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KEMΠΑΘ

έσα στην περασμένη πενταετία, ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών τριπλασιάστηκε με αποτέλεσμα να είναι 40% υψηλότερος
από τον μ.ο. της Ε.Ε., 100% υψηλότερος από τον μ.ο. 15
ανταγωνιστικών τουριστικών χωρών και 450% υψηλότερος
από τον αντίστοιχο της γειτονικής Βουλγαρίας. (στοιχεία:
seap.gr). Aποτέλεσμα με αντίκτυπο στα πρατήρια 45% μικρότερη κατανάλωση. Ο χαμένος τζίρος οδήγησε πολλούς
συναδέλφους σε λουκέτο, αλλά κυρίως οδήγησε άλλους
συναδέλφους σε αδυναμία να πληρώσουν τις υποχρεώσεις
τους.
Τα διαβήματα της ΕΔΕΟΠ και άλλων Σωματείων και Ομοσπονδιών προς το Υπουργείο Εμπορίου, πολλά και έντονα
και το υπουργείο κωφεύει παρά την σημασία του κλάδου
για την ελληνική οικονομία.
Επίσης για τα μικρομεσαία πρατήρια που τηρούν βιβλία
Β’ κατηγορίας υπάρχει άνιση φορολογική μεταχείρηση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα φορολογικής αδικίας: Ακόμη
δεν έχει επιλυθεί η φορολογική επιβάρυνση των μικρότερων
επιχειρήσεων που υπολογίζουν τον ΕΦΚ στο τζίρο τους (με
Β’ κατηγορίας βιβλία) και φορολογούνται για αυτόν, και
επιχειρήσεων με Γ’ κατηγορίας βιβλία που μπορούν και τον
διαχωρίζουν.

Παραθέτουμε τα στοιχεία της σπουδαιότητας του κλάδου.
•31.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης
•14.000 επιχειρήσεις με βασική δραστηριότητα τα αλκοολούχα.
•287 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από τον ΕΦΚΟΠ
•1,5 δις συνεισφορά στο ΑΕΠ
•320 εκατομμύρια τα εισοδήματα των εργαζομένων το
2016
•78 εκατομμύρια εξαγωγές
•277 εκατομμύρια εταιρικοί φόροι το 2016
Τα οινοπνευματώδη δίνουν το 56% του ΕΦΚ ενώ ο όγκος
πωλήσεων είναι 24% του συνόλου.
Οι υπέρμετρες όμως αυξήσεις του ΕΦΚ και του ΦΠΑ άλλαξαν όμως και την διάρθρωση του κλάδου μας.
Οι μεγάλες επιχειρήσεις βρήκαν το μικρομεσαίο πρατήριο
σε αδυναμία και συνεργάστηκαν με μεγάλα τραστ σε βάρος
του.
Αυτή η χώρα εξακολουθεί και «τρώει» τα παιδιά της.
Απευθύνουμε δημόσια έκκληση προς το υπουργείο εμπορίου
να ρυθμίσει αυτά τα θέματα επιτέλους.

Οι επτά αλλαγές στις συντάξεις
που φέρνει η κυβέρνηση
Στη σελίδα 8

ΣΥΝΤAΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Τ

ο κεφάλαιο Ασφαλιστικό είναι
είναι ανοιχτή πληγή. Όχι μόνο
λόγω των διεκδικήσεων από τους
συνταξιούχους αναδρομικών αλλά
και λόγω των αδυναμιών που έχουν
εμφανιστεί στην εφαρμογή του
επονομαζόμενου νόμου Κατρούγκαλου, στις εισφορές, και στην παντελή έλλειψη της αναλογικότητας
σε σχέση με τις παροχές.

Ε

παναφορά του πλαφόν σε
όλες τις συντάξεις, προώθηση
των εκκρεμών συντάξεων, δημοσιοποίηση των εκκαθαριστικών
σημειωμάτων για τους συνταξιούχους, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των συντάξεων, καταβολή των νέων συντάξεων χηρείας
και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών είναι ορισμένες από τις
7 παρεμβάσεις που προωθεί το
υπουργείο Εργασίας στο Ασφαλιστικό.
Πάντως, σύμφωνα με τα «Νέα», το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές θα έρθει στη Βουλή μετά τη
δημοσίευση των κρίσιμων αποφάσεων του ΣτΕ για μια σειρά
από επιμέρους μεταρρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου.
1. Εισφορές: Σε ισόποση σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών

εισφορών για εργαζομένους και
εργοδότες κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες συνολικά τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας,
με στόχο οι εισφορές για την
κύρια ασφάλιση από 20% που
είναι σήμερα να φτάσουν στο
15% το 2023. Το σχέδιο νόμου
αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή και θα προβλέπει ισόποση μείωση των εισφορών κάθε χρόνο, τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους
εργαζομένους. Συγκεκριμένα, οι συνολικές (εργοδοτικές και
εργατικές) ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν κατά 1,25%
το 2020, κατά 1,25% το 2021, κατά 1,25% το 2022 και κατά
1,25 % το 2023.
Συνέχεια στη σελίδα 2

Πόσο μειώνονται οι φόροι εισοδήματος
Τα οφέλη για μισθωτούς, συνταξιούχους και
αυτοαπασχολούμενους με τους νέους συντελεστές
Στη σελίδα 10
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
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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Οι επτά αλλαγές στις συντάξεις
που φέρνει η κυβέρνηση
Συνέχεια από τη σελίδα 1
2. Εκκρεμείς συντάξεις: Η νέα κυβέρνηση
προωθεί την επιτάχυνση της διαδικασίας
έκδοσης συντάξεων μέσω της εισαγωγής
του αριθμού ΑΜΚΑ στη βάση δεδομένων
του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο
Πολιτών». Ουσιαστικά, όπως αναφέρει το
υπουργείο Εργασίας, με το σύστημα ΑΤΛΑΣ,
το οποίο συγκεντρώνει την ασφαλιστική
ιστορία και την ασφαλιστική ικανότητα για
όλους τους ασφαλισμένους της χώρας, θα
δημιουργηθεί ο ψηφιακός ατομικός λογαριασμός ασφάλισης, δηλαδή μια μορφή
ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού»,
θα ψηφιοποιηθεί και θα μηχανογραφηθεί
όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης
και απονομής συντάξεων, πραγματοποιώντας έτσι το πρώτο βήμα για τον ψηφιακό
εκσυγχρονισμό. Με βάση τον σχεδιασμό
του υπουργείου Εργασίας, τα πρώτα αποτελέσματα του συγκεκριμένου εγχειρήματος θα φανούν μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο.
Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα που έχει
θέσει το υπουργείο Εργασίας είναι ότι σε
λιγότερο από έναν χρόνο, μέχρι την 1η
Ιουνίου 2020, το 34,37% των νέων συντάξεων θα εκδίδεται ψηφιακά, ενώ έως την
1η Ιουνίου 2021 το ποσοστό των συντάξεων
που θα εκδίδεται ψηφιακά θα ανέρχεται
περίπου στο 90%.
3. Εκκαθαριστικά συντάξεων: Μετά το
καλοκαίρι πρόκειται να δημοσιοποιηθούν
τα εκκαθαριστικά σημειώματα των επανυπολογισμένων συντάξεων προκειμένου οι
συνταξιούχοι να δουν τι εισπράττουν από
1η Ιανουαρίου 2019. Τονίζεται ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκρυβε παρανόμως
– προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και
προσφυγές στη Δικαιοσύνη – σε περισσότερους από 1.500.000 παλιούς συνταξιούχους τον επανυπολογισμό της σύνταξης
με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
4. Συντάξεις χηρείας: Με τη σύνταξη
Οκτωβρίου (τέλος Σεπτεμβρίου) θα καταβληθούν τα αναδρομικά στις συντάξεις χηρείας (περίπου 90.000 δικαιούχοι). Με σημαντική καθυστέρηση τον επόμενο μήνα(τέλος Οκτωβρίου) θα αρχίσει η καταβολή
των νέων αυξημένων συντάξεων χηρείας.
Η πρώτη πληρωμή θα αφορά την καταβολή

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

των αναδρομικών 5 μηνών (Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου). Η μηνιαία αύξηση που προκύπτει
με το 70% (αντί 50%) για τις συντάξεις χηρείας θα πιστωθεί από τη σύνταξη Νοεμβρίου (τέλος Οκτωβρίου) και κάθε μήνα.
5. Ανταποδοτικότητα συντάξεων: Στόχος
της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου
Εργασίας είναι η αναδιάρθρωση των ποσοστών αναπλήρωσης που δείχνουν το
ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης. Υπενθυμίζεται πως η ανταποδοτική είναι το
δεύτερο βασικό κομμάτι της σύνταξης που
προστίθεται στην εθνική για να προκύψει
το συνολικό ποσό. Στόχος είναι η αύξηση
της ανταποδοτικότητας των συντάξεων,
οι οποίες μετά την 25ετία ασφάλισης και
ιδιαίτερα για όσους αποχωρούν με υψηλές
συντάξιμες αποδοχές είναι υποανταποδοτικές. Σήμερα η αναπλήρωση στη 15ετία
μόνο για το τμήμα της ανταποδοτικής είναι
στο 11,55%, στην 20ετία στο 15,87%, στην
25ετία στο 20,68%, στην 30ετία στο 26,37%,
στην 35ετία στο 33,81% και στην 40ετία
στο 42,80%.
6. Νέες επικουρικές συντάξεις: Το υπουργείο Εργασίας προχωρεί σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα που θα δίνει επικουρική
σύνταξη σύμφωνα με αυτά που έχουν καταβληθεί από τις εισφορές του κάθε ασφαλισμένου. Οι αλλαγές αφορούν τον τρόπο
χορήγησης και την αντικατάσταση των διανεμητικών προγραμμάτων με τα κεφαλαιοποιητικά. Σύμφωνα με το κυβερνητικό
σχέδιο, από 1/1/2021 ο κάθε νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας θα καταβάλλει
για τη δική του σύνταξη τις εισφορές που
αναλογούν στον μισθό του. Με αυτόν τον
τρόπο θα «χτίζει» το ποσό της δικής του
επικουρικής σύνταξης. Οι επιλογές του δεν
θα αφορούν μόνο την επικουρική από τον
δημόσιο φορέα επαγγελματικής ασφάλισης
(ΕΤΕΑΕΠ), αλλά και από άλλα επαγγελματικά επικουρικά ταμεία που θα λειτουργούν
από ασφαλιστικές εταιρείες τραπεζών ή
ακόμη και από επαγγελματικά ταμεία που
λειτουργούν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
χώρες – πλην της Ελλάδας – με αντίτιμο
τις καλύτερες αποδόσεις των επενδεδυμένων εισφορών.
7. Ανώτατο όριο συντάξεων: Το υπουργείο Εργασίας αποφάσισε να βάλει φρένο
στις υψηλές συντάξεις που φθάνουν ακόμη
και τα 24.000 ευρώ τον μήνα. Για τους
συγκεκριμένους ασφαλισμένους στις ασφαλιστέες αποδοχές τους προστίθενται και
οι κοινωνικοί πόροι που εισέπρατταν. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να εκτινάσσονται στα
ύψη οι ασφαλιστέες αποδοχές βάσει των
οποίων υπολογίζονται οι συντάξεις τους.
Για παράδειγμα, οι συμβολαιογράφοι εισέπρατταν και απέδιδαν τους κοινωνικούς
πόρους από την εκάστοτε πράξη που ολοκλήρωναν μόνο με τη χρήση του ΑΦΜ
τους, χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός από
το εισόδημά τους. Από το 2016 και μετά
ισχύει το πλαφόν που ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου. Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται τα εξής σενάρια:
– Να τεθεί ανώτατο πλαφόν στις συγκεκριμένες κατηγορίες συντάξεων στις οποίες
υπολογίζονται κοινωνικοί πόροι στις ασφαλιστέες αποδοχές.Να εφαρμοστούν και σε
αυτές τις περιπτώσεις για το διάστημα
2002-2016 τα ανώτατα ασφαλιστέα εισοδήματα (δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού).
– Να μπει πλαφόν στο ποσοστό των κοινωνικών πόρων που θα προϋπολογίζεται
στο ασφαλιστέο εισόδημα για το ανταποδοτικό μέρος του μελλοντικού συνταξιούχου.
http://newpost.gr/oikonomia/5d403297d
9b5cfcf52880846/oi-epta-allages-stis-syntaxeis-poy-fernei-i-kyvernisi
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 26. 08. 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Προέδρου του Ε.Ε.Α. κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου:
«Οι τράπεζες πρέπει να επιβραβεύσουν τους συνεπείς δανειολήπτες»

Ο

ι εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και η
πλήρης άρση των capital controls –την οποία
χαιρετίζει το ΕΕΑ καθώς είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας- δίνουν μία νότα αισιοδοξίας.
Εκτιμώ λοιπόν ότι πλέον μπορούμε βάσιμα να
ελπίσουμε ότι έφτασε η ώρα να επιβραβευτούν
επιτέλους οι συνεπείς δανειολήπτες και η σχετική
πρόθεση που είχε εκφραστεί από τραπεζικούς
κύκλους στο παρελθόν, να γίνει επιτέλους πραγματικότητα.
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά τη
διάρκεια της κρίσης πολλοί ήταν οι οφειλέτες
που στάθηκαν συνεπείς στην καταβολή των
οικονομικών τους υποχρεώσεων προς Εφορίες,
Ταμεία και Τράπεζες, παρόλα τα προβλήματα
που είχαν. Και ανάμεσα τους είναι και πάρα πολλοί
μικρομεσαίοι. Έχω την άποψη ότι αυτή η συνέπεια
πρέπει να επιβραβευθεί έμπρακτα. Τρόποι υπάρχουν
πολλοί, όπως η μείωση των επιτοκίων ή η επιστροφή
μέρους των τόκων. Ειδικά τώρα που φαίνεται κάποιο
φως στην άκρη του τούνελ. Είναι σημαντικό και σε
θέμα ψυχολογίας αλλά και ουσίας να τονιστεί ο
θετικός τους ρόλος στην προσπάθεια αντιμετώπισης
της κρίσης και παράλληλα να αναδειχθεί η στάση
τους και να λειτουργήσει και ως παράδειγμα.

Σημασία έχει οι τράπεζες να αντιληφθούν τη χρησιμότητα και τα οφέλη μίας τέτοιας πρωτοβουλίας. Ήδη
η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ένα Πρόγραμμα Επιβράβευσης για τους πελάτες της που ανταποκρίνονται
με συνέπεια στην εξυπηρέτηση των στεγαστικών τους
δανείων. Ανάλογα προγράμματα μπορούν να εφαρμοσθούν από όλο το τραπεζικό σύστημα και βέβαια να
αφορούν και άλλου είδους δάνεια, όπως για παράδειγμα
τα επιχειρηματικά. Οι τράπεζες έχουν τα περιθώρια να
προχωρήσουν σε μία τέτοια κίνηση. Το μόνο που μένει

είναι η απόφαση. Τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά θετικά και για την εικόνα των τραπεζών
στην κοινή γνώμη και για τους οφειλέτες που θα
τύχουν καλύτερης αντιμετώπισης και για τη βελτίωση της ψυχολογίας που τόσο έχει ανάγκη η
αγορά, προκειμένου να πάρει την απαιτούμενη
ώθηση για μία ανοδική πορεία.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι μέχρι τώρα το
Δημόσιο έχει εισπράξει περισσότερα από 215 εκατ.
ευρώ από περίπου 240.340 φορολογούμενους
που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων
για ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία.
Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει περίτρανα τις θετικές
συνέπειες της συγκεκριμένης ρύθμισης –για την
οποία χρειάστηκε πολλοί φορείς να ασκήσουμε
πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις- και ταυτόχρονα
στέλνει το μήνυμα ότι δεν είναι όλοι οι οφειλέτες
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που γίνεται για την επανεκκίνηση
της ελληνικής οικονομίας, θεωρώ ότι υπάρχει πια η
δυνατότητα επιβράβευσης και των συνεπών δανειοληπτών.
Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεργασία της AB InBev με τη Β.Σ. Καρούλιας για τη διανομή στην Ελλάδα
των εμβληματικών διεθνών σημάτων Corona, Stella Artois, Bud, Beck’s,
Franziskaner, Leffe και Hoegaarden.
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019,
Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2019, οι εταιρείες Anheuser-Busch InBev (AB InBev) και Β.Σ. Καρούλιας ΑΒΕΕΠ,
ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους
από 1η Ιανουαρίου 2020 αναφορικά με την αντιπροσωπεία και διανομή των διεθνώς εμβληματικών σημάτων μπύρας Corona, Stella Artois, Bud, Beck’s, Franziskaner, Leffe και
Hoegaarden στην Ελληνική αγορά. Οι
δύο Εταιρείες έχουν από κοινού καταρτίσει ένα φιλόδοξο πλάνο περαιτέρω
ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά, των
προϊόντων της Νο.1 Εταιρείας μπύρας
στον κόσμο, AB InBev. Το όραμα των
δύο Εταιρειών είναι τα κορυφαία αυτά
brands να καταλάβουν την πρώτη θέση
στη συνείδηση και προτίμηση του καταναλωτή
στην Ελλάδα, σύμφωνα με το αυξανόμενο ενδιαφέρον για premium brands μπύρας, όπως συμβαίνει διεθνώς.
Με την προσθήκη των μαρκών της AB InBev στο
πλούσιο χαρτοφυλάκιο μπίρας της Β.Σ. Καρούλιας,
με κορυφαία διεθνή και Ελληνικά σήματα, δημιουργείται μία νέα, πολύ ισχυρή ομάδα ποιοτικών προϊόντων
ζύθου, που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες και όλες
τις περιστάσεις κατανάλωσης μπύρας.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Β.Σ Καρούλιας, Χρήστος Αργυρού: “Η
πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά η ποιότητα και η
διεθνής πορεία όλων αυτών των σημάτων, μας γεμίζουν με σιγουριά ότι η επιτυχία είναι μονόδρομος και
θα έρθει σαν αποτέλεσμα της προσήλωσης και της

σκληρής δουλειάς μας στο πεδίο της αγοράς.”
Αντίστοιχα ο εκπρόσωπος της AB InBev, Benoit
Bronckart- BU South Europe President δήλωσε: “H
φιλοδοξία, η θέληση αλλά και η προϊστορία της Β.Σ.
Καρούλιας , αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την
επιτυχημένη πορεία των προϊόντων της AB InBev
στην Ελληνική αγορά”.
Σχετικά με τη Β.Σ. Καρούλιας
Η Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ είναι μία από τις κορυφαίες εται-

ρείες οίνων και αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα. Η
εταιρεία διαθέτει μια μακρά ιστορία και εμπειρία πολλών δεκαετιών στο χώρο. Μία σειρά από σημαντικές
επιχειρηματικές κινήσεις της έχουν εξασφαλίσει μία
σταθερή πορεία συνεχούς ανάπτυξης, που ιδιαίτερα
μέσα στα τελευταία 15 χρόνια την έχουν αναδείξει
σε έναν από τους ηγέτες της αγοράς οίνων,
μπύρας, αλκοολούχων ποτών και πρόσφατα
και ρoφημάτων και βαλσαμικών ξιδιών και
προϊόντων Ελληνικής γαστρονομίας, στη χώρα
μας. Διαχρονικός στόχος της εταιρείας είναι
να προσφέρει, με υπεύθυνο τρόπο, μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που διακρίνονται
για την ποιότητά τους και χαρίζουν απόλαυση
σε όλες τις στιγμές. Ανάμεσα στα διεθνή σήματα
που σήμερα διακινεί η Β.Σ.ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων τα : METAXA, Stolichnaya,
Remy Martin, Cointreau, NOS, Raven Rare, Cutty
Sark, Label 5, Ocho Tequila, Jagermeister, Glenmoray,
Mount Gay Rum, Βlue Beetle Gin, Artesano Rum, The
Botanist Gin, Bruichladdich κ.α. Επίσης το τσίπουρο
και το απόσταγμα σταφυλιού Τσιλιλή, το Ούζο 12, το
ούζο Πλωμαρίου Πιτσιλαδή και το ούζο Καζανιστό
Στουπάκη, τα λικέρ μαστίχας Ομηρικό, καθώς και μια
σειρά από κορυφαίους ελληνικούς οίνους των κτημάτων Κυρ-Γιάννη, Αβαντίς, Ζαφειράκη, Τρουπή, Μπαραφάκα, Γαβαλά, Nτουράκη, Χατζηγεωργίου οι μπύρες
Septem, Estrella Damm, Peroni, Pilsner Urquell, Paulaner κ.α , οι καφέδες Cortese και Dalmayr κ.α. Τα premium mixers Fever Tree και τα βαλσαμικά ξίδια και
προϊόντα Ελληνικής γαστρονομίας Παπαδημητρίου.
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Ενημέρωση
Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
H ΝΥΜΦΗ επίσημη
μπύρα της ΔΕΘ
Η μπύρα ΝΥΜΦΗ σχεδιάστηκε και παράγεται στη Θεσσαλονίκη από
100% Μακεδονικό κριθάρι και το όνομα της βασίζεται στο μύθο
της γοργόνας Θεσσαλονίκης, αδερφής του Μ. Αλεξάνδρου.

H

84η ΔΕΘ απέκτησε τη δική
της μπύρα, τη νέα
μπύρα ΝΥΜΦΗ.
Πρόκειται για μία
ξεχωριστή μπύρα
που παράγεται στη Θεσσαλονίκη και
διανέμεται στη Βόρειο Ελλάδα. Η
κυκλοφορία της μπύρας γιορτάστηκε
φέτος τον Ιούνιο στην πόλη με πλήθος κόσμου στο παλιό λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση.
Με τόσο έντονους δεσμούς με
την πόλη, δε θα μπορούσε να λείπει
από την ετήσια γιορτή επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
που λαμβάνει χώρα από τις 7 έως
τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, στο Διεθνές
Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης.
Η μπύρα ΝΥΜΦΗ σχεδιάστηκε και
παράγεται στη Θεσσαλονίκη από
100% Μακεδονικό κριθάρι και το
όνομα της βασίζεται στο μύθο της
γοργόνας Θεσσαλονίκης, αδερφής
του Μ. Αλεξάνδρου. Με 5 λυκίσκους
και 5% αλκοόλ από ανθώδη αρώματα,

φρουτώδη γεύση
και μία ήπια πικρή
επίγευση που ολοκληρώνει τη γευστική εμπειρία, θα περιμένει τους επισκέπτες της ΔΕΘ να τη γνωρίσουν από
κοντά και να την απολαύσουν καθ’
όλη τη διάρκεια της Έκθεσης.
Η ομάδα Μάρκετινγκ της ΝΥΜΦΗ,
κα. Ειρήνη Παπαδοπούλου, Brand
Manager της ΝΥΜΦΗ, και κ. Θοδωρής
Γκανάτσιος, Jr.Brand Manager της
ΝΥΜΦΗ, δήλωσαν σχετικά: «Είμαστε
πολύ χαρούμενοι που η μπύρα ΝΥΜΦΗ έχει ήδη αποκτήσει μια ξεχωριστή
θέση στην καρδιά των κατοίκων της
Θεσσαλονίκης και τώρα στην καρδιά
της ΔΕΘ, έκθεση ορόσημο για την
πόλη και όλη τη χώρα. Αναμένουμε
λοιπόν με χαρά και ανυπομονησία
όλο τον κόσμο που θα περάσει από
το τη ΔΕΘ, προκειμένου να τους
προσφέρουμε την ολοκληρωμένη
γευστική εμπειρία και τη φρεσκάδα
της μπύρας ΝΥΜΦΗ.»

Βίκος Cola: Πρωταγωνιστεί
για ακόμα μια χρονιά στο X Factor

Γ

ια ακόμα μια χρονιά, στο X Factor
η μουσική συναντά
την απόλαυση! Η
αγαπημένη Βίκος
Cola πρωταγωνιστεί
και πάλι στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό
μουσικό show με
κυρίαρχη θέση στο
τραπέζι της κριτικής
επιτροπής, δίπλα
στους υπέροχους:
Χρήστο Μάστορα,
Μελίνα Ασλανίδου,
Μιχάλη Τσαουσόπουλο και Γιώργο
Θεοφάνους! Η Δέσποινα Βανδή αναλαμβάνει την παρουσίαση του show,
δίνοντας τον δικό της ξεχωριστό
ρυθμό!
To Social Media Room του Χ Factor
ντύνεται στα χρώματα της Βίκος
Cola και υποδέχεται τους συμμετέχοντες προσφέροντας μοναδικές
νότες δροσιάς και αξεπέραστης γεύσης! Στο ταξίδι τους, οι ανερχόμενοι
superstars θα περάσουν από 4 στάδια: τις Auditions, το Bootcamp, τα
Chairs και τα ανεπανάληπτα live
shows, αποδεικνύοντας κάθε εβδο-

μάδα τη δίψα τους για μουσική και
τη δίψα τους για διάκριση. Κάθε
στιγμή, η Βίκος Cola θα είναι δίπλα
τους!
Τα μικρόφωνα έχουν στηθεί. Οι
κριτές είναι στις θέσεις τους! Η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά! Το X Factor επιστρέφει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στη συχνότητα
του OPEN!
Μείνε συντονισμένος γιατί, ο δρόμος προς την κορυφή γίνεται πιο
απολαυστικός από ποτέ!

Coca-Cola HBC:
Στα 195,1 εκατ. ευρώ τα
καθαρά κέρδη α' εξαμήνου

H

Coca-Cola HBC AG,
ένας από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές των σημάτων της
The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το
εξάμηνο που έληξε
στις 28 Ιουνίου 2019,
σύμφωνα με τα οποία
παρουσίασε «αύξηση
των εσόδων και του
όγκου πωλήσεων και στους τρεις τομείς
δραστηριότητας με παράλληλη περαιτέρω
βελτίωση των συγκρίσιμων περιθωρίων
κέρδους».
Τα βασικά οικονομικά
μεγέθη εξαμήνου
Ισχυρή αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 3,4%
για το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την
επίδραση στη συγκριτική βάση της ιδιαίτερα μεγάλης αύξησης που είχε σημειωθεί
το δεύτερο τρίμηνο του 2018.
Οι ασυνήθιστα υγρές και ψυχρές καιρικές
συνθήκες στο δεύτερο τρίμηνο επηρέασαν
αρνητικά την αύξηση των εσόδων σε
όλους τους τομείς δραστηριότητας. Οι
υψηλότερες θερμοκρασίες το δεύτερο
μισό του Ιουνίου οδήγησαν σε καλύτερες
επιδόσεις.
Τα έσοδα ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, αυξήθηκαν κατά
1,2% το πρώτο εξάμηνο, παρουσίασαν
βελτίωση το δεύτερο τρίμηνο, κυρίως
στην Ευρώπη, με τη θετική συμβολή της
αύξησης των τιμών και του ευνοϊκού
μείγματος κατηγορίας και συσκευασίας.
Αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά
2,2% στο πρώτο εξάμηνο, με αύξηση
2,4% στην κατηγορία των ανθρακούχων
αναψυκτικών.
Ο όγκος πωλήσεων στις αναπτυγμένες
αγορές αυξήθηκε κατά 0,4% με την Ιταλία
να σημειώνει ενθαρρυντικά θετικές επιδόσεις.
Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυσσόμενες αγορές αυξήθηκαν κατά 1,4% παρά
την ισχυρή αύξηση το αντίστοιχο διάστημα
πέρυσι.
Οι όγκοι πωλήσεων στις αναδυόμενες
αγορές αυξήθηκαν κατά 3,4% με συνέχιση
της ισχυρής αύξησης στη Νιγηρία.
Η καινοτομία προϊόντων συνέβαλε στην
αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 4,5
ποσοστιαίες μονάδες.
Η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό
με την επίδραση στη συγκριτική βάση
των επενδύσεων στο FIFA World Cup
είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των
συγκρίσιμων λειτουργικών εξόδων ως
ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 50 μονάδες βάσης.
Το περιθώριο συγκρίσιμων λειτουργικών
κερδών αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης,
στο 9,7%, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά
κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,7%.
Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,612 καταγράφοντας
αύξηση 1,5% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα πέρυσι, ενώ τα βασικά κέρδη
ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,536,
καταγράφοντας μείωση της τάξης του

9,2%.
Ο κ. Zoran Bogdanovic,
Διευθύνων Σύμβουλος της
Coca-Cola HBC AG, σχολίασε ότι «Είμαστε ικανοποιημένοι από το ισχυρό
πρώτο εξάμηνο του έτους,
δεδομένου του συνδυασμού της υψηλής συγκριτικής βάσης και των ασυνήθιστα υγρών και ψυχρών
καιρικών συνθηκών. Πετύχαμε αύξηση των εσόδων και του όγκου πωλήσεων και στους
τρεις τομείς δραστηριότητας με παράλληλη περαιτέρω βελτίωση των συγκρίσιμων περιθωρίων κέρδους. Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης της αύξησης των εσόδων
και η καινοτομία συνεχίζουν να αποφέρουν καλά αποτελέσματα, με την καινοτομία να οδηγεί σε αύξηση του όγκου
πωλήσεων κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες
στο πρώτο εξάμηνο. Αυξάνουμε τα έσοδα
σε κάποιες από τις πιο σημαντικές κατηγορίες προϊόντων μας, περιλαμβανομένων
των ανθρακούχων αναψυκτικών, των εμφιαλωμένων νερών και των ποτών ενέργειας και προχωράμε με την κυκλοφορία
του Costa Coffee σε 10 από τις αγορές
μας το 2020. Πραγματοποιήσαμε ικανοποιητική πρόοδο στην περίοδο σχετικά
με τις πρωτοβουλίες συσκευασίας μας
με τρία από τα σήματά μας στην κατηγορία
των εμφιαλωμένων νερών να συσκευάζονται πλέον με 100% ανακυκλωμένη
ρητίνη. Με το βλέμμα στο μέλλον, αναμένουμε αύξηση των εσόδων σε ουδέτερη
συναλλαγματική βάση στα πλαίσια του
εύρους 5-6%, σημειώνοντας μία ακόμη
χρονιά βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους».
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 η
Cοca Cοla HBC «αναμένει βελτίωση στον
ρυθμό αύξησης των εσόδων σε σχέση
με το πρώτο εξάμηνο και στους τρεις τομείς δραστηριότητας, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να είναι αποτέλεσμα της ταχύτερης
αύξησης του όγκου πωλήσεων σε όλους
τους τομείς δραστηριότητας, ενώ η αύξηση των εσόδων ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αναμένεται
να συνεχιστεί στον ίδιο ρυθμό με το
πρώτο εξάμηνο», όπως τονίζεται στην
ανακοίνωση της εταιρείας.
«Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι
ελαφρώς σταθερότερες στο πρώτο εξάμηνο από ό,τι περιμέναμε», σημειώνεται
από την εταιρεία η οποία συνυπολογίζοντας τις θέσεις αντιστάθμισης και τις
τρέχουσες θετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, αναμένει ότι «η δυσμενής επίδραση
από τις συναλλαγματικές μεταβολές στα
αποτελέσματά μας για το σύνολο του
έτους θα ανέλθει σε περίπου €20 εκατ.
Το ποσό αυτό είναι χαμηλότερο κατά
€30 εκατ. σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμησή μας, η οποία βασιζόταν
στις τότε τρέχουσες συναλλαγματικές
ισοτιμίες». «Θα εκμεταλλευτούμε αυτό
το πιο θετικό περιβάλλον συναλλαγματικών ισοτιμιών για να υποστηρίξουμε
την ανάπτυξη των εσόδων», αναφέρεται
χαρακτηριστικά.
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Nielsen: Κερδίζουν έδαφος στην Ελλάδα
τα βιολογικά προϊόντα
Οκτώ στους 10 Έλληνες δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει
έστω και ένα βιολογικό προϊόν τον τελευταίο μήνα.

Σ

ύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Nielsen ανάμεσα
σε 1.200 άτομα ηλικίας 18+, τα βιολογικά προϊόντα
κερδίζουν oλοένα και περισσότερο έδαφος στην καρδιά
και στο μυαλό του καταναλωτή. 8 στους 10 Έλληνες
δηλώνουν ότι έχουν καταναλώσει έστω και ένα βιολογικό προϊόν τον τελευταίο μήνα. Θέματα υγιεινής διατροφής και υγείας είναι από τους βασικούς λόγους
επιλογής βιολογικών προϊόντων με το 45% των ερωτηθέντων να αναφέρεται σε αυτά τα θέματα.
Κατηγορίες προϊόντων που κατέχουν κυρίαρχη θέση
στην επιλογή είναι τα αυγά, τα φρέσκα φρούτα και
λαχανικά καθώς επίσης και το γάλα. Δυναμική παρουσιάζουν κατηγορίες όπως τα δημητριακά, οι χυμοί, το
γιαούρτι και τα όσπρια. Επίσης, από ανάλυση προκύπτει
ότι μελλοντικά σε κατηγορίες όπως είναι το ψωμί, οι
φρυγανιές και τα κράκερς θα αυξηθεί η πρόθεση για
αγορά βιολογικών προϊόντων.
Αναφορικά με τα κανάλια αγοράς, το οργανωμένο

λιανεμπόριο διατηρεί δεσπόζουσα θέση (72%) όταν
πρόκειται για αγορά βιολογικών προϊόντων και ιδιαίτερα
στην κατηγορία των δημητριακών. Φαίνεται όμως ότι

τα εξειδικευμένα καταστήματα επίσης καταλαμβάνουν
μια αρκετά σημαντική θέση (44%) όταν πρόκειται για
την επιλογή βιολογικών προϊόντων.
Η έρευνα κάλυψε επιπλέον διατροφικά θέματα
που απασχολούν τους Έλληνες καταναλωτές και
μέσα από αυτά προκύπτει ότι 6 στους 10 Έλληνες
ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη δίαιτα, με το εν
λόγω ποσοστό να έχει αυξηθεί, σε σχέση με το 2016,
κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016 παρατηρείται
επίσης στο ποσοστό των Ελλήνων (39%) που αναφέρουν ότι οι ίδιοι είτε κάποιος άλλος στο νοικοκυριό
έχει κάποια ευαισθησία, αλλεργία ή δυσανεξία σε
ένα ή και περισσότερα συστατικά τροφών. Λακτόζη
και γλουτένη είναι τα συστατικά εκείνα που αναφέρονται συχνότερα ότι δημιουργούν δυσανεξία και
κάποια ευαισθησία.

Πρόστιμα 214.334 ευρώ
σε επιχειρήσεις τροφίμων από τον ΕΦΕΤ
τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής
και εμπορίας κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, επεξεργασίας,
τυποποίησης οπωροκηπευτικών, εμπορίας ελαιολάδου,
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.

Ο

Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με
τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών
αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι, στη 14η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6ης Σεπτεμβρίου 2019, με
ισάριθμες Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
επικυρώνει την επιβολή προστίμων σε 19 επιχειρήσεις
τροφίμων, συνολικού ύψους 191.290 ευρώ.
Επίσης, απορρίπτει 11 περιπτώσεις ενστάσεων κατά
αποφάσεων επιβολής προστίμων και προχωρεί στην
επιβεβαίωση της επιβολής τους, συνολικού ύψους
24.044 ευρώ.
Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης, εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας τροφίμων : κρέατος, παρασκευασμάτων κρέατος, γάλακτος, επεξεργασίας, τυποποίησης οπωροκηπευτικών, εμπορίας ελαιολάδου, επιχειρήσεις λια-

νικού εμπορίου και μαζικής εστίασης για :
• Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών
τροφίμων.
• Παραγωγή και διάθεση νοθευμένων τροφίμων.

• Παρακώλυση και παρεμπόδιση ελέγχου.
• Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.
• Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις
υγιεινής.
• Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.
• Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των
απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση
της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο
και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το
καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς
ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Στο πλειστηριασμό το ιστορικό οινοποιείο
της «Μπουτάρης» στη Σαντορίνη

Έ

να από τα πιο ιστορικά οινοποιεία της χώρας
βγαίνει στο πλειστηριασμό. Πρόκειται για το οινοποιείο της οικογένειας Μπουτάρη στη Σαντορίνη.
Η διαδικασία του πλειστηριασμού έχει ορισθεί για
τέλη Σεπτεμβρίου.
Η πρώτη τιμή προσφοράς συνολικά φτάνει το 1,21
εκ. ευρώ, ενώ οι πλειστηριασμοί των 3 ακινήτων της
οινοποιητικής εταιρίας πραγματοποιούνται λόγω οφειλής ύψους 1 εκ. ευρώ στην Alpha Bank ως καθολική
διάδοχο της Εμπορικής Τράπεζας.
Η πορεία του εισηγμένου ομίλου
Ο εισηγμένος όμιλος δεν αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα

σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους όπως τονίζει
στην ετήσια έκθεσή του. Οι απαιτήσεις από πελάτες
προέρχονται από μία ευρεία πελατειακή βάση εντός
και εκτός Ελλάδος.
Σημειώνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο εν
λόγω κίνδυνος είναι μεν υπαρκτός ιδίως σε σχέση με
πελάτες εντός της ελληνικής επικράτειας γεγονός
όμως που δεν επηρέασε την μέχρι σήμερα καλή ροή
είσπραξης των απαιτήσεων αυτών. Για τους παραπάνω
λόγους η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι ο συνολικός
πιστωτικός κίνδυνος δεν είναι υψηλός.
Ο κύκλος εργασιών του ομίλου συνίσταται σε ένα
σημαντικό ποσοστό 30% περίπου σε συναλλαγές με

τα Σούπερ Μάρκετ με σχετικά ψηλό δείκτη φερεγγυότητας. Ποσοστό 28% περίπου του κύκλου εργασιών
αφορά εξαγωγές και διασπορά πελατολογίου με αξιόπιστες και φερέγγυες εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις, με τις οποίες υφίσταται ως επί το πλείστον μακροχρόνια συνεργασία σε 25 χώρες σημαντικότερες
των οποίων είναι Η.Π.Α, Καναδάς, Χώρες κεντρικής
Ευρώπης, Αυστραλία και Κίνα. Το υπόλοιπο ποσοστό
περίπου 40% του κύκλου εργασιών αφορά σημαντική
διασπορά πελατών στην εγχώρια αγορά.
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ΣΥΝΤAΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Τ

ο κεφάλαιο Ασφαλιστικό είναι είναι ανοιχτή
πληγή. Όχι μόνο λόγω των διεκδικήσεων
από τους συνταξιούχους αναδρομικών αλλά
και λόγω των αδυναμιών που έχουν εμφανιστεί στην εφαρμογή του επονομαζόμενου
νόμου Κατρούγκαλου, στις εισφορές, και
στην παντελή έλλειψη της αναλογικότητας
σε σχέση με τις παροχές.
Χιλιάδες είναι οι προσφυγές των συνταξιούχων στα δικαστήρια, με τα μέτωπα να
ανοίγουν ταυτόχρονα, από όσους διεκδικούν
αναδρομικά ΚΑΙ δώρα, έως εκείνους που έκαναν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης μετά το
Μάιο του 2016, εισπράττουν ποσά μειωμένα
κατά 30%.
Στο μεταξύ ήδη το το Τριμελές Συμβούλιο
Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον περασμένο Απρίλιο είχε απορρίψει την προσφυγή του σωματείου συνταξιούχων που διαμαρτυρόταν γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί
οι αποφάσεις για τις αντισυνταγματικές περικοπές.
Η αίτηση για τη μη συμμόρφωση της Διοίκησης στις
αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων το 2012
και το 2013 (ν. 4051/2012 και 4093/2012), απορρίφθηκε
με το σκεπτικό πως δεν ήταν διάδικος στις επίμαχες
δίκες το εν λόγω σωματείο, όπως προβλέπει ο νόμος.
Οι δικαστικές καθυστερήσεις ως προς τις αποφάσεις
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων (Δώρα και
διαφορές στις αποδοχές) περιπλέκει το θέμα των αναδρομικών και βάζει σε ανησυχία τους δικαιούχους.
Μιλάμε για ένα πλήθος άνω των 3,4 εκατ. πολιτών,
οι οποίοι περιμένουν δικαίωση, εκ των οποίων τα 2,7

εκατ. είναι συνταξιούχοι (του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα – ΙΚΑ, ΤΑΕ/ΤΕΒΕ/ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, Ειδικών Ταμείων
κ.ά.).
Παρά την παρέλευση τριών και πλέον ετών από
τότε που και οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα δικαιώθηκαν για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις μετά το 2012, μέχρι σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί οικονομικά στο πλαίσιο των αποφάσεων δικαίωσής τους που είχε εκδώσει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ανωτάτου δικαστηρίου με πρόεδρο, τότε, τον Σωτήριο Ρίζο είχαν δικαιώσει (και) τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα
για τις περικοπές των συντάξεών τους μετά το 2012

και εξ αυτού το υπουργείο Οικονομικών
όφειλε να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις
και να καταβάλει αναδρομικά, ενώ η πολιτεία ήταν –και είναι ακόμα– υποχρεωμένη να προσαρμόσει τις συντάξεις τους
με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Οι αιτιάσεις των συνταξιούχων και του
ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν πάρει τα
χρήματά τους με βάση τις δικαστικές
αποφάσεις δικαίωσής τους έρχονται να
προσθέσουν ένα ακόμα βαρύ φορτίο
στο υψηλό δημοσιονομικό κόστος που
έχει ήδη προκληθεί από δικαστικές αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά
με περικοπές σε μισθούς και συντάξεις
δημοσίων λειτουργών. Ηδη για κάποιες
κατηγορίες, όπως οι ένστολοι, δικαστικοί,
γιατροί του ΕΣΥ, από την εποχή της κυβέρνησης (Αντώνη Σαμαρά) και από την
κυβέρνηση Τσίπρα στη συνέχεια, έχουν καταβληθεί
διάφορα ποσά, χωρίς ωστόσο να έχουν εκπληρωθεί οι
διεκδικήσεις τους με βάση τις δικαστικές αποφάσεις.
Για τους συνταξιούχους, όμως, του ιδιωτικού τομέα οι
πρόνοιες που έχουν ληφθεί υπολείπονται κατά πολύ
εκείνων για τους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, καταδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως ο
ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζεται με άλλα μέτρα και
άλλα σταθμά.
Εμείς πιστεύουμε πως όπως με πολιτική απόφαση
μειώθηκαν οι συντάξεις, έτσι και πρέπει να επανέλθουν,
χωρίς δικαστήρια , αν και μας έχουν δικαιώσει, περιμένουμε πολιτικό θάρρος.

Μοσχοβισί: Τέλος στον μειωμένο συντελεστή
φόρου σε τσίπουρο και τσικουδιά!
Μ

ε γραπτή του απάντηση, σε ερώτηση
του ευρωβουλευτή του ΚΚΕ Λευτέρη
Νικολάου-Αλαβάνου, ο Επίτροπος Μοσχοβισί, διαλύει κάθε ελπίδα, για μείωση των
ειδικών φόρων κατανάλωσης, σε τσίπουρο
και τσικουδιά, δηλώνοντας ότι η Κομισιόν
είναι απολύτως σύμφωνη με την απόφαση
του Δικαστηρίου της ΕΕ (Κομισιόν κατά Ελλάδας-Τσίπουρο).
Όπως αναφέρει ο Επίτροπος, «το Δικαστήριο συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν
μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
τσίπουρο και την τσικουδιά, διότι η οδηγία
92/83/ΕΟΚ2 και η οδηγία 92/84/ΕΟΚ3 δεν
προβλέπουν τους εν λόγω μειωμένους
συντελεστές, και διότι τα κράτη μέλη δεν
επιτρέπεται να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική
τους ευχέρεια, καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες».
Στην από 19 Ιουλίου 2019 γραπτή του ερώτηση
προς την Κομισιόν, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, είχε
επισημάνει ότι:
- Με βάση την απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C91/18, η Ελλάδα απειλείται με την επιβολή κυρώσεων,
αν δεν συμμορφωθεί με τις ευρωενωσιακές οδηγίες
92/83 και 92/84 σε σχέση με τη φορολόγηση του
τσίπουρου και της τσικουδιάς.
- Η εφαρμογή τους θα επιφέρει με μαθηματική
ακρίβεια την εξόντωση 6.000 αμβυκούχων — διήμερων
αποσταγματοποιών και θα συμπιέσει περαιτέρω το
εισόδημα 30.000 αμπελοκαλλιεργητών, μικρών στην
πλειονότητά τους παραγωγών, που διαθέτουν άδειες
απόσταξης, καθώς, στην καλύτερη περίπτωση, θα

εννεαπλασιαστεί η φορολόγηση των προϊόντων τους.
- Πλήγμα θα δεχτούν και τα δεκάδες μικρά και
μεσαία αποστακτήρια — εμφιαλωτήρια τσίπουρου
και τσικουδιάς λόγω του επιβαλλόμενου σε αυτά διπλασιασμού του ισχύοντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα προϊόντα τους.
Eρωτούσε δε την Κομισιόν, πώς τοποθετείται έναντι
της προοπτικής εξόντωσης των μικρών αποσταγματοποιών και της περαιτέρω συμπίεσης του εισοδήματος
των αμπελουργών στην Ελλάδα.
Ακολουθεί η πλήρης και «διαφωτιστική»
απάντηση του Επιτρόπου:
Απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30.8.2019)

«Η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίζει την
ορθή εφαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην ΕΕ, ώστε να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής
αγοράς.
Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας (Τσίπουρο)1. Το
Δικαστήριο συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν
μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής
ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο
και την τσικουδιά, διότι η οδηγία 92/83/ΕΟΚ2
και η οδηγία 92/84/ΕΟΚ3 δεν προβλέπουν
τους εν λόγω μειωμένους συντελεστές, και
διότι τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θεσπίζουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια,
καθεστώτα που παρεκκλίνουν από τα προβλεπόμενα στις προαναφερόμενες οδηγίες.
Όσον αφορά τους μικρούς διήμερους αποσταγματοποιούς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διευκρίνισε εκ νέου ότι μια εθνική παράδοση
δεν μπορεί από μόνη της να απαλλάξει τα κράτη
μέλη από τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του
ενωσιακού δικαίου.
Κατά την άποψη της Επιτροπής, η προστασία της
κληρονομιάς των κρατών μελών, μεταξύ άλλων, με
τη χρήση μέτρων που ευνοούν τους διήμερους αποσταγματοποιούς, θα πρέπει να επιδιώκεται με μέσα
που είναι σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και
αποφεύγουν τις διακρίσεις εις βάρος προϊόντων της
αλλοδαπής. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι οι μικροί αποσταγματοποιοί
θα εκτοπιστούν αναπόφευκτα λόγω της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Πόσο μειώνονται οι φόροι εισοδήματος
Τα οφέλη για μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοαπασχολούμενους
με τους νέους συντελεστές

Μ

ειώσεις στους φόρους εισοδήματος των επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολουμένων, των
μισθωτών, των συνταξιούχων και των αγροτών,
ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την αύξηση των
επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και
την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας,
καθώς και πρόσθετες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις για τα ζευγάρια που
έχουν παιδιά περιλαμβάνει η φορολογική πολιτική
της κυβέρνησης, όπως την παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα
της 84ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Τα φορολογικά μέτρα που ανακοίνωσε ο κ.
Μητσοτάκης έχουν ως βασικό στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αποκατάσταση των αδικιών
που προκάλεσαν οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις στον
τομέα της φορολογίας, οι οποίες έλαβαν χώρα την
εννεαετή περίοδο των μνημονίων και οδήγησαν στην
υπερφορολόγηση χιλιάδων επιχειρήσεων και εκατομμυρίων νοικοκυριών.
Ο πρωθυπουργός, εξάλλου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο και πρόσθετων παρεμβάσεων που θα αφορούν τη μείωση της έμμεσης φορολογίας στα καύσιμα
και ειδικότερα στο αγροτικό πετρέλαιο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε
ο κ. Μητσοτάκης, στον κρατικό προϋπολογισμό του
2020 θα συμπεριληφθούν φορολογικά μέτρα για την
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, την τόνωση
της ανάπτυξης και των επενδύσεων, αλλά και παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικογένειας απέναντι στον
δημογραφικό κίνδυνο. Τα μέτρα αυτά προβλέπουν:
1) Διατήρηση του βασικού αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους
και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες στο επίπεδο
των 8.636 ευρώ.
2) Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους αγρότες
και τους αυτοαπασχολούμενους από το 22% στο 9%.
Η μείωση θα ισχύει μόνο για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι:

για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους
κατ' επάγγελμα αγρότες θα μειωθεί από το 22% στο
9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο τμήμα
του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το βασικό αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ και μέχρι τα 10.000
ευρώ,
για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και
τους αυτοαπασχολούμενους θα μειωθεί από το 22%
στο 9% ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στα
πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.
Το μέτρο θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά. Συνεπώς, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας παρακράτησης
φόρου επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από το επόμενο έτος. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες τα οφέλη από
την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα γίνουν αντιληπτά
το 2021 κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν για το 2020.
3) Προσαύξηση του βασικού αφορολογήτου ορίου
εισοδήματος των 8.636 ευρώ κατά 1.000 ευρώ για
κάθε εξαρτώμενο τέκνο που βαρύνει κάθε μισθωτό,
συνταξιούχο και κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. Και
το μέτρο αυτό θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα
αποκτηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Συνεπώς, θα προκαλέσει μείωση της μηνιαίας
παρακράτησης φόρου επί των μισθών και των
συντάξεων που θα καταβάλλονται από το επόμενο
έτος. Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες τα
οφέλη από την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα
γίνουν αντιληπτά το 2021 κατά την εκκαθάριση
των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν
για το 2020.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι το φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί εντός του
επόμενου μήνα στη Βουλή, θα υπηρετήσει συνολικά την αναπτυξιακή και μεταρρυθμιστική
προσπάθεια της χώρας. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο:
θα απλουστεύει και θα απλοποιεί τον φορολογικό κώδικα, θα ενισχύει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και θα συγκεντρώνει τα διάσπαρτα επενδυτικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της
αγοράς ακινήτων,
θα δημιουργεί συνθήκες ώστε η Ελλάδα να γίνει
έδρα μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών,
θα αποσαφηνίζει επίσης την έννοια της φορολογικής
κατοικίας για προσέλκυση αλλοδαπών και αγορά κατοικίας,
θα δίνει κίνητρα σε επιχειρήσεις που θα ενισχύουν
τους εργαζόμενους με παροχές σε είδος,
θα καθιερώνει τις υπεραποσβέσεις με στόχο να αυξηθούν εμπροσθοβαρώς οι επενδύσεις και η απασχόληση.
Ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «η
μείωση της φορολογίας αυξάνει την υποχρέωση όλων
για μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση», ενώ πρόσθεσε ότι:
Από το 2021 θα υπάρχει αρκετός δημοσιονομικός
χώρος «για να αρχίσουμε να μειώνουμε την εισφορά
αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος», ώστε έως
το 2023 να έχουν καταργηθεί.
Η υπεραπόδοση στα φορολογικά έσοδα θα επιτρέπει
είτε πιο γρήγορη μείωση των φόρων είτε όσο το δυνατόν πιο ουσιαστική και στοχευμένη στήριξη του
κοινωνικού κράτους.

Τρεις στους δέκα δεν πλήρωσαν την εφορία τον Ιούλιο
Αυξήθηκαν οι οφειλέτες του ΔημοσίουΣτο ίδιο χαμηλό επίπεδο των τελευταίων ετών η εισπραξιμότητα - «Κλειδί» οι 120 δόσεις

Σ

ημαντική αύξηση των οφειλετών του Δημοσίου
καταγράφηκε τον Ιούλιο, καθώς περισσότεροι από
269.000 φορολογούμενοι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν εμπρόθεσμα την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των
συγκεκριμένων υπόχρεων να ανέρχεται πλέον στους
4.019.350, από 3.750.195 που ήταν τον Ιούνιο.
Αξίζει να σημειωθεί, με βάση τα επίσημα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),
ότι τον Ιούλιο ο συνολικός φόρος εισοδήματος
φυσικών προσώπων ήταν 1,04 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων εισπράχθηκε τελικά το 69,79% ή 726,44 εκατ.
ευρώ και έτσι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν
κατά 318,5 εκατ. ευρώ.
Αυτό ουσιαστικά είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό
νέο ληξιπρόθεσμο χρέος να ανέλθει στο διάστημα
Ιουνίου - Ιουλίου στα 3,929 δισ. ευρώ, από 3,609 δισ.
ευρώ που ήταν στο εξάμηνο, ενώ το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο να ανέρχεται
πλέον στα 104,428 δισ. ευρώ από 104,111 δισ. ευρώ
που ήταν στο τέλος Ιουνίου.
Θα πρέπει βέβαια να αναφερθεί ότι από το ανωτέρω

ποσό, 18,923 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης για την εφορία και ως εκ τούτου το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο να ανέρχεται στο ποσό των
85,506 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, στο ποσό αυτό εάν προστεθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Τελωνεία, που «ακροβατούν» στα 5,5 δισ. ευρώ, αλλά και οι προσαυξήσεις,
οι τόκοι, τα τέλη και οι λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις
επί του κεφαλαίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών των
φορολογουμένων προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τις ΔΟΥ,
την Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) και τα
Τελωνεία, που υπερβαίνουν πλέον τα 81 δισ. ευρώ,
είναι φανερό το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η πραγματική οικονομία και καλείται να
διαχειριστεί η κυβέρνηση.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ήδη στο 67,19% των
οφειλετών ή σε 1.222.306 φορολογούμενους έχουν
επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ 1.812.142
οφειλέτες ζουν υπό την απειλή της επιβολής τους.
Σε κάθε περίπτωση είναι αξιοσημείωτο, όπως έχει
ήδη επισημάνει η «Ν», ότι 9 στους 10 οφειλέτες
έχουν χρέη μέχρι 10.000 ευρώ στην εφορία, αφού

επί συνόλου περίπου 4 εκατ. οφειλετών:
με χρέη έως και 500 ευρώ είναι 2.291.151 φορολογούμενοι και
με χρέη από 500 έως και 10.000 ευρώ είναι 1.545.901
φορολογούμενοι.
Ποινικές διώξεις
Εκτός όμως από το «μπαράζ» των κατασχέσεων, με
αμείωτη ένταση ασκούνται και ποινικές διώξεις κατά
οφειλετών με χρέη άνω των 50.000 ευρώ.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αναφορές προς την
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για να διαπιστωθεί
εάν υπάρχει ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να ασκήσει
ποινικές διώξεις, έφθασαν στο επτάμηνο στις 784 για
συνολικό ποσό που ξεπερνά το 1,2 δισ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, στο μέτωπο των εισπράξεων
τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΑΑΔΕ έβαλε στο ταμείο
του Δημοσίου 1,869 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές και επιπλέον 911 εκατ. από φρέσκα
χρέη στο 5μηνο.
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Online το αποδεικτικό καταβολής φόρου
για μεταβίβαση ακινήτων
Η ΑΑΔΕ απλοποιεί τη διαδικασία, καθώς πλέον δεν απαιτείται επίσκεψη στην εφορία

Τ

η δυνατότητα εκτύπωσης του
αποδεικτικού καταβολής του
φόρου που αναλογεί στις φορολογίες κληρονομιών, γονικών παροχών, δωρεών, αλλά και μεταβίβασης ακινήτων μέσω της ιστοσελίδας του Taxis παρέχει από χθες
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το αποδεικτικό καταβολής
είναι απαραίτητο δικαιολογητικό
για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε
μεταβίβαση ακινήτου, καθώς επισυνάπτεται υποχρεωτικά στα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι χωρίς αυτό
το δικαιολογητικό δεν μπορεί να
προχωρήσει μεταβίβαση ακινήτου.
Η σχετική υποχρέωση αφορά το σύνολο των φυσικών
και των νομικών προσώπων που θέλουν να προχωρήσουν σε μεταβίβαση.
Για οποιαδήποτε συναλλαγή που απαιτείται σύνταξη
συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι απαραίτητο από
την 1η Σεπτεμβρίου του 2019 να υπάρχει και το συγκεκριμένο έγγραφο. Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων εντάσσεται στην προσπάθεια απλοποίησης
της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτου, αλλά και της
ολοκλήρωσης χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στις εφορίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες που αναρτήθηκαν από
χθες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, η είσοδος στη σχετική
εφαρμογή θα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης
στο Taxis. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα επιλέγει
το έτος στο οποίο αφορά η έκδοση του αποδεικτικού
καταβολής του φόρου, προκειμένου στη συνέχεια
να προχωρήσει και στην εκτύπωση του εγγράφου.
Η χθεσινή ενεργοποίηση της υπηρεσίας έρχεται σε
συνέχεια υπουργικής απόφασης που είχε εκδοθεί
στις αρχές Αυγούστου σύμφωνα με την οποία:
Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο
αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβίβασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά
την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό
καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.
Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών το αποδεικτικό καταβολής απαιτείται, προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του φόρου, στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο υπόχρεος,
αντί για το πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα
Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών
Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, προσκομίζει
αντίγραφο της οικείας φορολογικής δήλωσης και
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (ΦΕΚ
75 Α΄) ότι τα στοιχεία που προκύπτουν από τη συνυποβαλλόμενη φορολογική δήλωση δεν έχουν μεταβληθεί.
1. Πότε υπάρχει υποχρέωση έκδοσης αποδεικτικού
καταβολής;
Η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής, με το οποίο
αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του φόρου μεταβίβασης από τον υπόχρεο σε αυτόν, απαιτείται σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά
την κείμενη νομοθεσία η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων. Το αποδεικτικό
καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται.
2. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα;
Απευθύνεται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

δων. Ταυτόχρονα με την
ολοκλήρωση της παραλαβής της Δήλωσης θα εκτυπώνεται Ταυτότητα Οφειλής
(Τ.Ο.). Η Ταυτότητα Οφειλής
ακολουθεί την οφειλή, μέχρι εξοφλήσεώς της.
Ο φορολογούμενος θα
μπορεί με αυτήν να πληρώνει το σύνολο ή μέρος
της βεβαιωμένης, πια, οφειλής, κάνοντας χρήση των
τρόπων πληρωμής, που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες
με την ΑΑΔΕ, τράπεζες και
τα ΕΛΤΑ.
καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα. Ειδικότερα,
αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται κατά την κείμενη
νομοθεσία υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου
μεταβίβασης ακινήτων (π.χ. πώληση ακινήτου, μεταγραφή δικαστικής απόφασης, αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια, διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και
ΕΠΕ και μεταβίβαση ακινήτων της εταιρείας στα μέλη
της κ.λπ.). Εφόσον συντάσσεται συμβολαιογραφικό
έγγραφο μεταβίβασης με επαχθή αιτία, το αποδεικτικό
καταβολής επισυνάπτεται υποχρεωτικά σε αυτό από
την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται στις περιπτώσεις που σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα προβλέπεται άμεση καταβολή, δηλαδή όταν το αντικείμενο
της κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής
είναι μετρητά ή κινητά γενικά περιουσιακά στοιχεία
προκειμένου να αποδειχθεί η πλήρης εξόφληση του
φόρου.
3. Πώς εκτυπώνεται το αποδεικτικό;
Το αποδεικτικό καταβολής εκτυπώνεται από την
εφαρμογή έκδοσης «Αποδεικτικού Καταβολής» του
πληροφοριακού συστήματος TAXISnet από τον υπόχρεο σε καταβολή με τη χρήση των προσωπικών του
κωδικών. Μετά την ταυτοποίηση του υπόχρεου σε
καταβολή και την εμφάνιση του ΑΦΜ του επιλέγεται
το έτος για το οποίο αναζητείται η έκδοση του αποδεικτικού καταβολής. Στη συνέχεια εμφανίζεται οθόνη
με τα αποδεικτικά καταβολής που αφορούν συναλλαγές του φορολογούμενου, για τα οποία παρέχεται
δυνατότητα εκτύπωσης τους.

5. Πώς γίνεται η πληρωμή φόρου στο TAXISnet
προκειμένου να είναι άμεσα διαθέσιμο το αποδεικτικό
καταβολής;
Η ΑΑΔΕ παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν οφειλές, φυσικών και νομικών
προσώπων, με τη χρήση χρεωστικών / προπληρωμένων
καρτών πληρωμών, μέσω της υπηρεσίας του TAXISnet.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στους φορολογούμενους μέσω της προσωπικής τους σελίδας στον
ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(www.aade.gr), στην οποία θα πρέπει να συνδεθούν
με τους προσωπικούς κωδικούς τους.
Το πλεονέκτημα της πληρωμής των φορολογικών
οφειλών απευθείας στο TAXISnet είναι ότι η ηλεκτρονική καρτέλα των φορολογούμενων ενημερώνεται
αμέσως και όχι σε 2-3 εργάσιμες ημέρες όταν γίνεται
μέσω των τραπεζών. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει
ότι το αποδεικτικό καταβολής εκδίδεται αμέσως και
όχι με καθυστέρηση, όπως συμβαίνει όταν η πληρωμή
του φόρου γίνεται μέσω των τραπεζών.
Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή:
Οι φορολογούμενοι με τους κωδικούς πρόσβασης
που διαθέτουν στο TAXISnet εισέρχονται στον προσωπικό τους λογαριασμό.
Στη συνέχεια επιλέγουν «Στοιχεία οφειλών». Το σύστημα τους οδηγεί στις βεβαιωμένες οφειλές και την
«Ταυτότητα Οφειλής», όπου θα βλέπουν το ποσό της
κάθε δόσης που θα πρέπει να καταβάλουν. Θα υπάρχει
ειδική ένδειξη για την απευθείας πληρωμή της
οφειλής. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνουν θα είναι
να πληκτρολογήσουν τον αριθμό της κάρτας τους
(χρεωστική) και ό,τι άλλο στοιχείο τους ζητηθεί και
αυτόματα θα γίνεται η πληρωμή του φόρου.

4. Πώς αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου;
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.
4223/2013 (287 Α'/31-12-2013) ο φόρος μεταβίβασης
ακινήτων και, από τους φόρους κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,
εκείνοι για τους οποίους
προβλέπεται άμεση καταβολή κατά τις διατάξεις
ετά την επιτυχημένη
της κείμενης νομοθεσίας
περυσινή
συμμετοχή,
καταβάλλονται εντός προη Ελλάδα μέσω του Enθεσμίας τριών εργάσιμων
terprise Greece θα συμημερών από την υποβολή
μετάσχει στη Διεθνή έκτης δήλωσης ή την έκδοση
θεση «Eco Life Scandinavia
την πράξης διοικητικού
& Nordic Organic Food
προσδιορισμού του φόρου.
Fair», η οποία θα λάβει
Η καταβολή του φόρου
χώρα στο Μάλμε μεταξύ
αποδεικνύεται από απο13-14 Νοεμβρίου τ.έ..
δεικτικό καταβολής που
Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής πληεκδίδεται από την Ανεξάρροφόρηση, αναμένεται να συμμετέτητη Αρχή Δημοσίων Εσόχουν περίπου 30 ελληνικές εταιρείες,

Η Enterprise Greece σε διεθνή έκθεση
τροφίμων στη Σκανδιναβία

Μ

ενώ από πλευράς Περιφερειών έχει
επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής.
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Ποιο κρασί ταιριάζει σε κάθε εποχή;
Το φθινόπωρο το τραβάει το κρασάκι του. Όπως και όλες οι εποχές,
με την καθεμιά να έχει τα δικά της ταιριαστά κρασιά.

Ε

ίναι σύνηθες για πολλούς, όταν οι εποχές αλλάζουν,
να αλλάζουν και οι προτιμήσεις στο κρασί. Τα τραγανά λευκά και ροζέ που θέλουμε το καλοκαίρι δίνουν
τη θέση τους σε πιο έντονα κόκκινα το φθινόπωρο και
τον χειμώνα. Ως συνήθως, η προσωπική προτίμηση
είναι πάνω από όλα, αλλά εμείς θα σας δώσουμε και
κάποιες γενικές προτάσεις για το σερβίρισμα του
κρασιού ανάλογα με τις εποχές.

•Riesling
•Unoaked Chardonnay
•Pinot Noir
•Rosé

Κρασιά για το φθινόπωρο
Τα γεμάτα λευκά και τα ελαφρά έως μετρίου σώματος
ερυθρά είναι το τέλειο συμπλήρωμα για τους πιο δροσερούς καιρούς και τα φθινοπωρινά πιάτα.
Μερικά από αυτά:
•Ασύρτικο βαρέλι
•Μοσχοφίλερο (με οινολάσπες)
•Βιδιανό βαρέλι
•Viognier
•Βαρελίσιο Chardonnay
•Ελαφρά ερυθρά χαρμάνια
•Cabernet Franc
•Merlot
•Sparkling Wine

•Syrah
•Zinfandel
•Cabernet Sauvignon
•Μπορντό
•Oaked Chardonnay
•Σαμπάνιες/Αφρώδη κρασιά

Κρασιά για τον χειμώνα
Τα γεμάτα κόκκινα είναι ιδανικά για τον χειμώνα,
καθώς συνδυάζονται πολύ καλά με πιο έντονα πιάτα.
Επίσης, οι σαμπάνιες, τα αφρώδη κρασιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και την περίοδο των γιορτών.
Μερικά από αυτά:
•Ξινόμαυρο
•Αγιωργίτικο βαρέλι
•Μαυροτράγανο
•Malbec

Κρασιά για την άνοιξη
Τα ελαφρύτερα, αρωματικά κρασιά μας δροσίζουν
όταν αρχίζουν να ανεβαίνουν σταδιακά οι θερμοκρασίες
και μας προετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι. Συνδυάζονται καλά με τα ελαφρύτερα πιάτα της ανοιξιάτικης
περιόδου.
Μερικά από αυτά:
•Μαλαγουζιά
•Μοσχοφίλερο
•Μοσχάτο
•White Blend
•Chenin Blanc
•Pinot Grigio

Υποχρεωτική μέχρι το 2020
η αναγραφή ενεργειακής
και διατροφικής επισήμανσης
στα αλκοολούχα ποτά

Δεν παχαίνει,
ομορφαίνει (η μπίρα)
Ιταλοί, Φιλανδοί και Ολλανδοί ερευνητές αναφέρουν πως 1-2
μπίρες ημερησίως κάνουν καλό στην υγεία μας.

Ό

Υ

ποχρεωτική θα είναι η
αναγραφή της ενεργειακής και διατροφικής επισήμανσης των αλκοολούχων
ποτών.
Αυτό ανακοίνωσε ο ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών, ο οποίος
κατά την ετήσια συνέλευσή
του υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης σχετικά με το ετικετάρισμα και την επισήμανση σε αυτό της ενεργειακής
και διατροφικής αξίας.
Η υπογραφή του μνημονίου έγινε
παρουσία του Επιτρόπου Υγείας,
Βιτένις Αντριουκάιτις και, όπως σημειώνει η Κεντρική Συνεταιριστική
Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων
(ΚΕΟΣΟΕ), «το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν διαφέρει από την τρέχουσα πρόταση για τον αμπελοοινικό τομέα, η υπογραφή, όμως,
αυτή δίνει στον τομέα των αλκοολούχων στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο οίνος, το πρώτο έναυσμα».
Μέχρι το 2020 η ενεργειακή αξία
θα εμφανίζεται στο 25% των φιαλών
που θα «κυκλοφορούν» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ για το 2021
και 2022 το ποσοστό θα ανέρθει

Κρασιά για το καλοκαίρι
Τα τραγανά λευκά κρασιά και ροζέ είναι ιδανικά για
να σβήνουν τη δίψα μας το καλοκαίρι, αλλά και τα
ελαφρώς δροσισμένα, ελαφρά κόκκινα είναι επίσης
ευχάριστα.
Μερικά από αυτά:
•Μαλαγουζιά
•Βιδιανό
•Κυδωνίτσα
•Μοσχοφίλερο
•Ασύρτικο δεξαμενής
•Σαββατιανό
•Ντεμπίνα
•Sauvignon Blanc
•Pinot Grigio
•Verdejo
•Riesling
•Chardonnay χωρίς βαρέλι
•Λευκά χαρμάνια
•Rosé
•Ελαφρά ερυθρά χαρμάνια
•Αγιωργίτικο δεξαμενής
•Pinot Noir
•Merlot
Εάν σερβίρετε σε εξωτερικούς χώρους, κρατήστε το
κρασί σας δροσερό σε ένα μείγμα πάγου και νερού και
θυμηθείτε ότι ο πάγος μόνος του δεν ψύχει καλά το
κρασί. Είναι επίσης χρήσιμο να κρατήσετε το μπουκάλι
κρασιού μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, ειδικά εάν
απολαμβάνετε ένα κόκκινο κρασί, το οποίο μπορεί να
«μαγειρευτεί» εάν ανέβει πολύ η θερμοκρασία.

σε 50 και 66% αντίστοιχα.
Η σήμανση των θερμίδων θα έχει
δυο μορφές. Η πρώτη θα αφορά
τις θερμίδες ανά 100 ml και η δεύτερη τον αριθμό ανά μονάδα σερβιρίσματος. Στην ετικέτα των αλκοολούχων ποτών και τη βότκα θα
αναγράφονται επίσης οι πρώτες
ύλες του προϊόντος.
Τέλος, τονίζεται ότι η επισήμανση
των συστατικών θα είναι προσβάσιμη με απευθείας σύνδεση διαβάζοντας το γραμμωτό κώδικα
μέσω έξυπνου τηλεφώνου (smartphone). Πρέπει να σημειωθεί ότι
τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα
που δεν υπάρχουν στο τελικό προϊόν δεν θα θεωρούνται συστατικά.

ταν, όμως, λέμε 1 με 2
μπίρες, δεν εννοούμε
ολόκληρη την κάβα!
Ιταλοί ερευνητές δηλώνουν
σίγουροι πως η κατανάλωση
μία ή δύο μπυρών καθημερινά,
μπορεί να ωφελήσει τον οργανισμό σε μία σειρά από πράγματα, όπως ακριβώς το κρασί.
Η κατανάλωση μιας μετρημένης ποσότητας σε καθημερινή
βάση, μπορεί να μειώσει τον
κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου κατά 42%.
Όμως πέρα απ' την καρδιά, η «καθημερινή
μπύρα» μπορεί να προλάβει μια σειρά ακόμη από ασθένειες όπως ο διαβήτης (τύπου
2), τα προβλήματα στα νεφρά ή ακόμη
και... στα μάτια!
Μια ομάδα Ολλανδών επιστημόνων παρατήρησε πως οι άνθρωποι που επί 4
χρόνια κατανάλωναν καθημερινά από μια
μπύρα, είχαν πολύ λιγότερες πιθανότητες
να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2, ενώ Φινλανδοί συνάδελφοί τους, συμπέραναν
πως μία-δυο μπύρες την ημέρα ρίχνουν
σχεδόν στο μισό, την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος πέτρα στα νεφρά του.
Τέλος, Καναδοί ερευνητές ανακάλυψαν
τη σχέση της καθημερινής κατανάλωσης
μπύρας, με την εξαιρετικά μεγάλη μείωση
της πιθανότητας για καταρράκτη στα μά-

τια!
Τέλος, η καθημερινή μπύρα σε κάνει
και... εξυπνότερο! Ή τέλος πάντων, αυτό
ισχυρίζεται ότι απέδειξε το περιοδικό Consciousness and Cognition, το οποίο έβαλε
ανθρώπους να παρακολουθούν ταινίες
ενώ ταυτόχρονα έλυναν νοητικά και λεκτικά παζλ. Όσοι είχαν καταναλώσει λίγη
(λίγη όμως!) μπύρα πιο πριν, έλυναν τα
προβλήματα πιο γρήγορα και πιο σωστά
απ' τους υπόλοιπους.
Το μυστικό ωστόσο, βρίσκεται στην ποσότητα. Μία μπύρα για τις γυναίκες, δύο
για τους άντρες σε καθημερινή βάση, θα
έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Αν η
ποσότητα ξεφύγει... τότε μάλλον θα υπάρξει πρόβλημα.
Είπαμε όμως, όλα τα πιο πάνω ισχύουν
όταν η κατανάλωση γίνεται με μέτρο!.

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΥ: Επιστροφή της ιλαράς σε Ελλάδα
και τρεις ακόμη χώρες της Ευρώπης

Η

Ευρώπη βιώνει μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς καθώς η ασθένεια επανεμφανίστηκε σε τέσσερις χώρες της, ανάμεσά
τους η Ελλάδα και η Βρετανία, όπου θεωρείτο
ως τώρα πως είχε εξαλειφθεί.

Αυτό επισημαίνει σε έκθεσή του που
δημοσιοποιεί σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας
έκκληση να ενταθούν οι εκστρατείες
εμβολιασμού.
Ο ΠΟΥ κάνει λόγο για 89.994 κρούσματα ιλαράς σε 48 ευρωπαϊκές χώρες
το πρώτο εξάμηνο του 2019, αριθμό
υπερδιπλάσιο από αυτόν που καταγραφόταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο
(44.175) και ήδη υψηλότερο από αυτόν
όλης της περασμένης χρονιάς (84.462).
Ο ΠΟΥ προσθέτει στην έκθεσή του
ότι πλέον παύει να θεωρεί τη Βρετανία,
την Ελλάδα, την Τσεχία και την Αλβανία χώρες
όπου η ασθένεια έχει «εξαλειφθεί».

Τα παιδιά που μεγαλώνουν
σε φτωχογειτονιές είναι πιο πιθανό
να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες

Τ

α παιδιά που μεγαλώνουν σε φτωχές γειτονιές έχουν σχεδόν το 1/3
περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν παχυσαρκία ως ενήλικες, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Cornell.
Η έρευνα αυτή προσφέρει μια ακριβέστερη και πιο μακροπρόθεσμη άποψη από ό,τι τα μέχρι σήμερα στοιχεία
για τη διαρκή επίδραση που μπορεί
να έχει η γειτονιά που μεγαλώνει
κανείς στις ανθυγιεινές συνήθειες και
την παχυσαρκία, επιβεβαιώνοντας δε,
ότι ο κίνδυνος παχυσαρκίας είναι μεγαλύτερος για τους εφήβους.
Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης “Childhood neighborhood disadvantage,
timing of exposure, and obesity across adulthood. Health & Place”, Steven Alvarado, καθηγητής κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Cornell
ανέφερε ότι σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής,
το να μεγαλώνει κανείς σε μια φτωχική γειτονιά
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία
του ενώ, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει
ένας παχύσαρκος ενήλικας.
Μεταξύ των ερωτηθέντων που έλαβαν μέρος
στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα να
παρουσιάσουν παχυσαρκία είναι 13% μεγαλύτερη μεταξύ των παιδιών ηλικίας έως 10 ετών
και 29% υψηλότερη για παιδιά ηλικίας 11 έως
18 ετών. Συνολικά, οι πιθανότητες αυξήθηκαν
κατά 31%.
Ο καθηγητής Alvarado εξήγησε ότι "φτωχές" γειτονιές θεωρήθηκαν αυτές που οι
κάτοικοι έχουν μεσαία εισοδήματα, έχουν
υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι κάτοικοι ζούσαν
σε συνθήκες φτώχειας κλπ.
Αλλά η μέτρηση της σχέσης μιας γειτονιάς
με τα αποτελέσματα των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, είναι
πολύπλοκη. Οι ερευνητές πρέπει να εξετάσουν κι άλλους παράγοντες που δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα τους, οι οποίοι
θα μπορούσαν να εξηγήσουν οποιαδήποτε
σχέση μεταξύ των γειτονιών της παιδικής
ηλικίας και της παχυσαρκίας στην ενηλικίωση.
Τα γονίδια, για παράδειγμα, ή το υψηλό
επίπεδο γονικού στρες που σχετίζεται με
την αστάθεια των νοικοκυριών μπορεί να
είναι πιο υπεύθυνα για το μεταγενέστερο
κέρδος βάρους των παιδιών.
Η μελέτη κάλυψε αυτούς τους παράγοντες με τη σύγκριση των αδελφών. Τα
αδέλφια μοιράζονται σε μεγάλο βαθμό τα
ίδια γονίδια και τις συνήθειες γονικής μέριμνας, αλλά μπορεί να έχουν βιώσει διαφο-
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Η αποψίλωση της Αμαζονίας
στην Βραζιλία σχεδόν διπλασιάστηκε
σε έναν χρόνο

Η

αποψίλωση της περιοχής του
Αμαζονίου στη Βραζιλία σχεδόν
διπλασιάστηκε μεταξύ Ιανουαρίου-Αυγούστου και της ίδιας περιόδου το 2018, καταστρέφοντας
άλλα 6.404,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα συνολικά (έναντι 3.336,7
km2), σύμφωνα με επίσημα προσωρινά στοιχεία που έγιναν σήμερα
γνωστά. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 91,9%.
Μόνο τον Αύγουστο, χάθηκαν
1.700,8 km2, λιγότερα από τον
Ιούλιο (όπου οι αριθμοί είχαν τετραπλασιαστεί), αλλά υπερτριπλάσια σε σχέση
με τον Αύγουστο του 2018 (526,5 km2),
σύμφωνα με το σύστημα δορυφορικών
ειδοποιήσεων DETER του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών (INPE).
Η αποψίλωση των δασών αυξήθηκε
τους τελευταίους τέσσερις μήνες: 738,2
τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάιο, 936,3
km2 τον Ιούνιο, 2.255,4 km2 τον Ιούλιο
και πλέον 1.700,8 km2 τον Αύγουστο.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως καταστραφούν 10.000 km2 δάσους συνολικά φέτος για πρώτη φορά από το 2008.
Εμπειρογνώμονες και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος εξηγούν αυτή
την αύξηση της αποψίλωσης από τη

δράση γεωργών, κτηνοτρόφων και άλλων
που ενθαρρύνθηκαν από την υποστήριξη
που εξέφρασε ο πρόεδρος της Βραζιλίας,
Ζαΐχ Μπολσονάρου, για την εκμετάλλευση περιοχών των αυτοχθόνων και
προστατευόμενων περιοχών ώστε να
αναπτύξουν τις δραστηριότητες αυτές,
καθώς και έρευνες για μεταλλεύματα.
Σύμφωνα με ειδικούς, τον Σεπτέμβριο
αναμένεται να υπάρξουν περισσότερες
εστίες φωτιάς στην περιοχή του Αμαζονίου, καθώς η κορύφωση της αποψίλωσης
σημειώθηκε τον Ιούλιο και αυτή των
πυρκαγιών τον Σεπτέμβριο, όπως επισήμανε η Άνε Αλενσάρ, επιστημονική
διευθύντρια του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών στην Αμαζονία (IPAM).

Ο Ιούλιος του 2019 ήταν ο πιο ζεστός
μήνας όλων των εποχών

Ο
ρετικές περιστάσεις γειτονιάς που μεγαλώνουν,
επειδή οι οικογένειές τους μετακόμισαν ή οι
γειτονιές τους άλλαξαν με την πάροδο του
χρόνου μεταξύ των γεννήσεων των αδελφών.
Η μελέτη του Alvarado είναι η πρώτη που
προσαρμόζεται σε κριτήρια όπως οι εμπειρίες
των παππούδων σε ξεχωριστά σχολεία και γειτονιές, ενώ διερευνά τη σχέση μεταξύ της
ανάπτυξης σε δύσκολες γειτονιές και της παχυσαρκίας των ενηλίκων.
Όπως τόνισε ο καθηγητής, τα αποτελέσματα
δείχνουν επίσης, ότι η καλυτέρευση ζωής σε
κάθε γειτονιά θα μπορούσε πιθανώς να είναι
ο καταλύτης για οποιεσδήποτε προδιαθέσεις
για την παχυσαρκία στην ενηλικίωση.

Ιούλιος του 2019 ήταν ο θερμότερος
μήνας όλων των εποχών σε ολόκληρο
τον κόσμο, σύμφωνα με την αμερικανική
Υπηρεσία Ατμόσφαιρας NOAA, η οποία
επιβεβαίωσε με τη σειρά της τις εκτιμήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δημοσιεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες.
«Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη
γνώρισε μια άνευ προηγούμενου ζέστη
τον Ιούλιο, με τις θερμοκρασίες να ανέρχονται σε νέα επίπεδα ρεκόρ κατά τη
διάρκεια του θερμότερου μήνα που έχει
ποτέ καταγραφεί» επισημαίνει η αμερικανική υπηρεσία, διευκρινίζοντας ότι η
ζέστη ρεκόρ είχε ως αποτέλεσμα «την
τήξη των πάγων στην Αρκτική και Ανταρκτική σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα».
Σύμφωνα με τη NOAA, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη τον Ιούλιο ήταν 0,95
βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο του

20ου αιώνα, τους 15,8 βαθμούς Κελσίου,
γεγονός που καθιστά τον μήνα αυτό τον
πιο ζεστό που έχει ποτέ καταγραφεί από
το 1880.
Ο θερμότερος μήνας που είχε καταγραφεί πριν ήταν ο Ιούλιος του 2016.
«Οι εννέα από τους δέκα πιο θερμοί
Ιούλιοι έχουν καταγραφεί από το 2005,
με τα πέντε τελευταία χρόνια να είναι τα
πέντε πιο ζεστά έτη», υπογραμμίζει η
υπηρεσία.
Η Αλάσκα γνώρισε τον θερμότερο μήνα
Ιούλιο από τότε που ξεκίνησε τις μετρήσεις το 2005.
Πολλές χώρες της Ευρώπης κατέγραψαν
νέα ρεκόρ θερμοκρασίας, ενώ ο Ιούλιος
του 2019 είναι ο θερμότερος μήνας που
έχει ποτέ καταγραφεί σε ολόκληρη την
αφρικανική ήπειρο.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Χοιρινή πανσέτα με σάλτσα BBQ ούζου
Για τις πανσέτες
•800 γρ. πανσέτα, σε φέτες
•50 γρ. ελαιόλαδο
•αλάτι
•πιπέρι
Για τη σάλτσα
•50-100 ml ούζο
•1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
•200 γρ. κέτσαπ
•4 κ.σ. ζάχαρη μαύρη μαλακή
•4 κ.σ. ξίδι, από κόκκινο κρασί
•1 κρεμμύδι
•2 σκ. σκόρδο

Μέθοδος Εκτέλεσης
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180ο C στον αέρα.
Λαδώνουμε τις πανσέτες, τις αλατοπιπερώνουμε καλά και τις σοτάρουμε σε πολύ καυτό τηγάνι που
μπαίνει μετά στον φούρνο για να πάρουν
καλό χρώμα και από τις δύο πλευρές για
τουλάχιστον 4-5 λεπτά.
Αφαιρούμε από το τηγάνι τις πανσέτες και
στραγγίζουμε τα πολλά λάδια (το χοιρινό
βγάζει πολύ λίπος). Κρατάμε τις μπριζόλες
σε ένα μπολ σκεπασμένες με αλουμινόχαρτο.
Στο ίδιο τηγάνι αφού το καθαρίσουμε με
λίγο χαρτί κουζίνας σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε 1 κ.σ. ελαιόλαδο.
Όταν το κρεμμύδι πάρει λίγο χρώμα προ-

σθέτουμε το σκόρδο, τον πελτέ και μετά
από 1-2 λεπτά προσθέτουμε τα υπόλοιπα
υλικά της σάλτσας.
Βράζουμε λίγο ώστε να λιώσει η ζάχαρη.
Αδειάζουμε τη σάλτσα μέσα στο κρέας,
ανακατεύουμε καλά και αφού στραγγίξουμε
τις πανσέτες από τις πολλές σάλτσες τις βάζουμε πάνω σε μία σχάρα τοποθετημένες
σε ταψάκι (για να μην λερώσουμε πολύ τον
φούρνο).
Ψήνουμε στον φούρνο για 15-20 λεπτά
ίσα να πάρει χρώμα η σάλτσα.
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Η έκρηξη στα τουριστικά καταλύματα
"ρίχνει" τις πληρότητες
Π

ερισσότεροι ξένοι τουρίστες, χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρσι οι πληρότητες στα ξενοδοχεία. Η
εικόνα που ξεκίνησε να διαμορφώνεται ήδη από την
αρχή του έτους στην ξενοδοχειακή αγορά της πρωτεύουσας, συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, με τα στοιχεία της gbr consulting
για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής
και Αργοσαρωνικού να επιβεβαιώνουν τις αρνητικές
φετινές επιδόσεις.
Πιο συγκεκριμένα, στο οκτάμηνο οι πληρότητες κυμάνθηκαν στο 78%, όταν το αντίστοιχο διάστημα το
2018, έφταναν 80,3%. Και τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο όμως είναι μειωμένα, στα 83,21 ευρώ από 84,57
ευρώ πέρσι.
Μόνη εξαίρεση, ο δείκτης της μέσης τιμής δωματίου
που κινήθηκε στο οκτάμηνο ανοδικά με αύξηση 1,3%,
φθάνοντας κατά μέσο όρο στα 107 ευρώ, όταν πέρυσι,
αντίστοιχα, ήταν λίγο πάνω από τα 105 ευρώ. Είναι δε
χαρακτηριστικό ότι οι πληρότητες όλους τους μήνες
μέχρι και τον Ιούλιο κινήθηκαν σε σχέση με το ίδιο
διάστημα πέρσι από -0,8% μέχρι και - 9,2% και μόνο
τον Αύγουστο κινήθηκαν ανοδικά, αλλά μόλις 1%.
Την ίδια στιγμή, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου
της Αθήνας τον Αύγουστο σημείωσε άνοδο 5,2%, φθάνοντας τα 3,04 εκατ. επιβάτες. Οι διεθνείς επιβάτες
σημείωσαν επίσης αύξηση άνοδο κατά 8,1%.
Την κάμψη είχαν προβλέψει επιχειρηματίες του
χώρου, αποδίδοντας τις μειωμένες πληρότητες τόσο
στην έκρηξη των ακινήτων που προσφέρονται σε τουρίστες μέσα από πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων
τα τελευταία χρόνια, όσο και στην υπερπροσφορά ξενοδοχειακών κλινών εξαιτίας των δεκάδων μικρών ξενοδοχείων και boutique hotels που προστίθενται στο
δυναμικό της Αθήνας.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία πάλι
της gbr consulting
προστέθηκαν στο δυναμικό της Αθήνας
σαράντα νέες μονάδες, ενώ ακόμη 20
ξενοδοχειακές επενδύσεις προχωρούν.
Υπερπροσφορά παρατηρείται όμως και
στα καταλύματα τύπου AirBnb. Σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνα
του κτηματομεσιτικού δικτύου E-Real
Estates, τα έσοδα
από τη βραχυπρόθεσμη μίσθωση έχουν
υποχωρήσει έως και
25% το πρώτο επτάμηνο του 2019 έναντι
του αντίστοιχου διαστήματος του 2018.
Όπως προέκυψε ακόμη για την περιοχή της Αττικής,
τα διαμερίσματα και οι κατοικίες που προστέθηκαν
στην πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων τον
Ιούλιο, σε σχέση με τον Μάιο είναι κατά 230 περισσότερα.
Ταυτόχρονα, βάσει της ίδιας έρευνας, τον Ιούλιο τα
έσοδα από βραχυπρόθεσμες μισθώσεις εμφανίζονται
κατά 15% μειωμένα συγκριτικά με τον Μάιο, γεγονός
που αποδίδεται και στην υποχώρηση του αριθμού των
διανυκτερεύσεων.

Παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς προβλέπουν
μάλιστα πως οι χαμηλές επιδόσεις θα συνεχιστούν και
τους επόμενους μήνες, παρά το ότι παραδοσιακά ο
Σεπτέμβριος για την Αθήνα παρουσιάζει υψηλές κρατήσεις.
Μια πρώτη "γεύση" έδωσαν τα στοιχεία της Trivago,
σύμφωνα με τα οποία η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
σε δίκλινο δωμάτιο στην Αθήνα το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, στα 113 ευρώ
έναντι 114 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2018.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Φθινοπωρινοί προορισμοί

Α

πό 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 οργιάζει. Το
φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα μιας εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναιόδωρα μπροστά σας. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, παραλίες με
καταπράσινα νερά. Από ψηλά, τα πηλιορείτικα 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
μύθους. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο Πήλιο ζούσαν
οι Κένταυροι και ο σοφός Χείρωνας, κοντά στον οποίο
μαθήτευσαν 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 συναντήσετε την Πορταριά και τη Μακρινίτσα, τα χωριάπρωταγωνιστές 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 αρχιτεκτονικής θα νιώσετε την αγνότητα

Πήλιο
1916.
Στα χωριά του Πηλίου
Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές, Βιζίτσα,
Πινακάτες, 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.

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, οπωροφόρα 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

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 επισκεφθείτε
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, Φακίστρα,
Νταμούχαρη. Στις παραλίες του Πηλίου θα κολυμπήσετε
θαυμάζοντας τα πηλιορείτικα σπίτια που κοιτούν από
πάνω και θα δείτε πλατάνια που συχνά φτάνουν ως το
νερό.

