάστημα ένα χρόνο πριν (-0,5%)

με τον όγκο πωλήσεων να κατα-

γράφει ανάπτυξη έστω και οριακή

της τάξεως του 0,3%.

Στους κερδισμένους της κατη-

γορίας συγκαταλέγονται τα ελ-

ληνικά brands με τα brands των

Coca Cola, αδιαφιλονίκητος market

leader του κλάδου, και Pepsico

αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής

ετικέτας των αλυσίδων σούπερ

μάρκετ να συνεχίζουν την καθο-

δική τους πορεία. Ειδικότερα, οι

πωλήσεις της Coca Cola 3E μει-

ώθηκαν 1,8% σε όγκο και αξία,

πτώση 8,6% σε όγκο και 12% σε

αξία κατέγραψαν οι πωλήσεων PL ενώ υποχώρηση

8,6% σε όγκο και 9,9% σε αξία σημειώσαν οι πωλήσεις

της Pepsico.

Στον αντίποδα, τα brands των ελληνικών εταιρειών

του κλάδου συνέχισαν να καταγράφουν ανάπτυξη.

Ωστόσο το μερίδιό τους και οι πωλήσεις τους τόσο

σε αξία όσο και σε όγκο αποτελούν μικρό μέρος της

συνολικής πίτας, το μεγαλύτερο κομμάτι της οποίας

ελέγχεται από την Coca Cola 3E.

Αναψυκτικά: Προβάδισμα στις ελληνικές εταιρίες
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Νέο χαράτσι στα ακίνητα! 

Ποιοι θα πληρώσουν και πόσα

Όσοι έχουν σπίτι, οικόπεδο, κατάστημα

κοντά σε πλατεία, άλσος ή παιδική χαρά

πληρώνουν χαράτσι - Το ποσό υπολογίζεται

βάσει της θέσης, των τετραγωνικών και κατα-

νέμεται στους ιδιοκτήτες όπως τα κοινόχρη-

στα

Ήταν στραβό το κλήμα για τους ιδιοκτήτες

ακινήτων με τον ΕΝΦΙΑ και μια σειρά από

άλλους φόρους, έρχεται τώρα και ακόμη ένα

χαράτσι να το… αποτελειώσει.

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται για να μπο-

ρέσουν οι Δήμοι να αυξήσουν τα έσοδά τους

“ξεθάβεται” από το χρονοντούλαπο της ιστορίας

ένας νόμος του 1931 ο οποίος είχε αναμορφωθεί

το 1989 και ποτέ επί της ουσίας δεν είχε εφαρ-

μοστεί, προφανώς λόγω πολιτικού κόστους.

Τι είναι το “νέο” χαράτσι στα ακίνητα

Το νέο χαράτσι που… έρχεται από τα παλιά,

είναι το τέλος που καλούνται να πληρώσουν

όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν την… ατυχία το

ακίνητό τους να συνορεύει με οικόπεδο το

οποίο απαλλοτριώθηκε για να κατασκευαστεί μια πλα-

τεία, μια παιδική χαρά, ένας χώρος αναψυχής κλπ.

Για να γίνει η απαλλοτρίωση ο κάθε δήμος πλήρωσε

ένα ποσό στον ιδιοκτήτη. Αυτό το ποσό πρέπει να

αποσβεστεί. Επί ολόκληρες δεκαετίες, σύμφωνα με

την εφημερίδα «Ελευθερία του Τύπου» οι δήμαρχοι,

για να μην πάρουν και το ανάλογο πολιτικό κόστος

δεν προχωρούσαν στην είσπραξη αυτών των ποσών,

όμως τώρα το ταμείο είναι… μείον και αποφασίστηκε

να… ξεθαφτεί ο νόμος από τα συρτάρια.

Βάσει του νόμου αυτού προβλέπεται η καταβολή

ποσού για την απαλλοτρίωση απ’ όλους τους παρόδιους

ιδιοκτήτες της απαλλοτριωμένης έκτασης.

Το ποσό αυτό καταβάλλεται στη λογική ότι

αυτοί οι ιδιοκτήτες ακινήτων ωφελήθηκαν

καθώς η περιοχή αναβαθμίστηκε και μαζί και

η αξία του ακινήτου τους.

Πως υπολογίζεται το ποσό 

που πρέπει να πληρωθεί

Για να υπολογιστεί το ποσό για κάθε ιδιο-

κτήτη υπολογίζεται αρχικά το πλήθος των

ακινήτων που “συνορεύουν” με το απαλλο-

τριωμένο οικόπεδο.

Το σύνολο του ποσού διαιρείται με βάση

τα τετραγωνικά της πρόσοψης κάθε ακινήτου

στο απαλλοτριωμένο οικόπεδο.

Εάν πρόκειται για πολυκατοικία το ποσό

που αναλογεί στο κτήριο επιμερίζεται στους

ιδιοκτήτες με βάση τον παρονομαστή των

κοινοχρήστων.

Χαράτσι

Πως πληρώνεται το ποσό

Η εξόφληση του ποσού γίνεται σε βάθος

15 ετών. Οι δόσεις είναι άτοκες και πληρώνονται κάθε

μήνα. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του

ποσού υπάρχει επιβάρυνση βάσει του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων.

Εάν ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει

εφάπαξ τότε έχει έκπτωση της τάξης του 20%.

ΑΚΙΝΗΤΑ

ΑΓΟΡΑ

Ξεθάβουν νόμο του 1931 για να εισπράξουν χρήματα οι Δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα

Δυσάρεστες εκπλήξεις για παραδοσιακά και εμ-

βληματικά ελληνικά ποτά, όπως το τσίπουρο, η

τσικουδιά, το ούζο και η μαστίχα Χίου περιέχει ο υπό

ψήφιση νέος Κανονισμός στην Ευρωβουλή. Κι αυτό

γιατί, μεταξύ άλλων, δίνει τη δυνατότητα εμφιάλωσης

ποτών που είναι Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης

(ΠΓΕ) εκτός του τόπου ή της χώρας παραγωγής τους.

Η Αθήνα, όπως υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολί-

τευση έχει αντιδράσει καθυστερημένα, με αποτέλεσμα

ένα πιθανό βέτο στην επόμενη συνεδρίαση των

υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε να θεωρείται μονόδρο-

μος.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανά-

πτυξης της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος ενημέρωσε

σχετικά τον επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του

κόμματος Μανώλη Κεφαλογιάννη για την πρωτοβουλία

που ανέλαβε με την παρέμβασή του προς τον πρόεδρο

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνγκερ και

θεσμικούς παράγοντες της ΕΕ, στους οποίους απέστειλε

ενημερωτικές επιστολές με συγκεκριμένα επιχειρήματα,

προκειμένου έστω και την ύστατη στιγμή να αποτρα-

πούν δυσμενή τετελεσμένα για τα αλκοολούχα ποτά

ΠΓΕ.

Για το ζήτημα υπήρξαν παρεμβάσεις στο Εθνικό και

το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στις Επιτροπές της Βουλής,

όπου συζητήθηκε ο Κανονισμός, παρενέβη ο κ. Χα-

ρακόπουλος εξηγώντας τους κινδύνους που ελλο-

χεύουν, ενώ κατέθεσε και σχετικές ερωτήσεις στους

συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής

Ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατα-

τέθηκε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον

κ. Κεφαλογιάννη, ο οποίος και απεκάλυψε ότι αν και

η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τα κράτη

μέλη για διορθώσεις του Κανονισμού έληγε στις 10

Μαρτίου 2017, η υφυπουργός Οικονομικών κ. Παπα-

νάτσιου έφερε προς συζήτηση τον Κανονισμό

στη Βουλή, κατόπιν εορτής, στις 30 Μαρτί-

ου.

Ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ

ενημέρωσε τον Θεσσαλό πολιτικό ότι ο Κα-

νονισμός αναμένεται να έρθει προς ψήφιση

στην ευρωβουλή τον προσεχή Νοέμβριο και

ότι ο ίδιος θα καταθέσει σχετικές τροπολογίες

μόλις ανοίξει η Ολομέλεια του Ευρωκοινο-

βουλίου.

Έως τότε συμφώνησαν ότι επιβάλλεται να

υπάρξουν πρωτοβουλίες και συντονισμένες

ενέργειες τόσο της κυβέρνησης όσο και των

Ελλήνων ευρωβουλευτών στις πολιτικές ομά-

δες όπου ανήκουν, προκειμένου να αλλάξουν

τα επίμαχα σημεία του Κανονισμού.

Μετά τη συνάντηση, σε κοινή τους δήλωση,

οι κ.κ. Κεφαλογιάννης και Χαρακόπουλος δή-

λωσαν ότι «λόγω της αβελτηρίας της κυβέρνησης

κινδυνεύουν εμβληματικά ποτά, όπως το τσίπουρο

και η τσικουδιά. Δυστυχώς, τα ανακλαστικά των αρ-

μοδίων υπουργών έθεσαν σε κίνδυνο παραδοσιακά

ποτά για τα οποία ανοίγει "παράθυρο" εμφιάλωσης

εκτός του τόπου και της χώρας παραγωγής, με δυσά-

ρεστες συνέπειες για όλους τους εμπλεκόμενους

στον αμπελοοινικό τομέα και τις τοπικές οικονομίες.

Καλούμε την κυβέρνηση, έστω και με καθυστέρηση,

να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει

άμεσα στις επιβαλλόμενες πρωτοβουλίες πριν υπάρ-

ξουν μη αναστρέψιμα τετελεσμένα».

Όπως εξήγησε ο κ. Χαρακόπουλος, αν ισχύσει ο

νέος Κανονισμός ως έχει, «χάνεται η προστιθέμενη

αξία του προϊόντος, ενώ τίθεται υπό αμφιβολία και η

ποιότητά του, καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι

δεν θα υπάρξει νοθεία του χύμα τσίπουρου κατά τη

μεταφορά του σε άλλη χώρα προς εμφιάλωση».

Για το ίδιο θέμα ο Πρόεδρος του Οινοποιητικού Συ-

νεταιρισμού Τυρνάβου, Χρήστος Τσιτσιρίγγος, δηλώνει:

«ο φόρος στο κρασί, δημιούργησε σωρεία προβλημάτων

στα Συνεταιριστικά Οινοποιεία και στην αγορά. Ανθεί

το παραεμπόριο με το χύμα κρασί και τσίπουρο, υπο-

βαθμίζεται η ποιότητα των προϊόντων με συνέπειες

στην υγεία των καταναλωτών, το δημόσιο χάνει

έσοδα και ενισχύεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Σαν να μην έφταναν αυτά, το σχέδιο του νέου Κα-

νονισμού “ανοίγει το δρόμο” για να φεύγουν προϊόντα

ΠΓΕ που παράγονται στην περιοχή και να εμφιαλώ-

νονται σε άλλες χώρες. Αυτή η προοπτική απειλεί

ευθέως την ποιότητα των προϊόντων ΠΓΕ, τις θέσεις

εργασίας και την υπεραξία που αφήνουν στον τόπο. 

Ουσιαστικά υποσκάπτει τα θεμέλια της τοπικής μας

οικονομίας. Πρέπει, λοιπόν, να καταβληθεί κάθε

δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι σχετικές διατάξεις

να μην ψηφιστούν ως έχουν και να αλλάξουν».

Δυσάρεστες εκπλήξεις για παραδοσιακά 

και εμβληματικά ελληνικά ποτά
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με σκοπό να επιτρέψει στους ενδια-

φερόμενους να προετοιμάσουν κα-

λύτερα την ιδέα τους, ο επιχειρηματικός

διαγωνισμός  Heineken Growth Makers

που διοργανώνεται σε συνεργασία με

το Orange Grove, παρατείνεται μέχρι τις

30 Σεπτεμβρίου. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με

τη συμπλήρωση μίας σύντομης φόρμας

στη διεύθυνση https://www.athenian-

brewery.gr/gr/el/heineken-growth-mak-

ers/.

Μέσα από το διαγωνισμό, η Heineken

θα δώσει τη ευκαιρία σε 5 νέες επιχει-

ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον

αγρο-διατροφικό και τουριστικό τομέα

να γίνουν Growth Makers και να κερδί-

σουν 6 μήνες φιλοξενία και ολοκληρω-

μένη συμβουλευτική υποστήριξη στο

Orange Grove,  τη μεγαλύτερη θερμο-

κοιτίδα νεοφυούς επιχειρηματικότητας

στην Ελλάδα, καθώς και χρηματικό έπα-

θλο 10.000 ευρώ συνολικά, για να τους

υποστηρίξει στα επόμενα επιχειρηματικά

τους βήματα.

To open call αποτελεί μέρος της πλατ-

φόρμας Growth Makers, στο πλαίσιο

της οποίας διοργανώνονται οι βραδιές

καινοτόμου επιχειρηματικότητας Growth

Makers Nights. Στις εκδηλώσεις, όπου

παρουσιάζονται καλές πρακτικές, ευ-

καιρίες και προοπτικές για τη νεοφυή

επιχειρηματικότητα, συμμετέχουν επι-

χειρηματίες, startuppers και εκπρόσωποι

παραγωγικών φορέων. Η επόμενη εκ-

δήλωση Growth Makers Night είναι προ-

γραμματισμένη για τις 28 Σεπτεμβρίου

2017.

Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες

για την πλατφόρμα στο: https://www.

athenianbrewery.gr/gr/el/heineken-

growth-makers/

HΣεμέλη Οινοποι-

ητική μετρά ακό-

μα μια χρονιά με εξαι-

ρετικά αποτελέσματα

τόσο σε επίπεδο ποι-

ότητας όσο και πο-

σότητας. Τα κρασιά

της ήδη έχουν κερδί-

σει 40 βραβεία σε διεθνείς διαγωνι-

σμούς. Παράλληλα, φέτος θα προβεί

σε μια σειρά από σημαντικές αλλαγές

στα αμπέλια και στο οινοποιείο της

Νεμέας.

Ανάμεσα στις κορυφαίες ελληνικές

οινοποιητικές μονάδες, η Semeli, με

ιδιόκτητους αμπελώνες και state of

the art οινοποιείο μέσα στον ποιοτι-

κότερο αμπελώνα της Νεμέας, στο

Κούτσι, πραγματοποιεί μία νέα επέν-

δυση για την αναβάθμιση της  παρα-

γωγής και την ενίσχυση του εξαγωγικού

προσανατολισμού της.   

Σημείο αναφοράς κρασιού

Το οινοποιείο, αποτελεί σήμερα σήμα

κατατεθέν στον κλάδο του κρασιού

στην Ελλάδα, τόσο για τις προηγμένες

εγκαταστάσεις, την πρωτοποριακή σχε-

δίαση και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική

του, όσο και για την ήπια μεταχείριση

της πρώτης ύλης και φυσικά την πα-

ραγωγή ποιοτικών κρασιών. Χτισμένο

με σεβασμό στο περιβάλλον, ενσω-

ματωμένο απόλυτα στη φυσική ομορ-

φιά, σε υψόμετρο 600μ. σε μια πλαγιά

κατάφυτη από αμπέλια, το οινοποιείο

Semeli εκφράζει την καθολική προ-

σέγγιση στη σύγχρονη οινοποίηση.  

Από τις μεγαλύτερες επενδύσεις

Η νέα επένδυση που πραγματοποι-

είται στο Οινοποιείο στοχεύει στην

αναβάθμιση του τμήματος παραγωγής

και των χώρων υποδοχής και φιλοξε-

νίας. Πρόκειται για μία από τις μεγα-

λύτερες επενδύσεις σε Οινοποιείο

στην Ελλάδα, που θα λειτουργήσει

σαν πρότυπο και σημείο αναφοράς

για τη χώρα μας και θα δημιουργήσει

νέες θέσεις εργασίας.

Στόχος του επενδυτικού προγράμ-

ματος της εταιρίας είναι η εγκατάσταση

state of the art εξοπλισμού και σύγ-

χρονων συστημάτων οινοποίησης στο

χώρο παραγωγής. 

Την ίδια ώρα, ανακαινίζεται η μεγάλη

αίθουσα υποδοχής, όπου ένα σύγχρονο

εκθετήριο και πωλητήριο κρασιών θα

διαμορφωθεί για το κοινό. Το κελάρι

αναβαθμίζεται με τη διαμόρφωση ενός

«ιδιωτικού» χώρου γευσιγνωσίας, δίπλα

στα βαρέλια και την κάβα, ενώ δημι-

ουργούνται 10 πολυτελείς σουίτες (σε

πτέρυγες δεξιά & αριστερά του Οινο-

ποιείου) για την φιλοξενία των επι-

σκεπτών – φίλων του κρασιού, αλλά

και των μελών του SEMELI WINE CLUB.

Επενδύσεις αξίας 12 εκατ. ευρώ

Η  εταιρία, που λειτουργεί από  το

1979,  έχει πραγματοποιήσει επενδύ-

σεις στον τομέα του κρασιού,  που

αγγίζουν τα 12 εκατ. ευρώ. Η Semeli

έχει σαφή εξωστρεφή χαρακτήρα και

στρατηγικός της στόχος είναι να αυ-

ξάνει κάθε χρόνο τις εξαγωγές, διευ-

ρύνοντας τις πωλήσεις της στις διεθνές

αγορές. Είναι  μία απόλυτα υγιής εται-

ρία, που επενδύει με ίδια κεφάλαια,

«επιστρέφοντας» κέρδη της στην ελ-

ληνική παραγωγή και οικονομία. 

Ανάμεσα στους στρατηγικούς στό-

χους είναι το ιδανικό terroir και γι’

αυτό επιμένει σε καλλιέργειες ελλη-

νικών και ξένων ποικιλιών, αλλά και

σπάνιων γηγενών ποικιλιών. Επενδύει

στον οινοτουρισμό, στην αναβάθμιση

της εικόνας του Ελληνικού Κρασιού

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, ενώ

βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες τόσο

της δικής της παραγωγής  όσο  και

των συνεργατών αμπελουργών της.

Επιλέγοντας τη Νεμέα, το «καμάρι»

της νέας ελληνικής οινοπαραγωγής,

η Semeli εγκατέστησε το 2003 ένα

σύγχρονο οινοποιείο μέσα στο Κού-

τσι.

Σ’ έναν από τους

σπουδαιότε-

ρους και πιο έγκυ-

ρους διαγωνι-

σμούς τροφίμων

και ποτών παγκο-

σμίως, τα Great

Taste Awards, που

πραγματοποιούν-

ται κάθε χρόνο στο

Λονδίνο, ο «Βιτα-

μινούχος Χυμός

Βύσσινο» της Οικο-

γένειας Χριστο-

δούλου, διακρίθηκε μεταξύ 12.366

προϊόντων κερδίζοντας δύο Αστέρια.

Μάλιστα, όχι μόνο είναι ο μοναδικός

χυμός στην Ελλάδα που απέσπασε

μια τόσο υψηλή διάκριση αλλά τα

δύο Αστέρια ήταν και η ανώ-

τερη διάκριση που δόθηκε

στο φετινό διαγωνισμό

σε αυτή την κατηγορία

προϊόντων παγκο-

σμίως.

Ο «Βιταμινούχος Χυ-

μός Βύσσινο» απέσπα-

σε εξαιρετικά σχόλια

από την κριτική επιτροπή,

όπως: «Βαθύ χρώμα και πλού-

σια γεύση βύσσινου με ισορροπία γλυ-

κού και ξινού. Αναζωογονητικός και

πολύ γευστικός». Ο «Βιταμινούχος Χυ-

μός Βύσσινο» ανήκει στη μοναδική

σειρά βιταμινούχων χυμών της Οικο-

γένειας Χριστοδούλου, εμπλουτισμέ-

νων με την απαραίτητη ποσότητα βι-

ταμινών ώστε να υποστηρίζουν ένα

ξεχωριστό ισχυρισμό υγείας, σύμφωνα

με τον κανονισμό της Ε.Ε.

Στον ίδιο διαγωνισμό, η Οικογένεια

Χριστοδούλου με ιδιαίτερη χαρά είδε

ακόμα έναν χυμό της, το Ακτινίδιο και

Πράσινο μήλο Plus, να βραβεύεται με

ένα Αστέρι και να χαρακτηρίζεται ως

χυμός με «ελκυστική γεύση πράσι-

νου μήλου και φρέσκου ακτι-

νίδιου. Πολύ ευχάριστος

στην κατανάλωση».

Τα προϊόντα δοκιμά-

στηκαν και κρίθηκαν

ύστερα από τυφλή γευ-

στική δοκιμή από περισ-

σότερους από 500 κριτές,

μεταξύ των οποίων βρί-

σκονταν κριτικοί τροφίμων,

διακεκριμένοι σεφ, μάγειρες,

ιδιοκτήτες εστιατορίων παραγωγοί,

συγγραφείς βιβλίων μαγειρικής και

πλήθος δημοσιογράφων γαστρονομίας.

Τα βραβεία Great Taste Awards είναι

διεθνώς αναγνωρισμένα για την αντι-

κειμενικότητα και την εγκυρότητά τους

καθώς οι κριτές γεύονται, συσκέπτονται

και δοκιμάζουν ξανά για να αποφασί-

σουν ποια προϊόντα είναι άξια για διά-

κριση.

Από τον Ιανουάριο του 2018, το

ελαιόλαδο θα διατίθεται στα

εστιατόρια υποχρεωτικά σε συ-

σκευασία μίας χρήσης,

σύμφωνα με την απόφα-

ση του υπουργού Οικο-

νομίας για τους αναθεω-

ρημένους κανόνες διακί-

νησης και εμπορίας προ-

ϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Αυτό σημαίνει ότι από τη νέα χρονιά

θα αποτελέσουν παρελθόν τα μπου-

κάλια που έχουμε συνηθίσει να βλέ-

πουμε στα τραπέζια των καταστημάτων

εστίασης.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση του

υπουργείου ορίζεται η «υποχρέ-

ωση των καταστημάτων μαζικής

εστίασης να διαθέτουν απο-

κλειστικά από την 1η Ιανουα-

ρίου 2018 μόνο μέσω σφρα-

γισμένων, μη επαναγεμιζό-

μενων συσκευασιών ή συ-

σκευασιών μιας χρήσης κάθε

είδος ελαίου που προορίζεται

για επιτραπέζια χρήση από τον τελικό

καταναλωτή».

Ταυτόχρονα προβλέπεται πρόστιμο

5.000 ευρώ κάθε φορά που θα διαπι-

στώνεται παράβαση από παράτυπη

χρήση του «ελληνικού σήματος» σε

προϊόντα και υπηρεσίες.

Heineken Growth Makers

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 

οι δηλώσεις στο διαγωνισμό

Νέες βραβεύσεις για την 

Οικογένεια Χριστοδούλου 

στα Great Taste Awards 2017

Kτήμα Semeli: Με κυρίαρχο ρόλο

στην ελληνική και παγκόσμια αγορά

Ελαιόλαδο: Σε συσκευασία μίας χρήσης

στα εστιατόρια από το 2018
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ΜΠΥΡΑ

Ό,τι λάμπει δεν

είναι χρυσός.

Μπορεί όμως η αξία

του να είναι μεγαλύ-

τερη και να προκαλεί

τον νέο… πυρετό

στους σύγχρονους

χρυσοθήρες των

αγορών. Ο λόγος για

το bitcoin, που εν-

τυπωσιάζει, προβλη-

ματίζει και συγχρό-

νως διχάζει με τις επι-

δόσεις του.

Το ψηφιακό νόμι-

σμα μετράει μεν ελά-

χιστα χρόνια ζωής -

έχοντας «γεννηθεί» τον Ιανουάριο του 2009-,

αλλά πολύ περισσότερες επιτυχίες. Τον Μάρτιο

του 2017 κατάφερε για πρώτη φορά να ξεπεράσει

σε αξία τον χρυσό, με την τιμή του ψηφιακού

νομίσματος να αγγίζει τότε τα 1.268 δολάρια,

ενώ μία ουγκιά χρυσού κόστιζε 1.233 δολάρια.

Ακολούθησε ένα καλοκαίρι απόλυτης απογεί-

ωσης, που κορυφώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου και

οδήγησε το bitcoin στο ιστορικό υψηλό των

4.921 δολαρίων, τη στιγμή που το 2010 η τιμή

του ήταν μόλις στο 0,05 δολ.

Ο «πυρετός» του bitcoin στάθηκε αφορμή για

τη δημιουργία και άλλων ψηφιακών νομισμάτων,

όπως τα ethereum, bitcoin Cash, Ripple ή Litecoin,

συνολικής χρηματιστηριακής αξίας άνω των 80

δισ. Όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, υπάρ-

χουν περισσότερα από 1.400 Bitcoin ATMs ανά

τον κόσμο, ενώ κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο

έδαφος η χρήση του σε online συναλλαγές. Οι

χρήστες μπορούν πλέον να αγοράσουν τα πάντα

μέσω bitcoins, από πίτσες και ηλεκτρονικούς

υπολογιστές έως και ακίνητα.

Εν μέσω αυτής της ευφορίας, η λέξη «bitcoin»

είναι για πολλούς συνώνυμη με τη λέξη «φού-

σκα». Εμβληματικές προσωπικότητες της Wall

Street, όπως ο Τζέιμι Ντίμον της JP Morgan,

έχουν αποκαλέσει το bitcoin «απάτη», παρα-

πέμποντας στην κρίση της τουλίπας τον 17ο αι-

ώνα. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αν-

τιδράσεις μεταξύ των οπαδών του ψηφιακού

νομίσματος. Τα καμπανάκια όμως περί φούσκας

έφεραν τα πρώτα σύννεφα.

Σειρά είχαν οι ενέργειες της Κίνας, που έθεσαν

υπό έλεγχο την υπερβολική ευφορία, απαγο-

ρεύοντας τις αρχικές προσφορές νομισμάτων

(ICOs), βασική πηγή χρηματοδότησης για νεοφυείς

επιχειρήσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα το

bitcoin κατέρρευσε έως και 30%, εξανεμίζοντας

20 δισ. δολάρια. Αυτό δεν σημαίνει το τέλος.

Για πολλούς, το bitcoin είναι το νόμισμα του

μέλλοντος. Αυτό που χρειάζεται είναι γερά θε-

μέλια, που θα στηρίζονται σε αυστηρότερη επο-

πτεία, κρατώντας μακριά τους επιτήδειους και

τους καιροσκόπους.

Ο «πυρετός» του bitcoin

Για πρώτη φορά ελληνική μπύρα 

καταφέρνει να διακριθεί στα Great Taste

Awards, τα επονομαζόμενα 

και όσκαρ των τροφίμων

Μία νέα μπύρα, που

έχει παρουσία μόνο

ενός έτους, και μόνο στην

Πάρο κατάφερε να απο-

σπάσει το πρώτο αστέρι

που λαμβάνει ελληνική

μπύρα στα βραβεία Great

Taste.

Πρόκειται για την μπύρα

56 Isles Pilsner της Μι-

κροζυθοποιίας Πάρου η

οποία κατάφερε να διακριθεί ανάμεσα σε συνολικά 12.366 προ-

ϊόντα που συμμετείχαν.

Με 500 από τους πιο έμπειρους ουρανίσκους που ανήκουν σε

κριτικούς τροφίμων, σεφ, μάγειρες, εστιάτορες και παραγωγούς

καθώς και πλήθος food editors η Great Taste Awards αναγνωρίζεται

ευρέως ως το πιο σημαντικό σύστημα διαπίστευσης τροφίμων

για μικρές παραγωγές, καθώς και ειδικά προϊόντα μεγάλων εται-

ρειών διατροφής. Δεν είναι λίγες οι ελληνικές εταιρείες που με

"διαβατήριο" μία διάκριση στον συγκεκριμένο διαγωνισμό κατά-

φεραν να εισέλθουν σε αλυσίδες της διεθνούς αγοράς.

Οι κριτές της Great Taste δοκιμάζουν χωρίς να γνωρίζουν το

προϊόν. Είτε πρόκειται για μπύρα, μπισκότα ή καφέ σε όλα τα

προϊόντα αφαιρείται η συσκευασία πριν την γευσιγνωσία. Στην

συνέχεια τα δοκιμάζουν και αποφασίζουν ποια προϊόντα αξίζουν

να βραβευθούν. Όπως προαναφέρθηκε συνολικά συμμετείχαν

12.366 υποψηφιότητες όμως ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάφεραν

να φύγουν με μία διάκριση.

Αυτή η νέα ελληνική 

μπύρα ψηφίστηκε ως μία 

από τις καλύτερες του 

κόσμου για το 2017
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Οταν βρίσκεστε σε

ένα τραπέζι για φα-

γητό σχεδόν πάντα σας

προβληματίζει το ίδιο

ερώτημα: Κρασί ή μπύ-

ρα;

Αυτό φαίνεται πως

απασχολούσε και τον Fil-

ip Decroix, οινοποιό από

το Βέλγιο, και κατάφερε

να βρει απάντηση στο

ερώτημά του.

Δημιούργησε ένα λευ-

κό κρασί με γεύση μπί-

ρας, το οποίο συνδυάζει

Chardonnay με βελγικό λυκίσκο.

Το όνομα αυτού: «Steenstraetse Hoppewijn».

Ο Filip αναφέρει πως θέλησε να δημιουργήσει ένα κρασί

που θα εκτιμούσαν οι Βέλγοι σομελιέ. Για να καταλήξει

στη μορφή που έχει σήμερα το λευκό κρασί με γεύση

μπίρα, ο Filip έκανε πολλά πειράματα, με τη διαδικασία

να είναι περίπλοκη και δαπανηρή.

Στα πειράματα άλλαζε τις ποσότητες λυκίσκου και πρό-

σεξε πολύ τη θερμοκρασία και τον χρόνο ωρίμανσης του

καρπού, τα οποία, όπως έμαθε παίζουν σημαντικό ρόλο.

Τελικά, μετά από πολλές δοκιμές, το λευκό κρασί με

γεύση μπύρας είναι γεγονός, με τους ειδικούς να κάνουν

θετικά σχόλια.

Μέχρι στιγμής, ο Filip έχει για αποστολή περίπου 3.000

φιάλες «Steenstraetse Hoppewijn», ενώ εργάζεται για μια

δεύτερη παρτίδα 8.000 φιαλών.

Ηέκπληξη ήταν ευχάριστη. Στις επιλογές μπίρας που

είχε το μπαρ του πλοίου που έπλεε στο Αιγαίο

υπήρχαν όχι μόνο ελληνικές μπίρες, αλλά και δύο

προϊόντα εγχώριας μικροζυθοποιίας, που ήταν ιδιαίτερα

εύγευστα. Στο μικρό αιγαιοπελαγίτικο νησί, σε ένα

από τα ορεινά χωριά μάλιστα, η έκπληξη ήταν ακόμα

μεγαλύτερη όταν είδαμε στον κατάλογο της μικρής

ταβέρνας να υπάρχει ελληνική μπίρα και μάλιστα

φιάλη μικροζυθοποιίας. «Πώς κι έτσι;», ρωτήσαμε τον

υπεύθυνο. «Πολλοί τουρίστες που περνούν ζητούν

ελληνική μπίρα. Οταν δοκίμασαν μια μπίρα που παρά-

γεται σε μικρές ποσότητες από διπλανό νησί, και την

είχα φέρει δοκιμαστικά, ενθουσιάστηκαν. Ζήτησα να

μου προμηθεύουν σταθερά», μας απάντησε. Οπως ση-

μείωσε εξάλλου και οι Ελληνες επισκέπτες δείχνουν

προτίμηση προς την ελληνική μπίρα, ενώ σιγά σιγά

ανακαλύπτουν και τον ιδιαίτερο γευστικό χαρακτήρα

της μικροζυθοποιίας.

«Οντως, καταγράφεται μια αυξημένη διακίνηση και

παρουσία των προϊόντων της ελληνικής μικροζυθοποιίας,

η οποία σε μεγάλο βαθμό επιβλήθηκε από τους κατα-

ναλωτές, οι οποίοι ζητούν τις μπίρες μας. Το αποτέλεσμα

είναι σήμερα να υπάρχουν οι ελληνικές ετικέτες σε

πολύ περισσότερα σημεία πώλησης και σε εμπορικά

καταστήματα», λέει στην «Κ» ο κ. Σοφοκλής Παναγιώτου,

β’ αντιπρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Ζυθοποιών.

«Εχουμε κι εμείς εικόνα για την αυξημένη ζήτηση από

ξένους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και επι-

θυμούν να δοκιμάσουν ελληνικές γεύσεις. Αλλά και οι

Ελληνες ψάχνουν όλο και περισσότερο καλή ελληνική

μπίρα, θέλουν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή,

ενώ όλο και περισσότεροι αναζητούν τις πιο προσεγ-

μένες, ιδιαίτερες και συχνά έντονες γεύσεις της μικρής

παραγωγής και την καλύτερη ποιότητα», συμπληρώνει

ο κ. Παναγιώτου.

Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στον χώρο της μικρο-

ζυθοποιίας δραστηριοποιούνται περίπου 30-35 εταιρείες,

που απασχολούν συνήθως από 5-15 εργαζομένους. Τι

σημαίνει όμως μικροζυθοποιία; Νομοθετικά πρέπει η

ετήσια παραγωγή να είναι κάτω των 20 εκατομμυρίων

λιτρών. «Για τα ελληνικά δεδομένα πρόκειται για μια

πολύ μεγάλη παραγωγή. Μόνο μία εταιρεία, η οποία

ανήκει στην κατηγορία της μικροζυθοποιίας, πλησιάζει

αυτά τα επίπεδα. Οι υπόλοιπες εταιρείες παράγουν

πολύ μικρότερες ποσότητες, από 300.000-1.000.000

λίτρα τον χρόνο», σημειώνει ο κ. Παναγιώτου.

Η μεγέθυνση του κλάδου των μικρών παραγωγών

μπίρας στην Ελλάδα είναι μεγάλη. Το 2009 υπήρχαν

μόλις έξι εταιρείες μικροζυθοποιίας, ενώ τώρα είναι

περίπου 35. Παρά την έντονη τάση ανόδου, η Ελλάδα

είναι ουραγός στον τομέα και με μια έννοια παρθένο

έδαφος για την ιδιαίτερη μπίρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία

της Ενωσης Ελλήνων Ζυθοποιών (ΕΕΖ) στην Ιταλία

υπάρχουν 1.000 μικροζυθοποιίες, στο Βέλγιο 300,

στην Ολλανδία 500 και στην Αγγλία πάνω από 2.000.

Το ποσοστό της αγοράς μπίρας που αποσπούν οι

ετικέτες μικρής, αλλά και προσεγμένης, παραγωγής

είναι ακόμα πολύ μικρό, από 0,7%-0,9%, αλλά πλέον

είναι ορατό. Στην εποχή της κρίσης και της οικονομικής

στενότητας, πόσο επιδρά το γεγονός πως οι φιάλες

της μικροζυθοποιίας είναι ακριβότερες από τις μπίρες

μαζικής παραγωγής; «Οντως, σήμερα ο καταναλωτής

ψάχνει φθηνότερα προϊόντα, αλλά ταυτόχρονα και

προϊόντα που έχουν υψηλή ποιότητα σχετικά με το

κόστος τους (value for money). Οι μπίρες της ελληνικής

μικροζυθοποιίας ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, γιατί

πλέον μπορούν να κοιτάξουν από πλευράς ποιότητας

στα ίσα τις αντίστοιχες ετικέτες του εξωτερικού. Ενώ

ήδη έχουν αρχίσει τις εξαγωγές. Η δική μας εταιρεία,

για παράδειγμα, εξάγει σε 12 χώρες», τονίζει ο αντι-

πρόεδρος της ΕΕΖ.

Η φορολογία

Τα προϊόντα μικροζυθοποιίας επιβαρύνονται με το

50% του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τις μπίρες κι

αυτό διευκολύνει –ώς ένα βαθμό– την προσπάθειά

τους. Από την άλλη, όμως, σύμφωνα με την ΕΕΖ, ο

φόρος στην μπίρα στην Ελλάδα είναι ο τέταρτος υψη-

λότερος στην Ευρώπη, συγκρινόμενος μόνο με τις

Σκανδιναβικές χώρες, που έχουν όμως άλλο επίπεδο

μισθών και εισοδημάτων. «Στην Ελλάδα πληρώνουμε

5-6 φορές υψηλότερο φόρο σε σχέση με την Ισπανία.

Ετσι δεν πάμε μακριά», τονίζει ο κ. Παναγιώτου.

Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι μικροί παρα-

γωγοί ελληνικής, ιδιαίτερα γευστικής, μπίρας είναι πως

από πλευράς ποιότητας είναι ήδη σε υψηλό επίπεδο.

Στόχος πλέον η ευρεία διάδοση.

Λευκό κρασί με

γεύση μπύρας
Για να μη σας προβληματίζει 

τι να διαλέξετε 

με το φαγητό σας

Το καλοκαίρι της ελληνικής μπίρας

Χαλάνε τα ποτά;

Με την εξέλιξη των κοκτέιλ μπαρ μπήκαμε

σε μια νέα, υπέροχη για όλους εποχή.

Νέα υλικά, καλοφτιαγμένα κοκτέιλ, αναπάν-

τεχες γεύσεις και φυσικά, εξέλιξη των επιχει-

ρήσεων εστίασης, παροχή υψηλότερων υπη-

ρεσιών στα μπαρ και στα εστιατόρια και δημι-

ουργία ενός ανταγωνιστικού εργασιακού πλαι-

σίου σε σχέση με άλλα επαγγέλματα, κάτι

που καθιέρωσε ουσιαστικά το επαγγελματικό

προφίλ των μπαρτέντερ και όχι μόνο. Πόσο

μεγάλη είναι όμως ακόμα η άγνοια γύρω από

τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε; Πόσο

καλά έχουμε μάθει το βασικό μας συστατικό,

τα ποτά, ώστε να μπορούμε να τα προστατέψουμε

και να τα προσφέρουμε ασφαλή και με το γευστικό

και αρωματικό προφίλ που τα παρασκευάζει ο πα-

ραγωγός τους; Είναι αρκετά δυνατές οι φωνές σχε-

τικά με τη σωστή αποθήκευση και μεταχείριση

τους; Και, τελικά, χαλάνε τα ποτά;

Αν κρίνουμε από τα δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες,

περιστατικά με μπιτς μπαρ, κάβες, αλλά και κάθε

λογής επιχείρηση που ασχολείται με το αλκοόλ

και την απαράδεκτη έκθεση των ποτών στον ήλιο,

σε υψηλές θερμοκρασίες και άλλες ακραίες συν-

θήκες, τότε μάλλον έχουμε πρόβλημα.

Χαλάνε τα ποτά;

Οπότε, χαλάνε τα ποτά; Η απάντηση είναι «Ναι,

χαλάνε» και αποδεικνύεται από εκτεταμένες επι-

στημονικές μελέτες και έρευνες. Να σημειωθεί βέ-

βαια ότι, πρόκειται για συμπεράσματα «απλά», τα

οποία θα έπρεπε να γράφονται και να διδάσκονται

σε όλους τους εμπλεκόμενους με το χώρο της

εστίασης σαν ευαγγέλιο.

Η υψηλή θερμοκρασία, για παράδειγμα, είναι

αποδεδειγμένο πως αλλάζει το γευστικό προφίλ

των ποτών, αφού διασπά μια σειρά από οργανικές

ενώσεις, οι οποίες ευθύνονται για συγκεκριμένα

αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά. Ίσως οι

πιο χαρακτηριστικές ενώσεις που επηρεάζονται

είναι οι τερπίνες, οι οποίες εκφράζονται κυρίως με

αρώματα εσπεριδοειδών.

Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα στην αποθή-

κευση των ποτών είναι το φως και πιο συγκεκριμένα,

οι υπεριώδης ακτινοβολία. Ποτά που εκτίθενται σε

αυτή για μερικές μόνο ημέρες, έχει αποδειχθεί κα-

τόπιν πειραμάτων, πως έχουν χάσει το χρώμα τους

σε ένα ποσοστό που ξεκινά από το 10% αυτού και

μπορεί να φθάσει μέχρι και το 50%! Και το χρώμα

είναι σίγουρα κάτι που επηρεάζει άμεσα τον τρόπο

με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ποτό μας.

Ίσως όμως το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί

να αλλοιώσει τα ποτά μας, ειδικά αυτά με χαμηλό-

τερο αλκοολικό δείκτη είναι ο αέρας, δηλαδή, για

την ακρίβεια, το οξυγόνο -ειδικά αν αυτό συνδυά-

ζεται με την υψηλή θερμοκρασία και τις υπεριώδεις

ακτίνες. Η οξείδωση, η αλληλεπίδραση δηλαδή

των ποτών στην περίπτωση μας με το οξυγόνο,

αλλάζει σιγά σιγά τη χημική σύσταση τους. Ο

ρυθμός της εξαρτάται σίγουρα από το ποσοστό

του αλκοόλ σε αυτά αλλά και από άλλους παρά-

γοντες που μπορεί να την επιταχύνουν. Η υπεριώδης

ακτινοβολία στο κρασί για παράδειγμα, καταστρέφει

τις τανίνες του, επιταχύνοντας την οξείδωση. Επίσης

μπορεί να προκαλέσει τη λεγόμενη «δεύτερη ζύ-

μωση», κατά την οποία το κρασί ουσιαστικά ξανα-

ζυμώνεται στη φιάλη, «πετάει» φελλό και πλέον

μπορεί να συνοδεύσει μετά βίας τη σαλάτα μας,

σαν ξύδι.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΓΕΙΑ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Η καλή λειτουργία του θυρεοειδούς 

είναι σημαντική για τον οργανισμό μας

Τη σημασία της καλής λειτουργίας του θυρεοειδούς

αδένα επεσήμαναν οι επιστήμονες σε δημοσίευσή τους

στο επιστημονικό έντυπο «JAMA Pediatrics». Σύμφωνα μά-

λιστα με τις συστάσεις της επιστημονικής ομάδας του Νο-

σοκομείου Παίδων της Φιλαδέλφεια στις ΗΠΑ, οι γιατροί

πρέπει να ελέγχουν και να διαγιγνώσκουν τον υποθυρε-

οειδισμό από την παιδική ακόμα ηλικία και να ξεκινούν τη

θεραπεία από τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής του παιδιού,

ώστε να διασφαλίζεται η φυσιολογική ανάπτυξή του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, μία στις πέντε γυναίκες και

ένας στους 10 άνδρες πάσχουν από υποθυρεοειδισμό. Το

50% του συνόλου των ασθενών είναι δυστυχώς αδιάγνωστοι.

Ενώ και πολλοί από τους ασθενείς που γνωρίζουν την πά-

θησή τους αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς με τη συμβατική

φαρμακευτική αγωγή.

Επιπλέον, σοβαρό πρόβλημα αποτελεί και ο υποκλινικός

υποθυρεοειδισμός, ο οποίος σύμφωνα με τους ειδικούς

πολλές φορές ξεφεύγει της προσοχής γιατρών και των

ασθενών.

Η ομαλή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα είναι ση-

μαντική, καθώς όπως λένε, ο θυρεοειδής επηρεάζει πολλές

σωματικές λειτουργίες.

Όπως μας εξηγεί η Δρ. Νικολέτα Κοΐνη, M.D. Ιατρός Λει-

τουργικής, Προληπτικής, Αντιγηραντικής και Αναγεννητικής

Ιατρικής, ο κίνδυνος υποθυρεοειδισμού αυξάνεται με την

πάροδο της ηλικίας. Για παράδειγμα, το 20% των ατόμων

άνω των 75 ετών, που στην πλειονότητά τους είναι

γυναίκες, δεν έχουν επαρκή επίπεδα θυρεοειδικής ορμόνης.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα σύγχυσης, που

συνήθως μπερδεύονται με αυτά της γεροντικής άνοιας.

Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή με τον επιστημονικό όρο

«υποκλινικός υποθυρεοειδισμός» και πολλές φορές μπερ-

δεύει γιατρούς και ασθενείς. Επειδή δεν πρόκειται για μια

εμφανής ασθένεια, αυτός ο τύπος χαμηλής λειτουργίας

του θυρεοειδούς έχει συμπτώματα πολύ ελαφρά για να

χαρακτηριστούν ως ασθένεια, σύμφωνα με τα συνήθη ια-

τρικά δεδομένα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, είναι πολύ ενοχλητικά

για να επιτρέψουν να νιώσει κάποιος πραγματικά καλά.

Επίσης, σύμφωνα με την Δρ. Κοΐνη, πολλοί ασθενείς με

ανεπαρκή λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα μπορούν

εύκολα να διαγνωσθούν εσφαλμένα ότι πάσχουν από

ινομυαλγία.

Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει, ο υποκλινικός υποθυ-

ρεοειδισμός μπορεί να οφείλεται σε μια αυτοάνοση δια-

ταραχή, γνωστή ως νόσο του Hashimoto, στην οποία το

ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στον θυρεοειδή αδένα

και μπορεί αρχικά να προκαλέσει υπερθυρεοειδισμό, αλλά

τελικά θα οδηγήσει σε εξάντληση του θυρεοειδούς, λόγω

βλάβης των ιστών στον αδένα και σε αδυναμία παραγωγής

επαρκούς ποσότητας θυρεοειδούς ορμόνης.

Τέλος, ο κλινικός υποθυρεοειδισμός μπορεί να εμφανιστεί

όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σώμα έχει στείλει

πάρα πολλούς ψευδείς αντιδράσεις «μάχης ή φυγής»

(fight-or-flight response), λόγω στρες.

Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση σε συνδυασμό με την

κατάλληλη θεραπεία μπορεί, σύμφωνα με τους ειδικούς,

να οδηγήσει σε θεαματική μεταβολή της ποιότητας ζωής

των ασθενών, ενώ δυστυχώς μια αδιάγνωστη νόσος τα-

λαιπωρεί τον ασθενή με κόπωση, με γνωστική δυσλει-

τουργία, λοιμώξεις, μυϊκούς πόνους, αύξηση βάρους και

πολλά ακόμα προβλήματα που του καταστρέφουν την

ποιότητα ζωής του.

Άδικα… κατηγορείται η μπύρα για την «κοι-

λίτσα».

Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από νέα

έρευνα που απελευθερώνει τους λάτρεις του

συγκεκριμένου ποτού καθώς δεν θα φοβούνται

για το «σωσίβιο».

Η επιστήμονας διατροφολογίας, Κάθριν Ο’

Σάλιβαν, η οποία μάλιστα μετρά πάνω από

20 χρόνια εμπειρίας και έρευνας, δηλώνει

πως δεν υπάρχουν αρκετές ενδείξεις, ώστε

να μπορεί να υποστηρίξει με σιγουριά πως η

μπύρα είναι εκείνη που ευθύνεται άμεσα με

την αύξηση του σωματικού βάρους.

Τουλάχιστον, όχι παραπάνω από το όσο

ευθύνονται άλλα αλκοολούχα ποτά (όπως

το κρασί) ή μια σακούλα πατατάκια.

Όπως η ίδια υποστηρίζει, η αύξηση του βά-

ρους, είναι συνέπεια των επιπλέον θερμίδων

που καταναλώνονται, ανεξάρτητα από το αν

προέρχονται από μπύρα, κρασί ή τρόφιμα.

Στην πραγματικότητα, μάλιστα, πολλές είναι

εκείνες οι περιπτώσεις όπου η μπύρα έχει λι-

γότερες θερμίδες σε σχέση με άλλα αλκοο-

λούχα ποτά, αλλά και από μια πληθώρα

άλλων τροφίμων τα οποία καταναλώνουμε

καθημερινά, όπως μια μπανάνα, μια σακούλα

πατατάκια, ή ακόμα και από έναν καπουτσί-

νο.

Απ’ ό, τι φαίνεται, ο όρος «μπυροκοιλιά»

είναι ένας μεγάλος μύθος, που καταρρίπτε-

ται.

Η Ο’ Σάλιβαν είπε: «Αν καταναλώνει κανείς

τεράστιες ποσότητες μπύρας, φυσικά και θα

παρατηρήσει αύξηση του σωματικού του βά-

ρους, αλλά αυτό θα συμβεί με οποιοδήποτε

είδους αλκοόλ, όπως ακριβώς συμβαίνει και

με την τροφή».

Το στοιχείο, μάλιστα, εκείνο, που προκαλεί

μεγάλη έκπληξη, είναι πως η αντικατάσταση

δύο μεγάλων ποτηριών κρασιού την ημέρα,

με δύο μπουκάλια μπύρας, θα μπορούσε να

«εξοικονομήσει» πάνω από 500 θερμίδες την

εβδομάδα. Αυτό σημαίνει, πως αντίστοιχα το

μήνα μπορείτε να γλυτώσετε 4.800 θερμίδες,

ενώ μέσα στον χρόνο 58.240.

Οι μύθοι της μπύρας

*10% των ανθρώπων πιστεύει, λανθασμένα,

πως η μπύρα περιέχει λίπος. Στην πραγματι-

κότητα έχει μηδέν λιπαρά αλλά και χοληστε-

ρόλη

*24% πιστεύει πως το κρασί έχει περισσό-

τερες βιταμίνες από τη μπύρα. Λάθος.

*13% των ανθρώπων πιστεύει πως η μπύρα

είναι προϊόν χημικών συστατικών, καθώς δεν

γνωρίζουν πως προέρχεται από το κριθάρι

και τον λυκίσκο.

Μύθος η 

«μπυροκοιλιά»: 
Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

για το δημοφιλές ποτό

Ψαρονέφρι με κόκκινο κρασί, μέλι και μουστάρδα

Μια τέλεια μελωμένη σάλτσα 

για το τέλεια ψημένο, ζουμερό κρέας μας.

Υλικά

•3 κομμάτια ψαρονέφρι 

(300 γρ. περίπου το καθένα), 

κομμένα στα 4 

•1 μέτριο κρεμμύδι, 

ψιλοκομμένο

•200 ml κόκκινο ξηρό κρασί

•2 κουτ. σούπας μουστάρδα 

τύπου Ντιζόν

•2 κουτ. σούπας μέλι θυμαρίσιο

•1 κουτ. σούπας θυμάρι ξερό, 

τριμμένο

•4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Διαδικασία

Πιέζουμε τα κομμά-

τια από το ψαρονέφρι

ώστε να «ανοίξουν» και

να απλώσουν λίγο. Βά-

ζουμε ένα μεγάλο αν-

τικολλητικό τηγάνι σε

δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το λάδι και τα κομ-

μάτια του κρέατος στο τηγάνι και τα σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές

μέχρι να ροδίσουν πάρα πολύ καλά. Τα βγάζουμε σε ένα πιάτο και

ρίχνουμε στο τηγάνι το κρεμμύδι.

Μετριάζουμε τη φωτιά και σοτάρουμε για 2 - 3 λεπτά, ανακατεύοντας

μέχρι να μαλακώσει κάπως.

Σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε 150 ml νερό, τη μουστάρδα, το

θυμάρι και αλατοπίπερο και ανακατεύουμε καλά. Μόλις το μείγμα πάρει

βράση, επαναφέρουμε το κρέας στο τηγάνι και μαγειρεύουμε για 6-7

λεπτά ή μέχρι να γίνει και να σωθούν τα περισσότερα από τα υγρά. Ελέγ-

χουμε στο εσωτερικό του: πρέπει να μην είναι ροζ, αλλά προσέχουμε να

μην υπερβούμε το σημείο που θα στεγνώσει.

Στο τέλος ρίχνουμε το μέλι και δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά έτσι ώστε

να καραμελώσει το κρέας. Αν δεν έχουμε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι,

φτιάχνουμε το φαγητό σε μικρότερο, σε 2 δόσεις. Ελέγχουμε το αλατο-

πίπερο και σερβίρουμε αμέσως με πατάτες βραστές με μουστάρδα, λάδι,

μαϊντανό και σουσάμι.

Στο ποτήρι μας: Ένα λευκό κρασί με σώμα, ένα Chardonnay που έχει

ωριμάσει σε βαρέλι.
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Παραδοσιακά χωριά, χιονοδρομικό κέντρο, σπορ,

παραδεισένιες παραλίες... Τέσσερις εποχές, ένας

προορισμός.

Από τη μία ο Παγασητικός κόλπος, από την άλλη

το Αιγαίο. Στη μέση ένα μαγικό βουνό να ανακαλύψετε:

το Πήλιο. Νερό γάργαρο στις κρήνες. Ηλιαχτίδες

μέσα από το φύλλωμα: πλατάνια, μηλιές, καστανιές,

βελανιδιές, οξιές, γαρδένιες, ορτανσίες, καμέλιες...

Σε αυτό το εύφορο χώμα της Θεσσαλίας, η φύση ορ-

γιάζει. Το φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα

μιας εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναι-

όδωρα μπροστά σας. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες,

παραλίες με καταπράσινα νερά. Από ψηλά, τα πη-

λιορείτικα χωριά σαν μπαλκόνια τις ατενίζουν. Ένα

Σαββατοκύριακο δεν είναι αρκετό για να το χορτάσετε,

είναι όμως αρκετό, για να το αγαπήσετε για πάντα.

Καλωσόρισατε στο Πήλιο.

Αξίζει να δείτε στο Πήλιο

Ταξίδι στο «σπίτι» των  Κενταύρων

Τόση ομορφιά δεν θα μπορούσε παρά να γεννήσει μύ-

θους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο Πήλιο ζούσαν οι

Κένταυροι και ο σοφός Χείρωνας, κοντά στον οποίο μα-

θήτευσαν ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός που διδάχθηκε την

ιατρική καθιερώνοντας το φίδι ως σύμβολό της.

Χωριά εκπληκτικής ομορφιάς

Ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, θα συναν-

τήσετε την Πορταριά και τη Μακρινίτσα, τα χωριά-πρωτα-

γωνιστές της περιοχής. Γύρω σας, αρχοντικά, πέτρινες

κρήνες και καλντερίμια, παραδοσιακοί πολυτελείς ξενώνες

και πεντάστερα ξενοδοχεία, εκκλησίες, γεύσεις τοπικές

με μυρωδιές που... σας τραβάνε από τη μύτη. Κάτω, ο

Βόλος και ο Παγασητικός κόλπος απλώνονται στα πόδια

σας. Σε αυτά τα χωριά -κοσμήματα πηλιορείτικης αρχιτε-

κτονικής θα νιώσετε την αγνότητα και την ποιότητα ζωής

μιας περασμένης εποχής.

Τσαγκαράδα: ένα χωριό στη σκιά του πλάτανου

Στέκεστε στη σκιά του θεόρατου πλάτανου. Δροσιά,

παρέα, μια ανάσα γεμάτη. Βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή,

μία από τις τέσσερις συνοικίες της Τσαγκαράδας, ενός

από τα πιο διάσημα χωριά του Πηλίου. Τις υπόλοιπες -

Άγιο Στέφανο, Αγία Κυριακή, Ταξιάρχες- θα τις ανακαλύψετε

από μονοπάτια, ανάμεσα σε καστανιές, πλατάνια, οπω-

ροφόρα δέντρα, λουλούδια. Η Τσαγκαράδα, αγαπημένος

προορισμός εδώ και χρόνια, σφύζει από ζωή και φύση.

Ζαγορά: Το χωριό των μήλων

Μήλα Ζαγορίν, κάστανα, κεράσια. Όλα καρποφορούν

στη Ζαγορά: το ιστορικό, πλούσιο και μεγαλύτερο χωριό

του Πηλίου. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Ζαγοριανοί

στράφηκαν στη γεωργία και κυρίως στα μήλα. Αγροτικό

Συνεταιρισμό ίδρυσαν ήδη από το 1916.

Στα χωριά του Πηλίου

Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές, Βιζίτσα, Πι-

νακάτες, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Άγιος Λαυρέντιος. Τα

χωριά του Πηλίου, καθένα από αυτά μοναδικό, αξίζει να

τα δείτε ένα ένα. Εξαιρετική αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί

ξενώνες, σκιερές πλατείες με εκκλησίες, καφενεία και

ταβέρνες. Εδώ, θα νιώσετε σαν ντόπιος.

Οι παλιές εκκλησίες

Στις παλιές εκκλησίες του Πηλίου κρύβονται... θαύματα.

Ο ναός των Ταξιαρχών στις Μηλιές, ανακαινισμένος το

1764, φημίζεται για την καταπληκτική ακουστική του.

Πού οφείλεται; Σε 48 αναποδογυρισμένα πιθάρια

που κρύβονται στην οροφή και 5 υπόγεια πηγάδια

που επικοινωνούν μεταξύ τους. Στον Κισσό, θα επι-

σκεφθείτε την Αγία Μαρίνα του 1650, για να θαυμάσετε

εκπληκτικές τοιχογραφίες του λαϊκού ζωγράφου

Κωνσταντή Παγώνη του Χιοναδίτη, εμπνευσμένες

από την Αποκάλυψη, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη.

Εκκλησίες-αξιοθέατα θα σας μαγέψουν.

Στου Αιγαίου τα νερά

Κατηφορίζοντας από τις πλαγιές, θα βρείτε μπροστά

σας μικρές και μεγάλες παραλίες, με λευκό βότσαλο

ή άμμο και πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά. Χορευτό,

Οβριός, Αϊ-Γιάννης, Παπά Νερό, Μυλοπόταμος, Φακί-

στρα, Νταμούχαρη. Στις παραλίες του Πηλίου θα κο-

λυμπήσετε θαυμάζοντας τα πηλιορείτικα σπίτια που

κοιτούν από πάνω και θα δείτε πλατάνια που συχνά

φτάνουν ως το νερό.

Διαμονή: πολυτέλεια και αρχοντιά

Αρχοντική διαμονή… στην κυριολεξία. Δεκάδες πέτρινα

αρχοντικά, με παραδοσιακή διακόσμηση, σαλόνια με

τζάκια και πέτρινες λουλουδιασμένες αυλές, σας περιμέ-

νουν σε όλα τα χωριά του Πηλίου. Αν αναζητάτε σύγχρονη

πολυτέλεια, θα τη βρείτε σε μοντέρνα ξενοδοχεία 5

αστέρων, βίλες ή συγκροτήματα με σουίτες και πισίνα. Το

μεγάλο προσόν όλων τους; Βρίσκονται μέσα στην πλούσια

βλάστηση του Πηλίου, που χαρίζει δροσιά, ακόμη και

στους αυγουστιάτικους καύσωνες.

Βόλτα με το τρενάκι

Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Ραντεβού στις Μηλιές,

στο σταθμό, για να περιμένετε τον Μουντζούρη. Καταφθάνει

φουριόζος, ξεφυσάει, σταματά στο τέρμα του. Τον χειρο-

κροτείτε και εσείς, όπως όλοι. Οι σιδηροδρομικοί γυρίζουν

χειροκίνητα τη μηχανή και το γραφικό τρενάκι του Πηλίου

ξαναπαίρνει το δρόμο για Άνω Λεχώνια. Μια διαδρομή

μαγευτική, που περνά ανάμεσα από δέντρα, δάση και

πάνω από 12 γέφυρες, όλα, σημεία που αξίζει να δείτε.

Από τις καλύτερες εμπειρίες που θα σας χαρίσει το Πή-

λιο.

Καλοκαιρινοί προορισμοί

Πήλιο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακή ήταν τον περασμένο Ιούνιο η ανάκαμψη

στα τουριστικά έσοδα για την Ελλάδα, αφού η αύ-

ξηση που παρουσίασε έφτασε το 14,2% σε σχέση με

πέρσι τον ίδιο μήνα. Παρ’ όλα αυτά, η μέση κατά κε-

φαλήν δαπάνη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και βρι-

σκόταν τον περασμένο Ιούνιο μόλις 1,1% πάνω από τα

δεδομένα του 2016. Πάντως για τον συγκεκριμένο

μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του βαρόμετρου του

πρώτου εξαμήνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-

σμού (ΠΟΤ), η χώρα μας βρίσκεται πάνω από την

Ισπανία σε όλους τους δείκτες.

Ειδικότερα, στις αφίξεις η άνοδος για την Ελλάδα

είναι 13%, ενώ η Ισπανία εμφανίζει άνοδο διεθνών

αφίξεων 11,6%. Στις ταξιδιωτικές εισπράξεις η αύξηση

για τη χώρα μας είναι στο 14,2%, ενώ για την Ισπανία

είναι 12,5% η οποία σημείωσε άνοδο και στη μέση

κατά κεφαλήν δαπάνη 0,8%. Όσον αφορά άλλους αν-

ταγωνιστές μας, τον ίδιο μήνα,  ιδιαίτερα εντυπωσιακή

είναι η αύξηση των αφίξεων στην Τουρκία, κατά 47,6%

χωρίς να είναι αντίστοιχα αυξημένα και τα έσοδα (μόλις

κατά 19,8%), ενώ η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη εμφα-

νίζει πτώση κατά 18,8% σε σχέση με πέρσι. Μεγάλη

άνοδο της τάξης του 35,3% σημειώνει στις αφίξεις τον

Ιούνιο και η Κροατία.

Την ίδια ώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο στο εξάμηνο

του 2017, σύμφωνα με το βαρόμετρο του ΠΟΤ, οι προ-

ορισμοί παγκοσμίως υποδέχτηκαν 598 εκατ. διεθνείς

τουρίστες το α' εξάμηνο του 2017, περίπου 36 εκατ.

περισσότερους από ό,τι την ίδια περίοδο του 2016. Το

α' εξάμηνο του 2017 με άνοδο 6% στις διεθνείς αφίξεις,

αύξηση πάνω από την τάση των τελευταίων ετών, κα-

θίσταται η πιο δυναμική περίοδος από το 2010. Η ανά-

πτυξη αποτυπώνεται στην ταυτόχρονη ανάκαμψη πολ-

λών προορισμών που τα προηγούμενα χρόνια κατέ-

γραφαν πτωτική πορεία. Οι περιοχές που κατέγραψαν

τις μεγαλύτερες αυξήσεις είναι η Μέση Ανατολή (+9%),

η Ευρώπη (+8%) και η Αφρική (+8%), ενώ ακολουθούν

η Ασία-Ειρηνικός (+6%) και η Αμερική (+3%). Ας σημει-

ωθεί ότι στο α' εξάμηνο του έτους αντιστοιχούν περίπου

το 46% των συνολικών ετήσιων διεθνών αφίξεων, με

το β' εξάμηνο να διαρκεί περισσότερο κατά τρεις

μέρες, ενώ συμπεριλαμβάνει και τους υψηλής κίνησης

(για το βόρειο ημισφαίριο) καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο

και Αύγουστο.

Η Ελλάδα ξεπέρασε τον ανταγωνισμό 

σε τουριστικές αφίξεις και έσοδα


