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Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες
Τ

ο χονδρεμπόριο πέρασε ένα ακόμα, κακό καλοκαίρι.
Η οικονομική ασφυξία και τα capital control έφεραν
αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα.
Οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν
τον όγκο πωλήσεων που χάθηκε, αναγκάστηκαν να
προσφέρουν σε συγκεκριμένα κανάλια promotion- με
υπερδιπλάσιες παροχές από το χονδρεμπόριο.
Φτάσαμε στο σημείο λοιπόν να παρουσιάζονται από

τις αλυσίδες τηλεοπτικές διαφημίσεις με εκπτώσεις
προς τους καταναλωτές γύρω στο 30%.
Εκπτώσεις που το χονδρεμπόριο δεν τις είδε ποτέ.
Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα της κρίσης θα
ανατροφοδοτούν την πίεση προς το χονδρεμπόριο.
Οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους πρέπει
να δίνουν στους χονδρεμπόρους την ευχέρεια να
κρατούν τις τιμές στα μικρά σημεία λιανικής πώλησης ανάλογα με τις τιμές που οι ίδιες πωλούν στις

μεγάλες αλυσίδες.
Είναι γεγονός ότι το ύψος των πιστώσεων και η γενικότερη οικονομική ασφυξία οδηγεί στο μηδενισμό
του κέρδους μας.
Όλοι πρέπει να ζήσουμε αγαπητοί συνεργάτες των
εταιρειών.
Το κλείσιμο των επιχειρήσεων δεν ωφελεί κανέναν τελικά.

Πότε θα πάρετε σύνταξη από τον ΟΑΕΕ
ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά
μέχρι 31-12-1992 - Παλαιοί ασφαλισμένοι
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη
λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός
τους:
α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος
της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο
15 ετών, εφόσον και οι δύο προϋποθέσεις συντρέχουν ταυτόχρονα
μέχρι 31/12/2012
β) Με συμπληρωμένο το 67ο έτος
της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο
15 ετών.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χρόνοι οι δυνάμενοι να συνυπολογιστούν
είναι οι προβλεπόμενοι από αρθρ.
40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος
αναπηρικής σύνταξης ν. 2335/95.
γ) Με τη συμπλήρωση μέχρι
31/12/2010 37 ετών πραγματικής
ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών
και ανεξάρτητα απασχολουμένων,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48
Α’) όπως ισχύει
δ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους

και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι
31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την
31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης
βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση
αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013. Ο ανα-

γνωριζόμενος στον ΟΑΕΕ χρόνος ασφάλισης βάσει
του παραπάνω άρθρου είναι ο χρόνος στρατιωτικής
θητείας.
ε) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος
της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 36
ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως
31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη) ή 37
που αποτελείται
ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως
από καλαίσθητα
31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη). Στους
πλαστικοποιημένα
αναγνωριζόμενους χρόνους συμπεριβιβλία και φάκελους
λαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40,
41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναπου ζητούν οι
γνώρισης να μπορεί να υποβληθεί
υγειονομικές
οποτεδήποτε, ως την υποβολή του
αρχές HACCP,
συνταξιοδοτικού αιτήματος.
στ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος
για τους αναγνώστες
της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40
της εφημερίδας μας
ετών, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη. Στους
αναγνωριζόμενους χρόνους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40,
Η παραπάνω τιμή επιβαρύνεται με 23% ΦΠΑ
41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί
Για πληροφορίες και παραγγελίες για όλη την
οποτεδήποτε, ως την υποβολή του
Ελλάδα τηλεφωνήστε στα 210.3468268 και 6945373001
συνταξιοδοτικού αιτήματος. ζ) Ασφα-

Καταστηματάρχες
ΤΩΡΑ όλη η σειρά της μεθόδου
αυτοελέγχου,

λισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν
25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το
δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές
διατάξεις του πρώην ΤΣΑ με τη συμπλήρωση του
60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει
μετά την 1-1-2013.Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ.
40 ν. 2084/1992.
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ
– ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25
έτη ασφάλισης από 1-1-2011
και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το
60ο έτος της ηλικίας μέχρι 3112-2012, διατηρούν το δικαίωμα
να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου
έτους της ηλικίας και μετά την
1-1-2013. Προσμετράται και ο
αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ.
39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την
αίτηση αναγνώρισης να μπορεί
να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως
την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής,
και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 1-12013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.

την προσφέρουμε με 80€

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού με συντάξιμο
χρόνο 15 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του ν.612/1977 (164 Α’), όπως ισχύουν δικαιούνται
Συνέχεια στη σελίδα 4
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Η Coca-cola γιορτάζει τα 100 χρόνια του
γυάλινου μπουκαλιού με τον Σάκη Ρουβά

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
Πανελλήνια Oμοσπονδία
Μήτσιος Ευάγγελος
Mπέκας Θεμιστοκλής
Τσίχλας Τίτος
Κωσταντόπουλος Θεόδωρος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γαλανάκης Αντώνης
Θανασούλας Bασίλειος
Mελισσανίδης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Mπακαλάρος Kων/νος

Πρόεδρος
A’ Aντιπρόεδρος
B’ Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος Δημ. Σχέσεων
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος
Mέλος

210-8048357
2310-793587
2810-312247
2610-640491
210-4621077
28210-74554
26410-50333
23840-22286
26610-52888
23730-31381
2610-643777

EΔEOΠ Aθηνών
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Δανιήλ Παγώνα
Zαμπούρας Κωνσταντίνος
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
210-4621077
210-4934757
210-2465788
22940-97176
210-5779896
210-2281583

EΔEOΠ Πάτρας
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

EΔEOΠ Bόλου
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

24210-49576
24210-90230
24210-46749
24210-81919
6936-736686

EΔEOΠ Hρακλείου
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

EΔEOΠ Kορίνθου
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

25210-81093
25210-45348
25210-81591
25210-22513
6977-454671

EΔEOΠ Xαλκιδικής
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

EΔEOΠ Kέρκυρας
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

EΔEOΠ Xανίων
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

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Τ

ο μπουκάλι της Coca-Cola έκλεισε τα 100
στο εντυπωσιακό Coca-Cola Pop-Up Store
Παρέα με πολλούς φίλους και τον έναν και
μοναδικό Σάκη Ρουβά.
Η Coca-Cola φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια
του γυάλινου μπουκαλιού της, και πρόσφερε
μια ακόμα μοναδική εμπειρία απόλαυσης και
χαράς σε όλους τους
φίλους της που βρέθηκαν στο Coca-Cola
Pop-Up Store, από
τις 29 Αυγούστου
έως και τις 6 Σεπτεμβρίου. Για 9 ολόκληρες μέρες, η Μαρίνα
Φλοίσβου φιλοξένησε μια μεγάλη
γιορτή με εκπλήξεις
που ενθουσίασαν μικρούς και μεγάλους,
αποκορύφωμα
με
την επίσκεψη του Σάκη Ρουβά, κεντρικού
προσώπου της καμπάνιας “Kiss Happiness”
στη χώρα μας. Ακόμη, οι επισκέπτες έγιναν
και οι ίδιοι αρωγοί στην προσπάθεια της
Coca-Cola να μοιράσει ακόμα περισσότερα
χαμόγελα, αφού μέρος των εσόδων από τις
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους
καταναλωτές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Coca-Cola Pop-Up Store θα προσφερθεί για την κάλυψη των αναγκών της
ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
Πέρα από τα συλλεκτικά Coca-Cola αντικείμενα που μπορούσε κανείς να αποκτήσει
αποκλειστικά στο Coca-Cola Pop-Up Store, οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους, προσωποποιημένο

μπουκάλι Coca-Cola, να διακοσμήσουν τα
ήδη χρησιμοποιημένα μπουκάλια με τη βοήθεια καλλιτεχνών στον πάγκο του 2nd Life,
και να τους δώσουν έτσι μια δεύτερη ζωή και
φυσικά να απολαύσουν άφθονη, παγωμένη
Coca-Cola. Για κάθε μπουκάλι που φιλοτεχνήθηκε, η Coca-Cola θα προσφέρει επιπλέον 1 ευρώ στη
ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».
Αποκορύφωμα, η
επίσκεψη στο CocaCola Pop-Up Store
του κορυφαίου Έλληνα σταρ Σάκη
Ρουβά, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό
πρόσωπο της καμπάνιας “Kiss Happiness”
στη χώρα μας. 50
υπερτυχεροί οι οποίοι
συμμετείχαν στο διαγωνισμό της Coca-Cola στο Facebook, έζησαν τη μοναδική εμπειρία του να
συναντήσουν από κοντά τον πιο «πολυφιλημένο» Έλληνα καλλιτέχνη! Οι νικητές του
διαγωνισμού μεταφέρθηκαν μυστικά στη
Μαρίνα Φλοίσβου και είχαν την ευκαιρία να
«φιλήσουν» από κοντά τον Σάκη Ρουβά, να
φωτογραφηθούν μαζί του και να συμμετάσχουν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το
νέο του τραγούδι «Φίλα με».
Ανάμεσα στα highlights, η παρουσία διάσημων DJs και παραγωγών που «έντυσαν» με
τις μελωδίες τους τις βραδιές στη Μαρίνα
Φλοίσβου, αλλά και αγαπημένων καλλιτεχνών
που πραγματοποίησαν τις αγορές τους, ενισχύοντας έτσι το έργο της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ.
που όλοι πρέπει να περάσουν

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος
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26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

Η ΕΔΕΟΠ, σε συμφωνία με τη ΔΕΥΕ (Διασφάλιση Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και του προσωπικού τους), εξασφάλισε ότι τα μέλη της θα εκπαιδεύονται με 70 ευρώ κατ’ άτομο, για το 10ωρο σεμινάριο του ΕΦΕΤ στα MASTER K.E.K.
Θυμίζουμε ότι σειρά νέων ευρωπαϊκών διατάξεων ισχύουν στους κλάδους παρασκευής,
διάθεσης και πώλησης τροφίμων και ποτών, μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ 2718/Τ.Β. Το σημαντικότερο μέρος της Υγειονομικής αυτής διάταξης, είναι ότι επιβάλλει την υποχρεωτική
εκπαίδευση στον χειρισμό τροφίμων, και μετά την εφαρμογή αυτοελέγχου, σε κάθε επιχείρηση. Με λίγα λόγια “καταγράφω ό,τι κάνω”.
Το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία, είναι η εκπαίδευση του επιχειρηματία και του προσωπικού. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2108312351, 2108318221, 2103468268.

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
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

Προωθήστε το νερό
το «δικό» μας...

Τ

ο 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, μπορούν να επικοινωνούν με
το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ
BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί
τους συναδέλφους πρατηριούχους
να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα
άλλα.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συντάξιμος χρόνος που μπορείτε να εξαγοράσετε
ΠΟΙΟΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Για να θεμελιώσει ο ασφαλισμένος συνταξιοδοτικό
δικαίωμα και για τον προσδιορισμό του ποσού σύνταξης, ως συντάξιμος χρόνος λογίζεται:
1.Ο χρόνος υποχρεωτικής ασφάλισης.
2.Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης.
3.Ο χρόνος Διαδοχικής Ασφάλισης.
4.Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίστηκε σύμφωνα με το Ν.1358/83 , N.3232/04.
5.Ο χρόνος φυλάκισης, αιχμαλωσίας, ομηρίας
και εγκλεισμού σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
1941-1945.
6.Ο χρόνος Εθνικής Αντίστασης.
7.Ο χρόνος αναγνώρισης στο Δημόσιο (προσληφθέντων μέχρι 31/12/1982)
8.Ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας
μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (15 συντάξιμα έτη).
9.Ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί
ασφαλιστικές εισφορές στα καταργούμενα Ταμεία
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) μέχρι 31/12/06 ενώ δεν συνέτρεχαν
οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει εκδοθεί πράξη διαγραφής και δεν
υπάρχει ασφάλιση γι’ αυτό το χρονικό διάστημα σε
άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο ,αρθ.18
παρ.4, Π.Δ.258/05(ΦΕΚ 316/28-12-05).
10. Ο χρόνος Τυπικής Ασφάλισης, αρθ.7, Π.Δ.258/05

(ΦΕΚ 316/28-12-05).
11.Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και ανεργίας (μέχρι 200 ημέρες την τελευταία δεκαετίααρθ.40 Ν.2084/92) για δικαίωμα λόγω γήρατος.
12. Αναγνωριζόμενοι χρόνοι της παρ.18 του αρθ.10
του Ν.3863/2010 (σχετ. εγκύκλιος 110/2010 )
-ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών

-ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών
μέχρι δύο έτη
-ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός
πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας
ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής
μετά τη συμπλήρωση του 17ουέτους της ηλικίας,
ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία
ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση
-ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης
ή του Δημοσίου
-ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας
από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας
-ο χρόνος απεργίας
-ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν.
3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης
των παιδιών
-ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας (stage), διάρκειας μέχρι ένα έτος
- ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των
πρώην ταμείων ΤΕΒΕ – ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας
μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι
αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Πότε θα πάρετε σύνταξη από τον ΟΑΕΕ
Συνέχεια από τη σελίδα 1
σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας
στις περιπτώσεις που: Είναι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, είναι παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας
67%,πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α’ και Β’, ή
είναι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά
πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας), πάσχουν από χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου,έχουν υποβληθεί
σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται
σε συνεχή ανοσοκαταστολή ή πάσχουν από σκλήρυνση
κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία
ή είναι ακρωτηριασμένοι, πάσχουν από κυστική ίνωση
ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις παθήσεις αυτές διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Μητέρες - πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις του (ν.3996/5-8-2011
Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας συζύγου
80% και άνω, εφόσον συντρέχουν οι προυποθέσεις
Αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
του(ν.3996/5-8-2011) (ν.3996/5-8-2011)
Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά
μετά την 01/01/1993 - Νέοι ασφαλισμένοι
Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται
σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή
επαγγέλματος :
α) Με συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας και
15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη) εφόσον και
οι δύο προϋποθέσεις συντρέχουν ταυτόχρονα μέχρι
31/12/2012
β) Με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας και
15 χρόνια ασφάλισης(πλήρης σύνταξη)
γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και
15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750
ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία
για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας
σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας
των 65 ετών (μειωμένη σύνταξη), εφόσον και οι δύο
προϋποθέσεις συντρέχουν ταυτόχρονα μέχρι
31/12/2012

δ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και
15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750
ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία
για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας
σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας
των 67 ετών (μειωμένη σύνταξη)
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χρόνοι οι δυνάμενοι
να συνυπολογιστούν είναι οι προβλεπόμενοι από
αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος αναπηρικής
σύνταξης ν. 2335/95.
γ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και
40 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη), όπου προσμετράται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39,
40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να
μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή
του συνταξιοδοτικού αιτήματος.
δ) Ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες ανηλίκων
τέκνων που συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας
(πλήρες ποσό) ή το 50ο (μειωμένο ποσό) και 20 έτη
ασφάλισης έως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε.
Για τη συμπλήρωση της 20ετίας, υπάρχει δυνατότητα
συνυπολογισμού των αναγνωριζόμενων χρόνων που

προβλέπονται από τις διατάξεις αρθρ. 40 ν. 2084/1992.
ε) Ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες ανηλίκων
τέκνων που συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης από 11-2013, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του
67ου έτους της ηλικίας.
Στον συντάξιμο χρόνο συνυπολογίζεται χρόνος από
αναγνώριση αρθρ. 40, 41 ν. 3996/2011, ενώ δεν συνυπολογίζεται πλασματικός χρόνος παιδιών αρθρ. 39
ν. 3996/2011.
Η προϋπόθεση της ανηλικότητας του τέκνου εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, ενώ δεν εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση
του ορίου ηλικίας.
στ) Μητέρες ή χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε
βιοποριστική εργασία τέκνα, εφόσον είναι άγαμα, με
συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια
στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή με συμπληρωμένο
το50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση,
για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από
το όριο ηλικίας των 55 ετών.
στ) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους ε)- η) της
(1) περίπτωσης ισχύουν και για όσους ασφαλίζονται
από 1/1/93 και μετά.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΣΕΒΕΕ: Μία στις τρεις μικρές επιχειρήσεις κινδυνεύει με κλείσιμο

Τ

ο τοπίο για τις μικρές επιχειρήσεις στην
Ελλάδα αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολο το επόμενο εξάμηνο. Η έρευνα που
διεξήγαγε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ είναι αψευδής μάρτυρας
αυτής της κρίσιμης κατάστασης.
Σύμφωνα με την έρευνα 1 στις 3 επιχειρήσεις ή 63.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζει
άμεσο κίνδυνο κλεισίματος.
Η υλοποίηση δε του σεναρίου συνεπάγεται, σύμφωνα με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κίνδυνο
απώλειας 138.000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Τα συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως
εξής:
A. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η αποτίμηση του α’ εξαμήνου 2015 καταδεικνύει τη διάψευση των θετικών προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί στο
προηγούμενο εξάμηνο, καθώς το 84,3% των
ερωτώμενων δηλώνει επιδείνωση της γενικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης
(μόνο το 4,8% παρουσιάζει βελτίωση), γεγονός που μας οδηγεί χρονικά στα μεγέθη που
αποτυπώθηκαν το 2012.
Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών κυμάνθηκε στο 21,23%, γεγονός που
οφείλεται κατά κύριο λόγο στα γεγονότα
του τελευταίου τριμήνου και τη σημαντική
ύφεση την επιχειρηματική δραστηριότητα
που ακολούθησε. Σωρευτικά στις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση
από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010
αγγίζει μεσοσταθμικά το 78%.
Στα υπόλοιπα μεγέθη, 3 στις 4 επιχειρήσεις διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάμηνο
μείωση της ζήτησης (75,4%), των παραγγελιών (77,1%) και επιδείνωση της ρευστότητας (81,7%).
Ο δείκτης αποεπένδυσης κινείται σε
υψηλά επίπεδα, καθώς το 49,8% των επιχειρήσεων δήλωσε μείωση των επενδύσεων
στο προηγούμενο εξάμηνο, ενώ μόνο το
4,9% αύξησε τις επενδύσεις. Η κατάσταση
αυτή αποτελεί προάγγελο μιας συνέχισης
της διολίσθησης της ελληνικής οικονομίας
σε ένα νέο φαύλο κύκλο ύφεσης- αποεπένδυσης- υποαπασχόλησης των παραγωγικών
συντελεστών.

Οι προβλέψεις σχετικά με την πορεία των
επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο φέρουν
βαρύ το αποτύπωμα από τις πρόσφατες εξελίξεις στις τράπεζες και την πραγματική οικονομία. Μάλιστα, η αβεβαιότητα παραμένει
παρά την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που
αντανακλά την πραγματική αγωνία για την
επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.
Το ισοζύγιο αρνητικών και θετικών επιχειρηματικών προσδοκιών για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 εκτοξεύτηκε στα επίπεδα της
περιόδου 2011-2012 (-61,6 από –0,8). Σε
όλους τους επί μέρους δείκτες οικονομικών
προσδοκιών καταγράφονται συντριπτικά αρνητικές επιδόσεις και απαισιοδοξία για πάνω
από 7 στις 10 επιχειρήσεις.
Β. ΛΟΥΚΕΤΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Το ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων,
που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να έχουν το επόμενο διάστημα
σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας, σε βαθμό
που θα κινδυνεύσουν να κλείσουν επανήλθε
στα επίπεδα των προηγούμενων ετών, αντανακλώντας το πραγματικό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες
και οι επιχειρήσεις. Το 46,3% των επιχειρήσεων θεωρεί ως πολύ πιθανό τον κίνδυνο
λουκέτου (έναντι 32,9% στην αντίστοιχη
έρευνα Φεβρουαρίου 2015).
Άμεσο κίνδυνο κλεισίματος το επόμενο
εξάμηνο αντιμετωπίζει το 27,3 % των μικρών
επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η μείωση επιχειρήσεων το επόμενο εξάμηνο θα είναι 63,000
και θα αφορά κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 30% των
αυτοαπασχολούμενων δηλώνει ότι είναι
πολύ πιθανό να διακόψει ή να αναστείλει
την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σενάριο
βάσης του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ τα πιθανά λουκέτα
επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο»
συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας 138,000 θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες,
αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί).
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΟΦΕΙΛΕΣ
Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες οφειλές αφορά τις
υποχρεώσεις προς το δημόσιο (ασφαλιστικά
ταμεία, εφορία, ΔΕΚΟ). Σημαντική αύξηση
σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις

προς τις ΔΕΚΟ (από 25,5% σε 29,1%).
Στο πεδίο των φορολογικών υποχρεώσεων, παρά τις ευεργετικές ρυθμίσεις των
100 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που αξιοποίησαν οι επιχειρήσεις
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (3 στις
10 δηλώνει ότι έχει κάνει αίτηση υπαγωγής
έναντι 11% για την προηγούμενη ρύθμιση)
παραμένει η εκπεφρασμένη αδυναμία τους
να εκπληρώσουν τις υψηλές φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στο επόμενο
εξάμηνο (το 37,9% δηλώνει αδυναμία πληρωμής).
Μεγάλο μέρος των καθυστερημένων
οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές οφειλές προς το κύριο ασφαλιστικό
ταμείο των επαγγελματιών, τον ΟΑΕΕ
(35,6%).
Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες
έχει το 16,3% των μικρών επιχειρήσεων. Οι
νέες ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια και την
προστασία της πρώτης κατοικίας πρέπει να
λάβουν υπόψη το δεδομένο της σταθερής
αύξησης του ιδιωτικού χρέους.
Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Οι επιπτώσεις της πρόσφατης κρίσης στην
απασχόληση είναι προφανείς καθώς κυρίως
σε αυτόν τον τομέα εκδηλώνονται πρακτικά
οι επιφυλάξεις των επιχειρήσεων για την οικονομική τους προοπτική. Μείωση προσωπικού κατά το τελευταίο εξάμηνο ανέφερε το
11% των επιχειρήσεων ενώ αύξηση ανέφερε
μόλις το 4,8%.
Σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια θέσεων συνολικής απασχόλησης στις μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις κατά το προηγούμενο
εξάμηνο του 2015 ανέρχεται στις 25,000 (εκ

των οποίων οι 15,000 ήταν μισθωτής απασχόλησης), στοιχείο που εν μέρει επιβεβαιώνεται από τις ροές μισθωτής απασχόλησης
που δημοσιεύει η Εργάνη, καθώς προκύπτει
ότι τον μήνα Ιούλιο σημειώθηκε αρνητικό
ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων (για
πρώτη φορά έπειτα από 2 χρόνια), γεγονός
που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για
την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η πραγματικότητα έρχεται να αντικρούσει τις προσδοκίες
που είχαν καλλιεργηθεί το προηγούμενο
εξάμηνο για οριακή αύξηση των απασχολούμενων.
Ε. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Οι επιπτώσεις από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων ήταν ιδιαίτερα οδυνηρές. Κάθετη πτώση στο κύκλο εργασιών τους λόγω
της επιβολής κεφαλαιακών έλεγχων (capital
controls) σημείωσαν 9 στις 10 επιχειρήσεις.
3 στις 10 επιχειρήσεις σημείωσαν μείωση
πάνω από 70% ενώ συνολικά για τις επιχειρήσεις η μείωση του κύκλου εργασιών ήταν
μεσοσταθμικά 48%. Άμεση συνέπεια ήταν η
συρρίκνωση της κατανάλωσης κατά 50% ή
κατά 3,8 δισ. € κατά το διάστημα αυτό. Οι μικρές επιχειρήσεις ήταν απροετοίμαστες να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από την επιβολή των capital controls και το κλείσιμο
των τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα μόνο 1 στις
2 επιχειρήσεις χρησιμοποιεί e-banking για τις
συναλλαγές της με πελάτες και προμηθευτές, ενώ 7 στις 10 δεν διαθέτουν συσκευές
EFT/POS προκειμένου να πραγματοποιούν
συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και
προπληρωμένες κάρτες.

Τα επενδυτικά μυστικά των πλουσίων

Τ

ο γεγονός ότι δεν μπορείτε να κάνετε
τον τρόπο ζωής των πολύ πλούσιων
δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επενδύσετε σαν κι αυτούς.
«Τα χρήματα δεν εγγυώνται ότι είσαι
καλύτερος επενδυτής από κάποιον επενδυτή με λιγότερα χρήματα», λέει η Μίντι
Ρόζενταλ, πρόεδρος του Ινστιτούτου για
Ιδιώτες Επενδυτές, που παρέχει εκπαίδευση
διαχείρισης πλούτου σε όσους έχουν τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια σε επενδύσιμα περιουσιακά στοιχεία.
Υπάρχει μια αντίληψη ότι οι πελάτες
μεγάλης οικονομικής επιφάνειας επενδύουν ως επί
το πλείστον σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και
hedge funds. Δεν είναι αλήθεια, λέει ο Σκοτ Κέλερ,
διευθυντής στην Truepoint Wealth Counsel.
Οπότε, πώς μπορούν οι κανονικοί άνθρωποι να
επενδύσουν σαν τους πλούσιους; Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι δίνουν τις ακόλουθες συμβουλές:
1. Μάθετε τα κόστη για τις επενδύσεις σας. Οι
υψηλής καθαρής αξίας επενδυτές εστιάζουν στην
ευρεία διαφοροποίηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ανέφερε ο Κέλερ. Τα κεφάλαια με ενεργή διαχείριση έχουν τις υψηλότερες αμοιβές, αλλά δεν
υπερ-αποδίδουν πάντα στην αγορά. Φροντίστε να
γνωρίζετε τυχόν τέλη και φόρους που συνδέονται με

τις επενδυτικές επιλογές πριν από τη δέσμευση σε
αυτές, συνιστά.
2. Μην σπαταλάτε πολύ χρόνο ψάχνοντας για την
επόμενη μεγάλη επένδυση. «Ο μέσος επενδυτής
μπορεί να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου
του προσπαθώντας να εντοπίσει την επόμενη Apple
ή Facebook,» λέει ο Κέλερ. «Οι υψηλής καθαρής αξίας
πελάτες μας ξοδεύουν λιγότερο χρόνο σε αυτό και
αντίθετα εστιάζουν στο σύνολο της αγοράς και τη
χρήση ενός δείκτη χαμηλού κόστους.»
3. Γνωρίστε την ανοχή σας προς τον κίνδυνο. Πριν
από τη λήψη τυχόν επενδυτικών αποφάσεων, η Ρόζενταλ ανέφερε ότι οι πλούσιοι επενδυτές ξέρουν
για ποιο λόγο θα χρειαστούν χρήματα και πόσα

μπορούν να αντέξουν να χάσουν. «Ορίστε
το ποσό που πρέπει να έχετε στο τέλος
του έτους για να μπορείτε να κοιμηθείτε
το βράδυ.»
4. Οι μη ελκυστικές μετοχές μπορεί να
είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Το γεγονός
ότι μια εταιρεία βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα
κάθε μέρα δε σημαίνει ότι αποτελεί καλή
επένδυση, λέει ο Νταγκ Λόκγουντ, πρόεδρος υποκαταστήματος στην Hefty Wealth
Partners. Όταν πρόκειται για την επιλογή
μετοχών, ο ίδιος συμβουλεύει τους πελάτες του να ψάξουν για εταιρείες με
τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια χρηματιστηριακή αξία, μια μερισματική απόδοση που να είναι
περίπου δύο φορές υψηλότερη από ότι η μερισματική
απόδοση του S&P 500, και ρευστότητα στον ισολογισμό
τους, μεταξύ άλλων.
5. Ποτέ μην πανικοβληθείτε. Οι πλούσιοι επενδυτές
είναι πιο πιθανό να έχουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στα χαρτοφυλάκιά τους και να αγνοούν τις
καθημερινές διακυμάνσεις της Wall Street, που μπορεί
να προκαλέσουν σπασμωδικές επενδυτικές αποφάσεις,
λέει η Ρόζενταλ. «Παρέμειναν στο χρηματιστήριο το
2008 και στη συνέχεια ανταμείφθηκαν πολύ καθώς
πέρυσι η αγορά ανέβηκε 30%. Θα πρέπει να είστε
γενναίοι».
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Ανάπτυξη των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα το 2015
Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Randstad «HR & Workplace Trends Survey»

Τ

ο 69% των επιχειρήσεων αναμένει ανάπτυξη το
2015, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Randstad
«HR & Workplace Trends Survey» που πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά και κατέγραψε τα δεδομένα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού για το
2014, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των τάσεων για
το 2015.
Το δείγμα της έρευνας απαρτίζεται από 228 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και στελέχη τμημάτων
Ανθρώπινου Δυναμικού από εταιρείες διαφορετικών
κλάδων από όλη την Ελλάδα, τα οποία συμμετείχαν
στην έρευνα μέσω αναλυτικών ή σύντομων online συνεντεύξεων, από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Φεβρουάριο του 2015.
Σχετικά με τις προκλήσεις που επιφυλάσσει το 2015,

ως συχνά αναφερόμενες, χωρίς όμως να τοποθετούνται
υψηλά στην ιεραρχία, σημειώνονται η αποφυγή διαρροής ταλαντούχων στελεχών σε ανταγωνιστές, η διαχείριση εσωτερικών αλλαγών και εσωτερική/εξωτερική
κινητικότητα. Ως τρεις κύριες, αναφέρονται η αύξηση
της απόδοσης και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η διατήρηση των κορυφαίων ταλέντων και η δημιουργία ενός καλού περιβάλλοντος εργασίας. Ωστόσο
την κορυφαία πρόκληση για το 2015 θα αποτελέσει,
σύμφωνα με το 69% των ερωτηθέντων, η διαχείριση έλλειψης δεξιοτήτων, η οποία αναμένεται να αντιμετωπιστεί
μέσω προσφοράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων (69%),
βελτίωσης μισθού & παροχών για τη διατήρηση/προσέλκυση ταλέντων (33%), ενώ σε ένα μικρότερο ποσοστό,
μέσω της πρόσληψης προσωρινών υπαλλήλων (19%).

ΙΝΔΙΑ: Ο νέος μεγάλος παίκτης
της παγκόσμιας οικονομίας
Οι εκατομμυριούχοι της Ινδίας αυξάνονται ραγδαία –
μαζί με την αγορά για αγαθά πολυτελείας

Ο

νέος μεγάλος παίκτης της παγκόσμιας οικονομίας δείχνει τα “δόντια”
του.
Η Ρωσία και η Κίνα είναι πάντα παρούσες, αλλά μπορεί να εισερχόμαστε
σε μια «ινδική δεκαετία», όπως επισημαίνει η εταιρεία πληροφοριών WealthX και το Business Insider.
Μετά κι από την εκλογή μιας νέας
μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης στην
Ινδία, υπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες που τροφοδοτούν τη ραγδαία
αυξανόμενη αγορά αγαθών πολυτελείας εκεί:
1. Οι εκατομμυριούχοι αυξάνονται
με ραγδαίους ρυθμούς.
Ο αριθμός των εκατομμυριούχων στη
χώρα έχει αυξηθεί από 196.000 σε
250.000, σε μια αύξηση κατά 27% μόνο
πέρυσι. Το 2018, η Wealth-X εκτιμά
ότι ο αριθμός θα φτάσει τις 437.000
και θα διπλασιαστεί μέχρι το 2023.
Οι δείκτες μελλοντικής οικονομικής
ανάπτυξης της Ινδίας είναι η νέα μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, το σαφώς
δομημένο δικαστικό σύστημα, και το
πνεύμα επιχειρηματικότητας, σύμφωνα

με την Wealth-X.
2. Τα καταστήματα λιανικής διπλασιάζονται και οι εισαγωγές αγαθών πολυτελείας αυξάνονται.
Τα τελευταία χρόνια, η πολυτελής
κατανάλωση στην Ινδία έχει αυξηθεί.
Οι εισαγωγές σαμπάνιας, ενδεικτικά,
έχουν αυξηθεί κατά 6% ενώ οι γενικές
εισαγωγές της χώρας έχουν παραμείνει
αμετάβλητες.
Επίσης, οι χώροι λιανικής πώλησης
για μάρκες πολυτελείας πρόκειται να
διπλασιαστούν μέσα στα επόμενα τρία
ή τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με έκθεση
της CBRE Group, της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων στον κόσμο.
3, Οι πωλήσεις αυτοκινήτων πολυτελείας αναμένεται να τριπλασιαστούν.
Οι κατασκευαστές πολυτελών οχημάτων θέλουν να εκμεταλλευτούν την
αυξανόμενη ανώτερη μεσαία τάξη της
Ινδίας. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αναμένεται να τριπλασιαστούν από 33.000
σε 100.000 ετησίως, μέχρι το 2020,
σύμφωνα με μια έκθεση του οίκου
αξιολόγησης ICRA.
Σύμφωνα με την
έκθεση, εντοπίζεται
«μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των
ευημερούντων νοικοκυριών και των
πωλήσεων πολυτελών αυτοκινήτων».
Καθώς η Ινδία παράγει ολοένα και
περισσότερα νοικοκυριά που ευημερούν, οι πωλήσεις
αυτοκινήτων πολυτελείας θα αυξηθούν επίσης.

Χαλάρωση των capital controls
για τις εισαγωγές
Διπλασιάζεται το ημερήσιο όριο έγκρισης αιτημάτων
ανά τράπεζα

Τ

ην απόφαση να προχωρήσει σε περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων
στην κίνηση κεφαλαίων έλαβε το
Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο
αυτό, θα διπλασιαστεί το ημερήσιο
όριο έγκρισης αιτημάτων αιτημάτων
εταιριών και επιτηδευματιών για πληρωμές στο εξωτερικό ανά τράπεζα από
τα 7 στα 14 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, όσα αιτήματα ανέρχονται
έως τις 5.000 ευρώ αποφασίστηκε να

εξετάζονται επιτόπου από το ίδιο το
κατάστημα. Στόχος είναι να μειωθεί ο
φόρτοςεργασίας των υποεπιτροπών που
έχουν συσταθεί γι αυτόν τον σκοπό.
Αυξάνοντας το ημερήσιο όριο ανά
τράπεζα, εκτιμάται πως θα μειωθεί και
ο χρόνος που απαιτείται για τις εγκρίσεις
των αιτημάτων. Αξίζει να σημειωθεί
πως μέχρι σήμερα ο χρόνος αναμονής
διαμορφωνόταν στις 18 εργάσιμες ημέρες.

Aύξηση 14,7% στις οικοδομικές
άδειες τον Ιούλιο

Α

ύξηση 14,7% σημείωσε ο αριθμός
των
οικοδομικών
αδειών στην Ελλάδα
τον Ιούνιο, ωστόσο ο
όγκος της οικοδομικής
δραστηριότητας μειώθηκε κατά 14,8%,
όπως προκύπτει από
τα
στοιχεία
που
έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο
του 2015 το μέγεθος της συνολικής
οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες
οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.380
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν
σε 263,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
1.216,2 χιλιάδες m3 όγκου.
Παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά
14,7% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, μείωση κατά 9,2% στην επιφά-

νεια και κατά 14,8%
στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο
μήνα του 2014.
Οι
εκδοθείσες
άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της
χώρας, τον Ιούνιο του
2015 αντιστοιχούν σε
260,4 χιλιάδες m2
επιφάνειας
και
1.206,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,5% στην επιφάνεια και κατά 15,1% στον όγκο, σε
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
2014.
Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας τον Ιούνιο
του 2015, στο σύνολο της χώρας, αντιστοιχούν σε 2,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 9,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το
ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, τον Ιούνιο του
2015, είναι 0,8%.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιταχύνεται η αδειοδότηση για βιομηχανίες τροφίμων
και ποτών και τουριστικές επιχειρήσεις
Ε

πισπεύδονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση
σε βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και τουριστικές
επιχειρήσεις.
Με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την
έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς
του τουρισμού και της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών, συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα η «Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».
Σκοπός είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της νομοθεσίας που θα καταστήσει πιο εύκολη την έναρξης
λειτουργίας μίας επιχείρησης, πρωτίστως στον τουρισμό και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Ο οδικός χάρτης
Η νέα νομοθεσία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του
2014, αλλά αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα όμως με τη νέα
σύμβαση που υπέγραψε η χώρα μας με τους δανειστές,
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 θα πρέπει να έχει καταρτιστεί ο «οδικός χάρτης» με όσα απομένουν να ολοκληρωθούν. Δηλαδή να προχωρήσουν όλα τα
απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές
αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων, η διαπίστευση των φορέων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν πιστοποιήσεις και
ελέγχους, η εκπαίδευση του προσωπικού, η επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία και άλλα.
Ικανοποίηση εκφράζει ο ΣΕΒ
Αναφορικά με το θέμα, ο διευθυντής τομέα Υποδομών και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Φωκίων
Δεληγιάννης επεσήμανε ότι το νομοθετικό πλαίσιο ικα-

Α

νοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις
ανάγκες της αγοράς. Πλην όμως,
όπως αναφέρει, πρέπει να εφαρμοστεί άρτια και στην πλήρη
μορφή του. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι εφόσον έχει μετατεθεί
ο έλεγχος στο στάδιο λειτουργίας μιας επιχείρησης αυτό που
πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει
επακριβής θεσμοθέτηση του
ρόλου και των προδιαγραφών
που πρέπει να ακολουθούν οι
αδειοδοτούμενοι καθώς και οι
δημόσιοι και ανεξάρτητοι ελεγκτικοί φορείς.
Από τον ΣΕΒ αναφέρθηκε ότι
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση – η οποία διέπεται από
άλλη νομοθεσία – ο «νεκρός χρόνος» συνεννόησης των
συναρμόδιων υπηρεσιών του δημοσίου, μπορεί να
φτάσει μέχρι και τους τρεις μήνες με συνέπεια σημαντικές καθυστερήσεις για τον επιχειρηματία.
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από μία πρώτη επαφή
όποιου θέλει να παρακολουθήσει το χρονικό «ταξίδι»
μιας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην ηλεκτρονική
σελίδα του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το πλήθος και τα στάδια που απαιτούνται για την υλοποίησή της. Τη σχετική
διερεύνηση του θέματος έκαναν στελέχη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών που θέλουν να
διαπιστώσουν πόσος χρόνος χρειάζεται για μια περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Ο νόμος πλαίσιο
Σε ότι αφορά στο νόμο πλαίσιο 4262/2014 για την
αδειοδότηση για εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρή-

σεων, οι τέσσερις μεγάλες τομές του είναι οι εξής:
– Για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης αρκεί η
υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων δηλώνει. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν μόνο τα
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος (ισχύει ο
νόμος 4014/2011).
– Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο
στάδιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.
– Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από διαπιστευμένους
φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και
η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου
των ελεγκτών.
– Θα δημιουργηθεί ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και θα γίνεται ηλεκτρονική διεκπεραίωση των
αδειών.

Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ποκαλυπτική και εξαιρετικά χρήσιμη για
την εξαγωγή συμπερασμάτων ήταν έρευνα της GLOBO για το Mobility Management,
η οποία διεξήχθη στις ΗΠΑ από τη VDCResearch και κατέγραψε το βαθμό στον οποίο
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας προσαρμόζονται στην τεχνολογική «επικαιρότητα».
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ αποτελούν το ένα τρίτου του ΑΕΠ της χώρας.
Ανέρχονται στις 200.000, απασχολούν περισσότερους από 44 εκατομμύρια ανθρώπους
και καταγράφουν έσοδα από 10 εκατομμύρια
έως ένα δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.
Σε παγκόσμια κλίμακα, οι αμερικανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον πέμπτο μεγαλύτερο παίκτη της διεθνούς οικονομίας.
Παρά τον υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και
τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στο παγκόσμιο
σκηνικό, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ δεν
έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις τις
τεχνολογίας-μόνο ένα μικρό ποσοστό εξ αυτών έχει
υιοθετήσει προηγμένα τεχνολογικά συστήματα και
μία σημαντική μερίδα αυτών δείχνει να τα αγνοεί.
Η τεχνολογία ως μοχλός ανάπτυξης
Δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, αλλά και του γεγονότος πως
οι μικρομεσαίες εταιρείες αποτελούν επίσης τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας, η προσαρμογή
αυτών στην τεχνολογική επικαιρότητα αναδεικνύεται

νεργασία, αλλά και την εξυπηρέτηση των
πελατών.

Επένδυση στην τεχνολογία

ως το μεγάλο στοίχημα. Τα διαθέσιμα τεχνολογικά
συστήματα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξη των ελληνικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, σε μία περίοδο κατά την οποία αναζητούνται λύσεις για την άρση του οικονομικού και επιχειρηματικού αδιεξόδου.
Αιχμή του δόρατος θα μπορούσε να αποτελέσει η
mobile και cloud τεχνολογία, η οποία έχει το πλεονέκτημα να συνδέεται τόσο με την εσωτερική, όσο και
με την εξωτερική λειτουργικότητα μίας επιχείρησης.
Πιο συγκεκριμένα, η mobile τεχνολογία παρέχοντας
άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησης οποτεδήποτε και από οπουδήποτε διευκολύνει την εκτέλεση των εργασιών, αυξάνει την παραγωγικότητα
των εργαζομένων, βελτιστοποιεί τη μεταξύ τους συ-

Η πρακτική BYOD (Bring Your Own Device),
κατά την οποία οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν προσωπικές τους συσκευές για επαγγελματική χρήση στον χώρο εργασίας, θεωρείται παρωχημένη καθώς δημιουργεί σύγχυση και ζητήματα ασφαλείας. Η έρευνα
της GLOBO στην αμερικανική αγορά δείχνει
πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει
να στραφούν στο λεγόμενο Enterprise Mobility Management.
Επενδύοντας σε end-to-end λύσεις, οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την ακτίνα λειτουργιών τους και να συνδυάσουν αποτελεσματικά τη
διαχείριση δεδομένων και συσκευών. Στο πλαίσιο του
Enterprise Mobility Management, καθίσταται απαραίτητη η δημιουργία μίας εφαρμογής, η οποία θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης
και θα την βοηθήσει να εδραιωθεί στην αγορά αποκτώντας μία στενότερη σχέση με το κοινό.
Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής του Enterprise Mobility Management στην ελληνική αγορά,
στον χώρο της εκπαίδευσης και της ιατρικής, δείχνουν
πως το στοίχημα της ανάπτυξης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οδηγό την τεχνολογία
μπορεί να κερδηθεί, αν επιδιωχθεί συντονισμένα και
στοχευμένα.
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Μαγειρεύοντας με κρασί...
Ψαρονέφρι με κόκκινο κρασί, μέλι και μουστάρδα
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. Ελέγχουμε στο εσωτερικό του: πρέπει να
μην είναι ροζ, αλλά προσέχουμε να μην υπερβούμε το
σημείο που θα στεγνώσει. Στο τέλος ρίχνουμε το μέλι

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

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 αλατοπίπερο και σερβίρουμε αμέσως
με πατάτες βραστές με μουστάρδα, λάδι, μαϊντανό και
σουσάμι.
Συνοδεύουμε με να λευκό κρασί με σώμα, ένα
Chardonnay που έχει ωριμάσει σε βαρέλι.

Σοκολατένιες τρούφες με ρούμι και μπισκότο
Υλικά
(για 15 τρούφες):
• 1/3 φλυτζανιού κρέμα γάλακτος
• 1 κουτ. σούπας βούτυρο αγελάδος
• 120 γρ. σοκολάτα υγείας
• 1 σφηνάκι ρούμι
• 100 γρ. μπισκότα αλεσμένα
• κακάο ή τρούφα για γαρνίρισμα

Μερίδες 4
Προετοιμασία 10’

Ψήσιμο 15’

Εκτέλεση:
Πιέζουμε τα κομμάτια από το ψαρονέφρι ώστε να
«ανοίξουν» και να απλώσουν λίγο. Βάζουμε ένα μεγάλο
αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά και το αφήνουμε να ζεσταθεί.
Ρίχνουμε το λάδι και τα κομμάτια του κρέατος στο
τηγάνι και τα σοτάρουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι
να ροδίσουν πάρα πολύ καλά.

Εκτέλεση:
Ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο με την
κρέμα γάλακτος.
Μόλις φτάσει σε σημείο βρασμού αποσύρουμε από
τη φωτιά και προσθέτουμε τη σοκολάτα.
Ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει και στη συνέχεια προσθέτουμε το ρούμι και τα αλεσμένα μπισκότα
συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
Βάζουμε στο ψυγείο το μείγμα για 2 ώρες για να
σφίξει.

Το βγάζουμε, πλάθουμε μπαλάκια τα οποία ρολάρουμε στο κακάο ή στην τρούφα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο υπολογιστής που θα σώσει τη ζωή σας
Με πρόσβαση σε database εκατομμυρίων ασθενών θα κάνει ακριβέστερες διαγνώσεις
και από τον καλύτερο γιατρό.

Ο

καρκίνος είναι μια ασθένεια που ξέρει να κρύβεται.
Σύμφωνα με στοιχεία του Huntsman Cancer Institute, το 6% των κολονοσκοπήσεων δεν καταφέρνει να
τον ανιχνεύσει, ενώ έρευνα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης διαπίστωσε πως η μαστογραφία έχει ελάχιστη
επίδραση στη μείωση των θανάτων, αφού ανιχνεύει
καρκίνους πολύ μετά την εμφάνισή τους.
Η εταιρεία Enlitic σκοπεύει να ανεβάσει εντυπωσιακά
την ακρίβεια της διάγνωσης και να μειώσει στο μηδέν
την πιθανότητα λάθους. Η τεχνολογία της περιλαμβάνει τη «μάθηση» εκ μέρους της μηχανής -ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης- που εξετάζει κάθε εξέταση του
ασθενούς (ακτινογραφία, αξονική, σύσταση ενός
όγκου κ.ά.) και δημιουργεί μια μαθηματική απεικόνιση
που αντανακλά τα συγκεκριμένα του χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια τα συγκρίνει με μια database παρόμοιων
απεικονίσεων ψάχνοντας κοινά σημεία.
Ουσιαστικά, είναι ένα crowdsourcing συμπτωμάτων
με στοιχεία από εκατομμύρια ασθενείς. Όσο περισσότερα στοιχεία έχει ο υπολογιστής τόσο εξυπνότερος
και ακριβέστερος γίνεται.
Όμως όλα αυτά είναι ακόμα στα σχέδια. Τα στοιχεία

των ασθενών είναι απόρρητα,
κάθε νοσοκομείο έχει τον δικό
του τρόπο να τα αρχειοθετεί και
να τα αποθηκεύει, πολλά δεν
είναι καν ψηφιοποιημένα. Προσθέστε και το γεγονός πως πολλοί
ασθενείς,
ιδίως
οι
ηλικιωμένοι, έχουν διαφορετικούς γιατρούς για κάθε πάθηση
(καρδιολόγο, παθολόγο, ορθοπεδικό, ενδοκρινολόγο κ.ά.), τα αρχεία τους είναι διασκορπισμένα
και δεν είναι δυνατόν να συνδυαστούν. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο εμπόδιο.
Στις ΗΠΑ τα νοσοκομεία είναι
υποχρεωμένα πια να ψηφιοποιήσουν όλα τα αρχεία τους, αλλά
η Enlitic δεν έχει σκοπό να περιμένει. Έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με νοσοκομεία και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 5
εκατ. δολαρίων από επενδυτές.

Οι άνθρωποι θα έχουν γίνει
υβρίδια μέχρι το 2030
Ο

Ray Kurzweil, διευθυντής μηχανολογίας στη Google,
προβλέπει πως μέχρι
το 2030 οι άνθρωποι
θα διαθέτουν τεχνητή
νοημοσύνη.
Ο Kurzweil προβλέπει πως οι άνθρωποι
θα γίνουν υβρίδια
μέχρι τη δεκαετία του
2030. Αυτό σημαίνει
ότι το μυαλό μας θα
είναι σε θέση να συνδεθεί άμεσα με ένα
δίκτυο, στο οποίο θα είναι συνδεδεμένοι χιλιάδες υπολογιστές, οι οποίοι οι
θα αυξάνουν την ήδη υπάρχουσα νοημοσύνη μας. Σύμφωνα με τον
Kurzweil, ο εγκέφαλός μας θα συνδέεται μέσω νανοτεχνολογίας με μικροσκοπικά ρομπότ κατασκευασμένα από
κλώνους του DNA.
Όσο μεγαλύτερο και όσο πιο περίπλοκο είναι το δίκτυο των υπολογιστών που θα αναπτυχθεί, τόσο πιο
προηγμένη θα είναι η σκέψη μας. Μάλιστα, ο Kurzweil θεωρεί πως μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του 2030 ή στις
αρχές της δεκαετίας του 2040, η
σκέψη μας θα είναι κυρίως μη-βιολογική.
O Kurzweil, ο οποίος είναι γνωστός
ως ένας από τους κορυφαίους εφευρέτες του κόσμου, έχει κάνει και στο
παρελθόν προβλέψεις . Στη δεκαετία
του ’90, έκανε 147 προβλέψεις για το
2009. Το 2010, ανέλυσε τις προβλέψεις του και το 86% εξ αυτών ήταν σωστές. Ο ίδιος έδωσε ένα “Β” στον
εαυτό του.
Στις σωστές προβλέψεις του συγκαταλέγεται η χρήση κυρίως φορητών
υπολογιστών μέχρι το 2009, το ασύρ-

ματο δίκτυο, καθώς και τα γυαλιά
τύπου Google Glass.
«Όπως έγραψα 20 χρόνια πριν, η τεχνολογία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
Είναι μία φωτιά που μπορεί να μας
βοηθήσει να μαγειρέψουμε και να ζεστάνουμε το φαγητό μας, αλλά μπορεί να κάψει και το σπίτι μας»,
σχολιάζει ο ίδιος.

Η Enlitic είναι η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή που συγκεντρώνει στοιχεία από διάφορες ιατρικές ειδικότητες
μαζί με διαγνωστικά αρχεία και εργαλεία και ελπίζει
πως θα έχει έτοιμο το πρώτο της πραγματικά αποτελεσματικό προϊόν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

«Στολή» για κινητικά προβλήματα
Την έκτη γενιά του εξωσκελετού της
ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η ισραηλινή εταιρεία ReWalk Robotics, η
οποία ειδικεύεται στην κατασκευή ρομποτικών «στολών» που επιτρέπουν σε
ανθρώπους με κινητικά προβλήματα
στα κάτω άκρα να εγκαταλείψουν το
αναπηρικό καροτσάκι και να ξαναπερπατήσουν.
Οπως και τα προηγούμενα μοντέλα
της εταιρείας, το βασικό εξάρτημα του
ReWalk 6.0 είναι δύο μηχανικά στηρίγματα που δένονται κατά μήκος των ποδιών και, χρησιμοποιώντας περίπλοκους

αλγόριθμους, μπορούν από το κέντρο
βάρους του σώματος να αντιληφθούν
προς τα πού θέλει να κινηθεί ο χρήστης
της στολής, αναλαμβάνοντας να υποκαταστήσουν τη λειτουργία των κάτω
άκρων.
Οι σημαντικότερες καινοτομίες του
νέου εξωσκελετού είναι το πιο εργονομικό ντιζάιν, το μικρότερο βάρος και ο
καλύτερος έλεγχος του περπατήματος.
Ετσι, εξασφαλίζει ταχύτητα βάδισης
έως και 61 εκατοστά το δευτερόλεπτο,
τη μεγαλύτερη από οποιαδήποτε ανάλογη «στολή».

Ρομπότ με... αυτογνωσία

Ενα ακόμη ορόσημο στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης
έγινε πραγματικότητα στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Rensselaer στη Νέα Υόρκη, όπου πριν
από λίγες ημέρες τρία ρομπότ
ΝΑΟ παρουσίασαν... σημάδια
αυτογνωσίας, περνώντας με
επιτυχία μια παραλλαγή ενός
τεστ
που
έχει σχεδιαστεί ειΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ
δικά
γι’
Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνατος κύριος
αυτό τον σκοπό. Πιο
και κοιτούσε με μανία το ποτό του. Σε μια στιγμή έρχεται
συγκεκριμένα,
η
ένας μεγαλόσωμος κύριος, του παίρνει το ποτό του και το
ομάδα των Αμεριπίνει μονορούφι τότε ο άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόκανών επιστημόνων
σωμος κύριος του λέει:
προγραμμάτισε τα
- "Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου πάρω άλλο."
ανδροειδή ώστε να
- "Όχι, δεν φταις εσύ", λέει ο αδύνατος κύριος.
«πιστέψουν» πως σε
- "Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. Το πρωί άργησα
δύο από αυτά είχε
να σηκωθώ, έχασα ένα σημαντικό ραντεβού στη δουλειά και
δώσει ένα «χάπι»
ο διευθυντής μου με απέλυσε. Βγαίνω έξω, μου έχουν κλέπου απενεργοποίψει το αυτοκίνητο. Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το
ησε την ομιλία
πορτοφόλι μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου αγτους, χωρίς ωστόσο
καλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ δεν έφταναν όλα αυτά,
να τους αποκαλύενώ σκόπευα να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι εσύ
ψει ποια ήταν τα
και μου πίνεις το δηλητήριο!"
δύο συγκεκριμένα
ρομπότ από την

τριάδα που δεν μπορούσαν πια να μιλήσουν.
Οταν τα ρώτησαν ποιο ρομπότ δεν
είχε πάρει «χάπι», και τα τρία ήταν έτοιμα
να απαντήσουν πως δεν γνωρίζουν.
Ωστόσο, το ανδροειδές που μπορούσε
ακόμη να μιλήσει, όταν το συνειδητοποίησε ακούγοντας τη φωνή του, άλλαξε απάντηση, δηλώνοντας πως ήταν
το μόνο που δεν είχε χάσει την ομιλία
του.
Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου υποστηρίζουν πως τους ενδιαφέρουν οι
πρακτικές συνέπειες του επιτεύγματος,
δηλαδή ο προγραμματισμός μηχανών
για εργασίες που απαιτούν πιο εξελιγμένες πνευματικές δεξιότητες.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

EΔEOΠ

15

EΔEOΠ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

25.000 £ για ένα μπουκάλι κρασί
του Ναπολέοντα Βοναπάρτη
Έ

να μπουκάλι κρασί που πιστεύεται ότι ανήκε στον Ναπολέοντα
Βοναπάρτη πουλήθηκε για £ 25.000,
ενώ ένα από τα καπέλα του πουλήθηκε σε τιμή άνω των £ 300.000!
Η φιάλη, η οποία είναι κλειστή και
«εξακολουθεί να πιστεύεται ότι περιέχει κρασί», ήταν μέρος της συλλογής ενός Σκωτσέζου βαρόνου που
συνέλεξε μια μεγάλη ποικιλία από
Napoleonica τον 19ο αιώνα και πωλήθηκε σε μία από τις δημοπρασίες
Κρίστις στο Λονδίνο νωρίτερα αυτό
το μήνα.
Περιέχεται σε ένα ψάθινο καλάθι και είναι
και σφραγισμένο με τη ναπολεόντειο κρυπτογράφηση ενώ οι ημερομηνίες στο μπουκάλι υπολογίζονται περίπου στο 1810.
Μπορεί να είναι ισπανικό και λέγεται ότι
ήταν ένα από τα δύο που βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένη άμαξα της “Corsican
Ogre’s” από τον πρωσικό στρατό μετά τη
μάχη του Βατερλώ, στο δρόμο για Βρυξέλλες -Genappe.
Αξίας £ 10.000 έως £ 20.000, τελικά πω-

λήθηκε για £ 25.000, καθιστώντας το ένα
από τα πιο ακριβά μπουκάλια κρασιού που
πουλήθηκαν σε δημοπρασία.Ανάμεσα στα
άλλα αναμνηστικά αντικείμενα που δημοπρατήθηκαν από τη συλλογή του Sir Michael
Shaw Stewart, ήταν ένα bicorne καπέλο
που φορούσε ο Ναπολέων στην πολωνική
εκστρατεία το 1807, καταλήγοντας στην ειρηνευτική συνθήκη του Τιλσίτ.
Ολόκληρη η δημοπρασία πραγματοποίησε
πάνω από £ 18.000.000.

Αφρώδεις οίνοι
από τον τόπο μας

Μ

πορεί οι γαλλικές επιλογές να κατέχουν τα σκήπτρα στην κατηγορία
των αφρωδών οίνων, όμως η Ελλάδα έχει
πλέον μπει δυναμικά παρουσιάζοντας καλές ετικέτες
Αφρώδεις οίνοι παράγονται σε όλο τον
κόσμο. Οι Ισπανοί με τα “cava” τους και οι
Ιταλοί με τα πολλών ειδών spumante ανταγωνίζονται τις σαμπάνιες. Στην Ελλάδα
εδώ και χρόνια
τα αφρώδη κερδίζουν έδαφος.
Παράγονται
από Ντεμπίνα,
Μοσχάτο, Αθήρι,
Ξινόμαυρο ή
Αγιωργίτικο και
εκπλήσσουν με
την ποιότητά
τους. Tα ελληνικά αφρώδη και
ημιαφρώδη κρασιά τίποτα δεν
έχουν να ζηλέψουν από τους ξένους
«σταρ» της κατηγορίας.
Ένα αφρώδες κρασί δεν παύει να είναι
κρασί. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνάμε. Γιατί να μη δώσουμε,
λοιπόν, μια γιορτινή νότα στο κυριακάτικο
ή ακόμη και στο καθημερινό μας τραπέζι,
ανοίγοντας ένα μπουκάλι αφρώδες, το
οποίο ταιριάζει με πάρα πολλά φαγητά
(από πίτσες μέχρι τα πιο γκουρμέ πιάτα),
φρούτα και γλυκά; Με μία προϋπόθεση:
να το διαλέξουμε σωστά, όπως θα διαλέγαμε το κρασί μας.
Ένα πολύ ξηρό αφρώδες είναι εξαιρετικό
απεριτίφ, γιατί «γαργαλάει» και ευαισθητοποιεί τους αισθητήρες της γλώσσας και
ανοίγει την όρεξη. Συνοδεύει καναπεδάκια,
πράσινες γλυκές ελίτσες με φρυγανισμένο
ψωμί, τηγανητές γαρίδες και αθερίνα,
εξωτικά finger food, μικρά σουβλάκια.
Στο κυρίως γεύμα, από την άλλη, με την
υψηλή του οξύτητα, θα σταθεί περίφημα
δίπλα σε ψάρια, σε θαλασσινά και σούσι
και θα βρει έναν καλό παρτενέρ στα κα-

πνιστά ψάρια, νικώντας τη λιπαρότητά
τους. Δοκιμάστε ένα αφρώδες με ασιατική,
πλούσια σε καρυκεύματα, κουζίνα και μη
διστάσετε να το σερβίρετε με πιάτα πουλερικών (ιδίως φραγκόκοτα και πάπια) με
κρεμώδεις σάλτσες και χοιρινό με σάλτσες
φρούτων.
Τα ημίγλυκα αφρώδη θα συνοδεύσουν
υπέροχα φρούτα και τάρτες φρούτων, όχι
πολύ γλυκά επιδόρπια, μικρά
μπισκότα ξηρών
καρπών και κέικ
με φρούτα. Θα
τα απολαύσετε
και σκέτα, την
ώρα που δύει ο
ήλιος και όλα γίνονται ρόδινα
και ρομαντικά…
Διαλέγουμε
με προσοχή το
αφρώδες κρασί
μας, διαβάζοντας την ετικέτα του και ξεκαθαρίζοντας ότι είναι αυτό που θέλουμε
(ξηρό, ημίξηρο κ.λπ.).
Τα αφρώδη είναι για άμεση κατανάλωση.
Δεν αποθηκεύουμε φιάλες για περισσότερο
από ένα χρόνο.
Τα αποθηκεύουμε όπως τα κρασιά: σε
πλάγια θέση, σε μέρος σκοτεινό και δροσερό, με σταθερή θερμοκρασία.
Επειδή είναι σαφώς φθηνότερα από τις
σαμπάνιες, δεν σημαίνει πως πρέπει να
χύσουμε τη μισή μπουκάλα στο πάτωμα
ανοίγοντάς την. Προσοχή, λοιπόν, στο
άνοιγμα! Βγάζουμε το μεταλλικό κάλυμμα
του φελλού και χαλαρώνουμε το συρματάκι. Κρατάμε πλαγιαστά τη φιάλη με το
ένα χέρι και με το άλλο το φελλό και τα
στρίβουμε με αντίθετη φορά.
Αν βιαζόμαστε, 15 - 30 λεπτά στην κατάψυξη πριν από το σερβίρισμα δεν θα
βλάψουν το αφρώδες κρασί. Διαφορετικά,
το αφήνουμε 2 - 3 ώρες στο ψυγείο. Η
θερμοκρασία σερβιρίσματος πρέπει να
είναι γύρω στους 7° C.
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VIVINO: η μεγαλύτερη οn line
κοινότητα για όσους αγαπούν το κρασί

Π

ολλοί νομίζουν ότι τα social media είναι τα μεγάλα πέντε (Facebook,
Twitter, Instagram, Linkedin, Piniterest).
Κι όμως τα κοινωνικά δίκτυα είναι τόσα πολλά εκεί έξω που είναι
σχεδόν αδύνατο να τα απαριθμήσουμε. Ένα από αυτά είναι το Vivinο,
ένα social media για τους λάτρεις του κρασιού!
Μπορεί να θεωρηθεί η μεγαλύτερη online κοινότητα
για όσους αγαπούν το κρασί,
αφού αριθμεί μέχρι στιγμής
περισσότερα από επτά εκατομμύρια μέλη.
Λειτουργεί ως εξής: Βγάζουμε μια φωτογραφία ή σκανάρουμε την ετικέτα του κρασιού που μας ενδιαφέρει και αμέσως
έχουμε πρόσβαση σε συζητήσεις, μέση τιμή, κριτικές, χαρακτηριστικά
και ό,τιδήποτε άλλο γύρω από το κρασί που μας ενδιαφέρει.
Επίσης το Vivino αποθηκεύει στη μνήμη τις προτιμήσεις μας και σιγά
σιγά «μαθαίνει» το γούστο μας και μας προτείνει αντίστοιχα κρασιά για
τις επόμενες αγορές. O Τorben Mottes, στέλεχος της επιχείρησης
εξηγεί ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή είχε τεράστια επιτυχία χωρίς καν
να διαφημιστεί! « Αναμένεται να φτάσουμε τα 8 εκατομύρια μέλη μέχρι
το τέλος του 2014 και πάνω από 100 εκατομύρια σκαναρίσματα»
Το Vivino είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα, για το πώς τα κοινωνικά
δίκτυα έχουν γίνει μέρος της ζωής μας και μπορούν να φανούν χρήσιμα
ακόμα και στη καθημερινότητά μας.

«Δείπνο με κρασιά του Αιώνα»
σχεδιάζει ο συλλέκτης κρασιών
Michel-Jack Chasseuil

Η

γκάμα των σπάνιων κρασιών
έχει ανακοινωθεί για το δείπνο
που θα φιλοξενηθεί από τον συλλέκτη κρασιών Michel-Jack Chasseuil, ο οποίος θέλει να συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ για
να μετατρέψει το 40.000-μπουκαλιών κελάρι του σε ένα δημόσιο
«Λούβρο του κρασιού».
Μόλις 12 θέσεις θα είναι διαθέσιμες για το δείπνο, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Aman στο Τόκιο, στις 8 Δεκεμβρίου, με
προσφορές που ξεκινούν από €10.000. Στους επισκέπτες θα σερβιριστούν
κρασιά από το κελάρι του Michel-Jack Chasseuil, που περιέχει 40.000
φιάλες και 3.000 magnums από σπάνια κρασιά. Έχει ονομαστεί ως η
«μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή στον κόσμο».
Τα κρασιά που θα σερβιριστούν είναι: Clos de Vougeot 1865 Domaine
Felix Clerget, Massanda Collection Madeira No 83 1915 (Crimea Ukraine),
Jerez de la Frontera (cuvee Nelson) 1805, HO Vin de Zucco 1865, από
τον αμπελώνα d'Aumale Duc στη Σικελία,
Brown Madeira Imperial (Nicolas) 1835, Jura Vin de Paille 1893,
Petrus 1982 και ένα τελευταίο κρασί έκπληξη που είναι πιθανό να είναι
μια σπάνια Βουργουνδία.
Το δείπνο διοργανώνεται από τον Chasseuil και την γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα και φίλη του κρασιού Yoko Grandsagne, που μένει στο Μονακό
και θα δημοπρατήσει μερικά από τα έργα της κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου, τη νύχτα της 9ης Δεκεμβρίου.
«Πιστεύω ακράδαντα στην ιδέα ενός Λούβρου του κρασιού,» είπε ο
Grandsagne στο Decanter.com. «Αυτά είναι θησαυρός που δεν πρέπει
να χαθεί για τον κόσμο.»

Πάρτε πληροφορίες
για να μην πάρετε... φέσια

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για
τους πελάτες τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 2109659007 και 210-8929700, προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη
σημερινή άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

