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Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων

Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία με την

εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση του νερού

«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή της

Αττικής.

Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, 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 πρατηρι-

ούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του

είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα άλλα.

ΥΠΕΡπροσφορά

Σε όλες τις κάβες 

και τα πρατήρια πανελλαδικά 

όλη η ψηφιακή μέθοδος 

αυτοελέγχου 

60€+ ΦΠΑ

Παραγγελίες στα τηλέφωνα 

2103468268 και 6945373001

Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα

Η παράνομη αγορά ποτών

κερδίζει έδαφος σε βάρος

των επιχειρήσεων

Η ΕΔΕΟΠ Αθηνών έχει προσυμφω-

νήσει με την Εθνική Τράπεζα, μειωμέ-

νες προμήθειες πανελλαδικά με μη-

χάνημα POS της Εθνικής ανεξάρτητα

αν ήδη έχετε κάποιο άλλο μηχάνημα

από διαφορετική τράπεζα.

Απαιτείται όμως να συγκεντρωθεί

ένας αριθμός συναδέλφων από όλη

την Ελλάδα.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας στα

τηλ. της ΕΔΕΟΠ, 210 83 12 351 ή

210 83 18 221, ισχύει για όλους τους

συναδέλφους.

Ευκαιρία για τους 

συναδέλφους πανελλαδικά
Ας μειώσουμε τις προμήθειες από τις κάρτες (POS)

στα καταστήματα μας.

Α
ποχώρησαν από τη διεύθυνση πωλήσεων

για να αναλάβουν νέα καθήκοντα δύο

ανώτερα στελέχη, που εκ της θέσεώς τους

ήσαν στενοί συνεργάτες των χονδρεμπόρων.

Ο λόγος για τους κ. Ζώη Νικόλαο, διευθυντή

πωλήσεων Ελλάδος της εταιρείας Αθηναϊκή Ζυ-

θοποιία και Νικολαΐδη Πρόδρομο αντίστοιχα δι-

ευθυντή πωλήσεων της εταιρείας 3Ε. Σύμφωνα

με πληροφορίες αναλαμβάνουν νέα απαιτητικά

καθήκοντα στις εταιρείες τους.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ ευχαριστεί και τους 2 για την

συνεργασία που είχε ο κλάδος για αρκετό χρονι-

κό διάστημα και εύχεται θερμά καλή επιτυχία στα

νέα τους καθήκοντα. Τη θέση του διευθυντή πω-

λήσεων Ελλάδος της 3Ε αναλαμβάνει ο κ. Κο-

σμάς Παναγιώτης και τη θέση του διευθυντού

πωλήσεων Ελλάδος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

αναλαμβάνει ο κ. Βαλκάνας Κων/νος.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ εύχεται καλή επιτυχία σε αμ-

φοτέρους και ελπίζει σε ικανοποιητική και επικο-

δομητική συνεργασία για το κοινό καλό.

Αλλαγές στελεχών 

συνεργαζομένων εταιρειών

Το ραντεβού της Alibaba με τις ελλη-

νικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και

τους παράγοντες του τουρισμού, που

διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών, στέφθηκε με απόλυτη

επιτυχία.

Άνω των 600

επιχειρηματιών

αλλά και οι εκ-

πρόσωποι των

σχετικών φορέων,

ενημερώθηκαν

άμεσα και με λε-

πτομέρειες για τις

ευκαιρίες που

ανοίγει η συνερ-

γασία με τον Κινέζο γίγαντα και για τις

«γέφυρες» που μπορούν να χτιστούν,

ώστε και τα ελληνικά προϊόντα να διο-

χετευθούν σε μία τεράστια αγορά, αλλά

και να αυξηθεί το ρεύμα κινέζων τουρι-

στών προς τη χώρα μας.

Μπόρεσαν επίσης να ενημερωθούν

για τη διαμόρφωση εθνικής τουριστικής

στρατηγικής για την Κίνα, για τις βασικές

αρχές εξαγωγικού μάρκετινγκ καθώς και

για τις πρωτοβουλίες δικτύωσης επιχει-

ρήσεων του Ε.Ε.Α..

Όσοι δεν μπόρεσαν να

παραστούν, είχαν τη δυ-

νατότητα να παρακολου-

θήσουν ζωντανά μέσω

του διαδικτύου.

Εντυπωσιακή ήταν και

η συμμετοχή στις άμεσες

επαφές που έγιναν σε

ειδικά διαμορφωμένο

χώρο με τα στελέχη του

κινεζικού κολοσσού.

Τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των

επαφών, είναι ήδη πολύ σημαντικά. Εν-

δεικτικά αναφέρουμε:

OIKONOMIA:Η επίδραση του κλάδου 
μη αλκοολούχων ποτών 

Τον θετικό ρόλο του κλάδου των μη

αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οι-

κονομία και την αγορά εργασίας -παρά τις

επιπτώσεις της εξαετούς οικονομικής κρί-

σης- καταγράφει νέα μελέτη του ΙΟΒΕ με

τίτλο: «Η επίδραση του κλάδου αναψυκτι-

κών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών

στην ελληνική οικονομία».
Στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 6

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: 

«ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.»

σελ. 6



ΟΌμιλος Coca-Cola HBC, ένας κορυφαίος

εμφιαλωτής των προϊόντων της The

Coca-Cola Company, κατέλαβε την ηγετική

θέση ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου,

σύμφωνα με τους Δείκτες Βιώσιμης Ανά-

πτυξης Dow Jones (DJSI), όπως αναφέρεται

σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία συγκέντρωσε 90 μονάδες στη

συνολική βαθμολογία, 40 μονάδες πάνω

από το μέσο όρο του κλάδου και 3 παρα-

πάνω από την περσινή της βαθμολογία.

Για 9η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Coca-

Cola HBC κατατάσσεται στην παγκόσμια

αξιολόγηση των δεικτών DJSI, ως αποτέ-

λεσμα των υψηλών επιδόσεων αειφορίας

που κατέγραψε το 2015. Κατά τη διάρκεια

του έτους, ο Όμιλος Coca-Cola HBC μείωσε

περαιτέρω το περιβαλλοντικό του αποτύ-

πωμα, με διψήφια μείωση στις εκπομπές

διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, μείωσε

ακόμη περισσότερο το δείκτη κατανάλωσης

νερού που απαιτείται για την παραγωγή

ενός λίτρου προϊόντος, καθώς και την πο-

σότητα των υλικών συσκευασίας, παρά την

αύξηση της παραγωγής και των πωλήσε-

ων.

Η εταιρεία ήταν μια από τις πρώτες 12

εταιρείες παγκοσμίως, που το 2015 έθεσε

επιστημονικά βασισμένους στόχους για τη

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άν-

θρακα, τόσο για την άμεση όσο και για την

έμμεση δραστηριότητά της. Θεσπίζοντας

εσωτερικούς στόχους για το νερό και το

διοξείδιο του άνθρακα αλλά και για την

παρακολούθηση των δεσμεύσεων για την

αειφόρο ανάπτυξη, ο Όμιλος Coca-Cola

HBC υποστηρίζει στην πράξη την παγκόσμια

δράση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης

Ανάπτυξης, που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Ο Όμιλος Coca-Cola HBC αποτελεί τον

εμφιαλωτή του Συστήματος της Coca-Cola

με το μεγαλύτερο εύρος, καθώς εξυπηρετεί

περίπου 600 εκατ. καταναλωτές σε 28

αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και ανα-

δυόμενες αγορές σε 3 ηπείρους. Η εταιρεία

έχει επενδύσει €8.2 εκατ. – το 2.3% των

εσόδων προ φόρων του 2015– για την ευη-

μερία των τοπικών κοινοτήτων, εστιάζοντας

σε τρεις βασικούς τομείς: την υγείας και

ευεξία, την προστασία του περιβάλλοντος

και την υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πό-

ρων και την ανάπτυξη των νέων, σε συ-

νεργασία με περισσότερους από 230 ΜΚΟ.

Συνολικά, για το 2015 ο Όμιλος Coca-

Cola HBC ανακοίνωσε τα εξής:

• Άμεση απασχόληση 33.311 εργαζομέ-

νων

• Συνεργασία με 43.000 προμηθευτές

• Επένδυση €1.3 δισ. σε άμεσες προμή-

θειες

• Καταβολή €271 εκατ. σε φόρους

• Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του

άνθρακα κατά 11,7% σε σχέση με την πε-

ρασμένη χρονιά

• Βελτίωση του ποσοστού χρήσης ενέρ-

γειας κατά 7,2% σε σύγκριση με το 2015

• Αύξηση της χρήσης των ανακυκλωμέ-

νων συσκευασιών PET κατά 19,4% σε ετήσια

βάση

• Βαθμολογία 87% στο δείκτη συμμετοχής

σε ενέργειες που υλοποίησε για την αει-

φορία
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Mήτσιος Eυάγγελος                            Πρόεδρος                            210-8048357

Μανδρέκας Νικόλαος                          Aντιπρόεδρος                     210-4621077

Στάμου-Δανιήλ Παγώνα                      Γεν. Γραμματέας                 210-4934757

Μπέκας Παναγιώτης                           Tαμίας                                 210-2465788

Γουργιώτης Γεώργιος                          Μέλος                                  22940-97176

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος                  Μέλος                                  210-5779896

Γεραρής Κων/νος                                 Μέλος                                  210-2281583

Μακρίδης Σταύρος                              Πρόεδρος                            2310-783817

Ζαχαράκης Γεώργιος                          Aντιπρόεδρος                     2310-210250

Γκριτζιούδης Θεόδωρος                     Γεν. Γραμματέας                 2310-310676

Κουβράκη Χρυσή                                 Tαμίας                                 2310-213691

Ρουμελιώτης Νικόλαος                       Μέλος                                  2310-719455

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Mήτσιος Eυάγγελος                            Πρόεδρος                            210-8048357

Μπουτιώνης Χρήστος                         Aντιπρόεδρος Α’                 23710-61166

Χουλιάρας Παναγιώτης                       Aντιπρόεδρος Β’                 24210-49576

Μακρίδης Σταύρος                              Γεν. Γραμματέας                 2310-783817

Δανιήλ Παγώνα                                   Tαμίας                                 210-4934757

Θανασούλας Βασίλειος                       Έφορος                               26410-50333

Γκινάτης Δημήτριος                            Μέλος                                  23990-23661

Μουζακίτης Γρηγόριος                        Μέλος                                  26620-52888

Μπακαλάρος Κων/νος                         Μέλος                                  2610-643777

Ζαχαράκης Γεώργιος                          Μέλος                                  2310-210250

Στρίγκος Βασίλειος                             Μέλος                                  24210-81919

Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος         Πρόεδρος                            2610-640491

Κυριαζής Παντελής                          Aντιπρόεδρος                      2610-520692

Μπακαλάρος Δημήτριος                  Γεν. Γραμματέας                  2610-643777

Κoκκοτής Ιωάννης                            Tαμίας                                 2610-522706

Σπαλιάρας Γεώργιος                        Δημ. Σχέσεων                      26930-23524

Χουλιάρας Παναγιώτης                     Πρόεδρος                               24210-49576

Μπάρδης Σπύρος                               Aντιπρόεδρος                         24210-90230

Αντωνίου Γεώργιος                           Γεν. Γραμματέας                     24210-46749

Στρίγκος Βασίλειος                           Tαμίας                                    24210-81919

Παπαργύρης Κων/νος                        Δημ. Σχέσεων                        6936-736686

Tσίχλας Tίτος                                         Πρόεδρος                                    2810-312247       

Kαρφής Mιχαήλ                                      Aντιπρόεδρος                             2810-256921

Θωμάς Mιχαήλ                                       Γ. Γραμματέας                            2810-360701

Tζαμπουράκης Δημήτριος                     Tαμίας                                         2810-255003

Kεφαλούκος Λάμπρος                           Mέλος                                         2810-346931

Xατζηγεωργίου Eυάγγελος                   Mέλος                                         2810-238385

Kουτσογκίλας Aθανάσιος                    Πρόεδρος                         27410 26802

Mέλλιος Φίλιππος                                 Aντιπρόεδρος                  27430 24944

Γιάννου Θεοφάνης                                Γ. Γραμματέας                  27410 21862

Kαραγκούνης Tαξιάρχης                      Tαμίας                              6946 331161

Πρωτόπαππας Σπυρίδων                     Mέλος                               27410 33082

Mελισσανίδης Δημήτριος                        Πρόεδρος                        23840-22286

Παππάς Βασίλειος                                   Aντιπρόεδρος                 23810-23312

Ανδρόνικος Χρύσανθος                           Γ. Γραμματέας                 23840-22810

Xατζηγεωργίου Aναστάσιος                    Tαμίας                             23810-81050

Tσάπας Xρήστος                                      Δημ. Σχέσεων                 23810-88894

Γκινάτης Δημήτριος                               Πρόεδρος                          23990-22833

Mαργαρίτης Iωάννης                              Aντιπρόεδρος                   23740-81555

Kαλλιανίδης Θεόδωρος                          Γεν. Γραμματέας               23710-31381

Κυριαφίνης Ιωάννης                               Tαμίας                               23710-23291

Καλλιανίδης Αργύριος                           Μέλος                                23750-95229

Mουζακίτης Γρηγόριος                            Πρόεδρος                              26610-52888

Moυζακίτης Αλέκος                                Aντιπρόεδρος                       26610-52681

Mπασιάς Γεώργιος                                   Γεν. Γραμματέας                   26620-23700

Mανιάτος Σπυρίδων                                 Tαμίας                                   26610-35086

Tζορτζάτος Σπυρίδων                             Δημ. Σχέσεων                       26630-81543

Γαλανάκης Αντώνης                               Πρόεδρος                               28210-74554

Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ                    Aντιπρόεδρος                        28210-76460

Mαρμαριτσάκης Iωάννης                       Γ. Γραμματέας                       28210-81035

Mπουρμπάκης Στυλιανός                       Tαμίας                                    28210-87243

Tσιριντάνης Mάρκος                              Mέλος                                    28250-91110

Θανασούλας Bασίλειος                        Πρόεδρος                                26410-50333

Πασιόπουλος Iωάννης                          Aντιπρόεδρος                          26310-22247

Kαραφασούλης Γεώργιος                     Γ. Γραμματέας                         26420-23783

Προύτζος Aπόστολος                           Tαμίας                                      26470-22344

Γκανιάτσος Aνδρέας                            Mέλος                                      26310-26818

Ιδιαίτερα δυναμική αναμένεται ότι θα είναι

η παρουσία της Ελλάδας στην Έκθεση

Τροφίμων και Ποτών, FOOD & LIFE 2016, η

οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από

τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου2016, στο Μό-

ναχο. Η εταιρία – μέλος του Ελληνογερμα-

νικού Επιμελητηρίου, K.L.Ni. Promotion,

αναλαμβάνει για 3η φορά, υπό την αιγίδα

του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, την

οργάνωση της Ελληνικής Συμμετοχής, στην

οποία θα λάβουν μέρος παραγωγοί και εται-

ρίες τροφίμων, ποτών και παραδοσιακών

προϊόντων.

Ειδικότερα, στην έκθεση FOOD & LIFE 2016

θα συμμετέχει, μεταξύ 250 εκθετών από 14

χώρες, η Περιφέρεια Ηπείρου με 25 παραγω-

γούς παραδοσιακών, ποιοτικών και βιολογικών

προϊόντων από την περιοχή, ενώ θα λάβουν

μέρος και μεμονωμένοι παραγωγοί και εταιρίες

από άλλα μέρη της Ελλάδας με προϊόντα

ελαιολάδου, ελιές, μέλι, αρωματικά βότανα,

τσάι, τυρί κ.α.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Συμμετοχή

τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η έκθεση FOOD & LIFE, πραγματοποιείται

κάθε χρόνο στο Μόναχο και έχει καθιερωθεί

ως σημείο συνάντησης γευσιγνωστών της

ποιοτικά υψηλής και παραδοσιακής κουζίνας,

ενώ προσφέρει τη δυνατότητα απευθείας

πώλησης των προϊόντων στους επισκέπτες.

Οι 18 Έλληνες εκθέτες, που έλαβαν μέρος

στην προηγούμενη Ελληνική Συμμετοχή

έκλεισαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες,

μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους

και παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε πάνω

από 100.000 ενδιαφερόμενους, που επισκέ-

φτηκαν την έκθεση.

FOOD&LIFE: 

Έκθεση με απευθείας πώληση στο κοινό

Δυναμική η Ελληνική Συμμετοχή στην Έκθεση Τροφίμων 

και Ποτών FOOD & LIFE του Μονάχου υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Coca-Cola HBC

Στην κορυφαία θέση στους Δείκτες Βιώσιμης

Ανάπτυξης Dow Jones
Για 9η συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Coca-Cola HBC κατατάσσεται στην

παγκόσμια αξιολόγηση των δεικτών DJSI, ως αποτέλεσμα των υψηλών

επιδόσεων αειφορίας που κατέγραψε το 2015.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τον θετικό ρόλο του κλάδου των μη αλκοολούχων ποτών

στην ελληνική οικονομία και την αγορά εργασίας -παρά

τις επιπτώσεις της εξαετούς οικονομικής κρίσης- καταγράφει

νέα μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Η επίδραση του κλάδου

αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών στην ελ-

ληνική οικονομία».

Στη μελέτη εξετάζεται η συνολική επίδραση που έχει

στη χώρα η παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων ποτών

(αναψυκτικά, φρέσκοι και συμπυκνωμένοι χυμοί, παγωμένο

τσάι, αθλητικά και ενεργειακά ποτά) και η σύνδεσή τους

με τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος της οικονομίας

Σε όρους αξίας, οι πωλήσεις μη αλκοολούχων ποτών

εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 1,7 δισ. ευρώ το 2015. Το με-

γαλύτερο μέρος της αξίας πωλήσεων (62%) συγκεντρώνει

η HORECA, λόγω του υψηλότερου επιπέδου τιμών που

επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά. Η λιανική αγορά συγ-

κεντρώνει το υπόλοιπο 38% της αξίας πωλήσεων.

Τα δεδομένα όμως, όπως προκύπτουν από τη μελέτη,

καταδεικνύουν σημαντικότατη απώλεια σε όγκο πωλήσεων

την περίοδο 2009-2015, αναδεικνύοντας παράλληλα την

ισχυρή σύνδεση της βιομηχανίας μη αλκοολούχων ποτών

με τους τομείς της εστίασης (HORECA) και του τουρισμού,

καθώς και με τους εγχώριους προμηθευτές.

Οι εμπορικές ροές (εισαγωγές και εξαγωγές) μη αλκοο-

λούχων ποτών αποτελούν μικρό μέρος της εγχώριας

αγοράς, καθώς η βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης

μη αλκοολούχων ποτών έχει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

τοπικό χαρακτήρα ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι εισαγωγές μη

αλκοολούχων ποτών κάλυψαν το 2014 το 9% της εγχώριας

κατανάλωσης (σε αξία), ενώ οι εξαγωγές αποτέλεσαν το

7,4% της εγχώριας παραγωγής, διπλασιάζοντας το μερίδιό

τους τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, ενισχύει καθοριστικά τον αγροτοδιατροφικό

τομέα (προμήθεια πρώτων υλών), το χονδρεμπόριο, το

λιανεμπόριο, τον κλάδο της συσκευασίας και τις επιχειρη-

ματικές υπηρεσίες, όπως διαφήμιση, έρευνες αγοράς, συμ-

βουλευτικές και νομικές υπηρεσίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη:

- Σε περισσότερα των 2,2 δισ. ευρώ για το 2015 -ποσό

που αντιστοιχεί στο 1,3% του ελληνικού ΑΕΠ- υπολογίζεται

η συνολική επίδραση του κλάδου παραγωγής και διανομής

μη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία, με το

μεγαλύτερο ποσοστό συμβολής στην προστιθέμενη αξία

να προκύπτει από τους κλάδους εστίασης (HoReCa) και τη

βιομηχανία παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών.

- Κάθε 1 ευρώ δαπάνης για την αγορά των προϊόντων

του κλάδου (σε τιμές παραγωγού) δημιουργεί 3,9 ευρώ

προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.

- Για το σύνολο της παραγωγής και διανομής μη αλκοο-

λούχων ποτών υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ τελικής κα-

τανάλωσης μη αλκοολούχων ποτών δημιουργείται 1,5

ευρώ προστιθέμενης αξίας στο σύνολο της οικονομίας.

- Αξιοσημείωτη είναι η εξαγωγική δυναμική του κλάδου,

με τις εξαγωγές να αποτελούν το 7,4% της εγχώριας παρα-

γωγής.

- Τα δημόσια έσοδα από φόρους και εισφορές που προ-

κύπτουν άμεσα από την παραγωγή και διανομή μη αλκοο-

λούχων ποτών εκτιμώνται σε 381 εκατ. ευρώ, ενώ αν πε-

ριληφθούν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις τα

έσοδα από φόρους και εισφορές υπολογίζονται σε 787

εκατ. ευρώ.

Έρεισμα για την απασχόληση

Ο κλάδος των μη αλκοολούχων ποτών, σύμφωνα με τη

μελέτη, στηρίζει την απασχόληση, δίνοντας μεγάλη ώθηση

στους κλάδους της παραγωγής, της εστίασης και του εμ-

πορίου, ιδίως στην περιφέρεια.

- Σε 49.750 θέσεις εργασίας (1,4% της συνολικής απα-

σχόλησης για το 2015) ανέρχεται η συνολική επίδραση

της παραγωγής και διανομής μη αλκοολούχων ποτών, με

τις άμεσες θέσεις εργασίας να εκτιμώνται σε 17.177 και τις

θέσεις εργασίας στους άμεσους προμηθευτές του να υπο-

λογίζονται σε 5.000.

- Κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή μη αλκοολούχων

ποτών συνδέεται με 10 θέσεις εργασίας στο σύνολο της

οικονομίας.

Ακρογωνιαίος λίθος του κλάδου τα αναψυκτικά

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, τα αναψυκτικά στηρίζουν

την εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου μη αλκοολούχων

ποτών και τις πωλήσεις του στην ελληνική αγορά. Ειδικό-

τερα:

Το 70% των πωλήσεων μη αλκοολούχων ποτών (448

εκατ. λίτρα από τα συνολικά 645 εκατ. λίτρα) και περίπου

το 50% των εμπορικών ροών του κλάδου για το 2015 αφο-

ρούν σε αναψυκτικά. Ο όγκος πωλήσεων των αναψυκτικών,

εντούτοις, σημειώνει πτώση 31% την περίοδο 2009-2015

στο πλαίσιο της γενικότερης κάμψης του κλάδου (-32%).

*Δείτε ολόκληρη τη μελέτη του ΙΟΒΕ στη δεξιά στήλη

«Συνοδευτικό υλικό».

Κρυμμένα έσοδα από τη διακίνηση τσίπουρου μπορεί

να βρει η κυβέρνηση, για να ενισχύσει τα έσοδά του

προϋπολογισμού, σύμφωνα με το δήμαρχο Θεσσαλονίκης

Γιάννη Μπουτάρη.

Ο γνωστός οινοποιός μιλώντας στην Πρωινή Ζώνη

του ΣΚΑΙ αφού χαρακτήρισε αδιέξοδη την επιβολή

φόρων στο κρασί αναφέρθηκε στο όργιο φοροδιαφυγής

που γίνεται με την παράνομη διακίνηση τσίπουρου σε

όλη τη χώρα.

«Από τα 70 εκατομμύρια του ΕΦΚ στο κρασί που

περίμεναν, τα 4 εκατομμύρια μόνο εισέπραξαν. Κυνηγήστε

το παράνομο τσίπουρο. Μπορεί το κράτος να εισπράξει

250 εκατομμύρια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Νέας Αγχιάλου Γιάννης

Κίτσιος έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου εν όψει

της έναρξης της περιόδου των καζανιών.  «Ήδη δουλεύουν κάποιοι βάζοντας

οινόπνευμα και πρόσθετα χημικά» σημείωσε με νόημα, τονίζοντας ότι πέρα από

το όργιο φοροδιαφυγής ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι στην αγορά αυτήν την ώρα καταγράφεται μια στρέβλωση,

που κατά το ΙΟΒΕ κοστίζει στο δημόσιο ταμείο κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ

σε ετήσια βάση από διαφυγόντες φόρους, κατά μήκος του συνόλου της

εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΑΟΠ και του ΙΟΒΕ, το 2014 διακινήθηκαν

λαθραία 8,2 εκατ. φιάλες με τα διαφυγόντα έσοδα από ΕΦΚ και ΦΠΑ να

φθάνουν τα 130 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Επίσης, διακινήθηκαν 24 εκατ. λίτρα χύμα «τσίπουρου διημέρων», με τις

απώλειες φορολογικών εσόδων να υπολογίζονται σε 300 εκατ. ετησίως και τις

δηλωμένες ποσότητες να ανέρχονται περίπου στα 7 εκατ. λίτρα.

Είναι ενδεικτικό ότι οι 320 τόνοι που κατασχέθηκαν στις αρχές του 2016

στη Λάρισα αντιστοιχούσαν στο 14% της ετήσιας κατανάλωσης εμφιαλωμένου

τσίπουρου των επίσημων αποσταγματοποιών και στο 5%-7% της ετήσιας

δηλούμενης παραγωγής χύμα τσίπουρου. Εάν η ποσότητα αυτή φορολογούνταν

όπως το τσίπουρο των επίσημων αποσταγματοποιών, θα απέφερε στα δημόσια

ταμεία περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από τον ΕΦΚΟΠ και μισό εκατ. ευρώ από ΦΠΑ.

Το διαχρονικό πρόβλημα ανταγωνιστι-

κότητας που «μπλοκάρει» την ελληνική

οικονομία αποτυπώνεται με χαρακτηρι-

στικό τρόπο στην εικόνα του εμπορικού

ελλείμματος της χώρας, η οποία, εδώ και

δεκαετίες, εισάγει πολλαπλάσια προϊόντα

εκείνων που μπορεί να εξάγει.

Η κατάσταση, στην παρούσα φάση, επι-

δεινώνεται περαιτέρω από τους περιορι-

σμούς που αντιμετωπίζει η πραγματική οι-

κονομία στο κρίσιμο «μέτωπο» της ρευ-

στότητας, που αποδυναμώνουν την όποια

προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας

της οικονομίας, η οποία αποτελεί μονό-

δρομο. Τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα

αυξήθηκε κατά 88,9%, ενώ στο επτάμηνο

Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016, παρουσίασε

νέα άνοδο 9,7% και προσέγγισε τα 11 δισ.

ευρώ. Για συνεχιζόμενη «αναιμία» των ελ-

ληνικών εξαγωγών κάνει λόγο ο Σύνδεσμος

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας, προειδο-

ποιώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις που

έχουν στην πραγματική οικονομία, οι ισχυροί

περιορισμοί στη ρευστότητα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοι-

χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής:

1.Τον Ιούλιο το εμπορικό έλλειμμα αυ-

ξήθηκε κατά 88,9%, με την αξία των εισα-

γωγών να διευρύνεται κατά 18,2% και την

αξία των εξαγωγών να περιορίζεται κατά

3,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του

2015. Χωρίς δε τα πετρελαιοειδή, η αύξηση

του εμπορικού ελλείμματος ανήλθε στο

97,9%, με τις εισαγωγές να σημειώνουν

άνοδο 26,5% και τις εξαγωγές να αυξάνονται

οριακά μόλις κατά 0,7%.

2. Σε επίπεδο επταμήνου, δηλαδή στο

διάστημα Ιανουαρίου ? Ιουλίου 2016, το

εμπορικό έλλειμμα παρουσίασε νέα άνοδο

9,7% και ανήλθε σε 10,9 δισ. ευρώ από

9,9 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα

του 2015. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς

τα πετρελαιοειδή, ήταν 21,9% ή αύξηση

κατά 1,77 δισ. ευρώ. Στο επτάμηνο η αξία

των εισαγωγών ανήλθε σε 25,2 δισ. ευρώ

παρουσιάζοντας μείωση 0,5%, ενώ χωρίς

τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε άνοδος

8,8%. Στον αντίποδα, η αξία των εξαγωγών

στο επτάμηνο διαμορφώθηκε σε 14,2 δισ.

ευρώ και κατέγραψε μείωση 7,2%. Η αντί-

στοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή

παρουσίασε μείωση 0,9%.

3. Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος

Εξαγωγέων Β. Ελλάδας επισημαίνει ότι

«συνεχίζεται η «αναιμία» των ελληνικών

εξαγωγών», παρότι σταδιακά δείχνουν να

σταθεροποιούνται στα περσινά επίπεδα

και τονίζει πως έναν και πλέον χρόνο μετά

την επιβολή των capital controls και παρά

τη σημαντική χαλάρωσή τους, η ρευστότητα

των ελληνικών επιχειρήσεων δεν έχει ακό-

μη αποκατασταθεί και δεν θα αποκατα-

σταθεί αν δεν σταθεί ξανά στα πόδια του

το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

4. Όπως αναφέρει η ελάχιστη ρευστότητα

εξανεμίζεται ακόμα περισσότερο από τις

σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση

των υποχρεώσεων του Δημοσίου στους

ιδιώτες, με σημαντική για τις εξαγωγικές

επιχειρήσεις την παρακράτηση του πιστω-

τικού ΦΠΑ που πλησιάζει στο 1 δισ. ευρώ

αλλά και από τις συνεχείς αυξήσεις των

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώ-

σεων.

Πολύπλευρη η επίδραση του κλάδου 

μη αλκοολούχων ποτών στην οικονομία
Σε περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική επίδραση του κλάδου παραγωγής και διανομής μη

αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία για το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3% του ελληνικού ΑΕΠ.

Κρυμμένα έσοδα από τη διακίνηση

τσίπουρου μπορεί να βρει η κυβέρνηση
Μεγάλη αύξηση στο εμπορικό

έλλειμμα τον Ιούλιο 88,9% 
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Οι απώλειες στα δημόσια έσοδα, στην Ελλάδα ανέρχονται

αθροιστικά (ΦΠΑ, ΕΦΚ, λοιποί φόροι), σύμφωνα με

εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ σε 300 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή

τα παράνομα αλκοολούχα ποτά και το κρασί κοστίζουν

στις επιχειρήσεις της ΕΕ ούτε λίγο ούτε πολύ 1,3 δισ.

ευρώ το χρόνο.

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα του Γραφείου Εναρ-

μόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ-EUIPO), η οποία

δείχνει ότι το 4,4% των νόμιμων πωλήσεων οινοπνευματωδών

ποτών και το 2,3% των νόμιμων πωλήσεων κρασιού χάνονται

κάθε χρόνο, εξαιτίας της διακίνησης παράνομων και παρα-

ποιημένων προϊόντων. Εν οψει της καλοκαιρινής αιχμής

στην κατανάλωση αλλά και της έναρξης της οινικής παρα-

γωγής το θέμα αποκτά έντονο ενδιαφέρον.

Μόνο στην Ελλάδα τα λαθραία και παραποιημένα αλ-

κοολούχα αντιπροσωπεύουν το 10,7% της συνολικής

αγοράς αφαιρώντας από τα ταμεία των επιχειρήσεων περί

τα 26 εκατ. ευρώ το χρόνο, ενώ το παράνομο διακινούμενο

κρασί καλύπτει το 6,2% στερώντας από τις επιχειρήσεις

21 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΑΟΠ μόνο το

2014 εκτιμάται από την αγορά ότι διακινήθηκαν λαθραία

8,2 εκατ. φιάλες με τα διαφυγόντα έσοδα από ΕΦΚ και ΦΠΑ

να ανέρχονται σε 130 εκατ. ευρώ ετησίως και επιπλέον.

Επιπλέον, 24 εκατ. λίτρα χύμα τσίπουρου διημέρων διέφυγαν

φορολόγησης προκαλώντας απώλειες φορολογικών εσόδων,

που υπολογίζονται σε 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ελλήνων

Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων ποτών εξαι-

τίας της κατάστασης αυτής η ελληνική οικονομία έχει

απολέσει 1,28 δισ. ευρώ προστιθέμενης αξίας από τα αλ-

κοολούχα ποτά, καθώς και περίπου 27.000 θέσεις εργασίας

από το 2009 έως και σήμερα, ενώ η αύξηση του ΦΠΑ και

η αύξηση Ειδικών Φόρων για ορισμένες κατηγορίες

αποτελεί ένα κίνητρο για ενίσχυση του φαινομένου. Η

έρευνα του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφέρει

ότι με βάση τα στοιχεία της έρευνας, το ύψος των εσόδων

που χάνονται από τους δύο αυτούς τομείς, μεταφράζεται

και σε 4.800 θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν άμεσα σε

όλους τους τομείς οινοπνευματωδών ποτών και οίνου

στην ΕΕ.

Όταν λαμβάνονται υπόψη οι μακροχρόνιες επιπτώσεις

της παραποίησης/απομίμησης κρασιών και οινοπνευματωδών

ποτών στην αγορά, 18.500 πρόσθετες θέσεις εργασίας χά-

νονται στην οικονομία της ΕΕ, από τις οποίες οι 8.600

θέσεις εργασίας είναι στον τομέα της γεωργίας και 1.300

θέσεις εργασίας στη βιομηχανία τροφίμων. Η συνολική

ετήσια απώλεια κρατικών εσόδων, στην ΕΕ των 28, ως

αποτέλεσμα των προϊόντων παραποίησης και απομίμησης

στον κλάδο των αλκοολούχων και των ποτών - από την

άποψη των οικιακών φόρων εισοδήματος, εισφορών κοι-

νωνικής ασφάλισης, φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ει-

δικούς φόρους κατανάλωσης, υπολογίζεται σε 1,2 δισ.

ευρώ σε ετήσια βάση.

Όπως δηλώνει ο γενικός διευθυντής του το EUIPO

Αντώνιο Καμπίνο «ο τομέας των οινοπνευματωδών ποτών

και του κρασιού αποτελείται κατά συντριπτική πλειοψηφία

στην ΕΕ από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με μέσο όρο

10 εργαζόμενους ανά επιχείρηση. Αυτή η έρευνα εμφανίζει

τις οικονομικές επιπτώσεις της αντιγραφής σε αυτή τη βιο-

μηχανία, καθώς και τις συνέπειές τους για την οικονομία

της ΕΕ στο σύνολό της. Τα ευρήματά μας έχουν στόχο να

βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, καθώς

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της παραποίησης και αν-

τιγραφής σε αυτόν τον καίριας σημασίας οικονομικό το-

μέα».

Όπως προκύπτει από την έρευνα τα σοβαρότερα προ-

βλήματα αντιμετωπιζουν χώρες, που παραδοσιακά έχουν

ανεπτυγμένο τον τομέα της παραγωγής αλκοολούχων και

κρασιών.

Για παράδειγμα στη Γαλλία η βιομηχανία γαλλικών οινο-

πνευματωδών ποτών και κρασιών χάνει περίπου 136 εκατ.

ευρώ σε πωλήσεις κάθε έτος, λόγω της αντιγραφής. Πα-

ράλληλα 100 εκατ. χάνονται κάθε χρόνο σε ειδικούς φόρους

κατανάλωσης στη Γαλλία, λόγω της παρουσίας των παρα-

ποιημένων οίνων και οινοπνευματωδών ποτών στην αγο-

ρά.

Αντίστοιχα στην Ιταλία οι τομείς παραγωγής των οινο-

πνευματωδών ποτών και του κρασιού, αν υπολογιστούν

μαζί, παρουσιάζουν απώλεια 162 εκατ. ευρώ, ετησίως, δη-

λαδή - 2,7% της συνολικής ιταλικής αγοράς. Ποσό ύψους

18 εκατ. ευρώ χάνεται κάθε χρόνο σε ειδικούς φόρους κα-

τανάλωσης που δεν κατεβλήθησαν. Στην Ισπανία σύμφωνα

με την μελέτη εκτιμάται ότι 263 εκατ. ευρώ έχουν χαθεί

στον τομέα παραγωγής ισπανικού κρασιού και των οινο-

πνευματωδών ποτών, ετησίως, λόγω της παραποίησης/απο-

μίμησης, με το ισπανικό δημόσιο να μετρά απώλεια ύψους

90 εκατ. ευρώ, ετησίως, από ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Όσο για το Ηνωμένο Βασίλειο τα συνολικά απολεσθέντα

έσοδα από πωλήσεις στο κρασί και τα οινοπνευματώδη

ποτά εκτιμώνται στα 87 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο (25 εκατ.

ευρώ για τα οινοπνευματώδη ποτά και 62 εκατ. ευρώ για

το κρασί). Το Ηνωμένο Βασίλειο χάνει περίπου 197 εκατ.

ευρώ κάθε χρόνο σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που

οφείλεται σε παραποιημένα κρασιά και οινοπνευματώδη

ποτά. 

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Σε-

πτεμβρίου 2016, στο Υπουργείο Εσωτερικών μεταξύ του

Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.

Παναγιώτη Κουρουμπλή και αντιπροσωπείας του Επαγγελ-

ματικού Επιμελητηρίου Αθήνας (Ε.Ε.Α.) καθώς και εκπροσώπων

φορέων της αγοράς. Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ.

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Β΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ.

Δημήτρης Αυγέρης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου

Αθήνας κ. Νίκος Κογιουμτσής, ο Πρόεδρος των περιπτερούχων

Αθηνών κ. Θεόδωρος Μάλλιος και ο Διευθυντής του Εμπορικού

Συλλόγου της Αθήνας κ. Σωτήρης Αντωνίου.

Τα θέματα που τέθηκαν σε διάλογο ήταν οι σχέσεις ΟΤΑ –

επιχειρήσεων εν όψει κατάθεσης σχετικού νομοσχεδίου. Ο

διάλογος εστιάστηκε κυρίως στο τέλος 5% για εκδηλώσεις

στα καταστήματα τουριστικού ενδιαφέροντος, η οριοθέτηση

των τουριστικών ζωνών ώστε να μην υπονομευτεί το ωράριο,

η ταυτότητα των τουριστικών καταστημάτων, οι σχέσεις

Δήμων  - επιχειρήσεων, τα προβλήματα των περιπτέρων και

των αναπηρικών κυλικείων, οι εκθέσεις προϊόντων και οι κίν-

δυνοι παραοικονομίας και αθέμιτου ανταγωνισμού προς το

στεγασμένο εμπόριο, οι παραχωρήσεις πλατειών και δημοτικών

χώρων με χαμηλό κόστος για εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων

και πώληση ειδών κατανάλωσης κ.α. 

Από πλευράς του ο κ. Υπουργός υποσχέθηκε να μελετήσει

τα θέματα που τέθηκαν ενώ επεσήμανε ότι σειρά από

ζητήματα χρήζουν παραπέρα διαλόγου μέχρι να διαμορφωθούν

από κοινού οι προσφορότερες λύσεις. Ο κ. Κουρουμπλής

τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι αρωγός στην επίλυση

των ζητημάτων που τέθηκαν.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ - Ε.Ε.Α. ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η παράνομη αγορά ποτών κερδίζει

έδαφος σε βάρος των επιχειρήσεων
Βαρύς ειναι ο λογαριασμός, που φέρνει στις επιχειρήσεις

του κλάδου των ποτών και του κρασιού η αύξηση της

παράνομης αγοράς λόγω της υπερφορολόγησης.

-Τη δέσμευση της Alibaba, για αύξηση των κινέζων επι-

σκεπτών το επόμενο καλοκαίρι κατά 100.000, μέσω της

διαδικτυακής πλατφόρμας Alitrip.

- Τα ΕΛΤΑ ανοίγουν ηλεκτρονικό κατάστημα στην πλατ-

φόρμα Tmall που απευθύνεται στους Κινέζους καταναλωτές

και αναπτύσσουν στρατηγική υποστήριξης στην εφοδιαστική

αλυσίδα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που

θέλουν να εξάγουν μικρές ποσότητες στην Κίνα.

- Η Περιφέρεια Κρήτης προχωρεί άμεσα σε συνεργασία

με την πλατφόρμα της Alibaba για προώθηση κρητικών

προϊόντων στην Κίνα καθώς και για την προσέλκυση του-

ριστών.

-Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ξεκινά τη συνεργασία

με την Alitrip και την Alipay, προκειμένου να διασυνδεθεί

η δική του καινοτόμος πλατφόρμα καταχώρισης των εμ-

πορικών καταστημάτων, εστιατορίων και σημείων τουριστικού

ενδιαφέροντος. Έτσι θα διευκολυνθούν οι Κινέζοι επισκέπτες

στην εύκολη επιλογή των καταστημάτων, την πληρωμή

λογαριασμών μέσω του κινητού τους στην Ελλάδα, αλλά

και στην παροχή πολύτιμων πληροφοριών για τη χώρα

μας-πάντα μέσω των συσκευών τους.

-Ο σύνδεσμος ελληνικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικού

εμπορίου, GRECA, είναι πλέον σε άμεση επαφή με την κι-

νέζικη εταιρεία για το πώς θα μπορούν οι ελληνικές ηλε-

κτρονικές πλατφόρμες να διασυνδεθούν με την Alibaba.

Πρόκειται για ένα μικρό δείγμα των δυνατοτήτων που

αποκτούν πλέον οι ελληνικές επιχειρήσεις, χάρη στο

δίαυλο επικοινωνίας που άνοιξε το Επαγγελματικό Επιμε-

λητήριο Αθηνών με την Alibaba. Θεωρείται βέβαιο ότι στο

άμεσο μέλλον θα υπάρξουν πολλές σημαντικές συνέργειες,

με απώτερο στόχο την τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών άνοιξε το δρόμο

για την εξωστρέφεια και θα συνεχίσει να εργάζεται συστη-

ματικά προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να συμβάλει με

όλες του τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση της καταστροφικής

κρίσης.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Α.»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΗThe Coca-Cola Company και οι συνεργαζόμενοι εμφιαλωτές

της παγκοσμίως (το Σύστημα της Coca-Cola), πέτυχαν

τον στόχο για επιστροφή στη φύση και στις τοπικές κοινότητες

ποσότητας νερού ίσης με αυτή που χρησιμοποιούν στην

παραγωγή και στα προϊόντα τους. Έτσι, η Coca-Cola είναι η

πρώτη εταιρεία του Fortune 500 που ανακοινώνει δημοσίως

ότι πέτυχε έναν τόσο φιλόδοξο στόχο για την αναπλήρωση

νερού.

Επιπλέον, το Σύστημα της Coca-Cola βελτίωσε τον δείκτη

χρήσης νερού στην παραγωγή κατά 2,5% σε ένα χρόνο (από

το 2014 έως το 2015), σημειώνοντας συνολικά βελτίωση ίση

με 27% από το 2004.

Σύμφωνα με την παγκόσμια αξιολόγηση χρήσης νερού, η

οποία επικυρώθηκε από τις LimnoTech και Deloitte και διε-

νεργήθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό The Nature

Conservancy (TNC), το Σύστημα της Coca-Cola επέστρεψε

περίπου 191,9 δισεκατομμύρια λίτρα νερού στη φύση και

στις τοπικές κοινότητες το 2015 μέσω προγραμμάτων δια-

χείρισης νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με το 115% του

νερού που χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα της Coca-Cola

την περασμένη χρονιά.

Ο Muhtar Kent, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της

The Coca-Cola Company, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το επί-

τευγμα αυτό κάνει όλους εμάς στην Coca-Cola αλλά και

τους εταίρους μας, ιδιαίτερα υπερήφανους. Ένας στόχος

που το 2007 ξεκίνησε ως φιλοδοξία, σήμερα γίνεται πραγ-

ματικότητα και αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο, το οποίο θα

διατηρήσουμε καθώς η εταιρεία μας αναπτύσσεται. Έτσι,

κάθε φορά που ένας καταναλωτής απολαμβάνει ένα προϊόν

της Coca-Cola, είναι σίγουρος ότι και εμείς και οι εμφιαλωτές

μας έχουμε δεσμευτεί για υπεύθυνη χρήση του νερού τόσο

σήμερα, όσο και στο μέλλον. Ξέρουμε ότι οι προσπάθειές

μας για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού δεν τελειώνουν

εδώ. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διερεύνηση των επό-

μενων κινήσεων μας που θα μας επιτρέψουν να εξελίξουμε

τα προγράμματα που υλοποιούμε, αλλά και να βελτιώσουμε

περαιτέρω τον δείκτη χρήσης νερού στη παραγωγική διαδι-

κασία».

Ο στόχος του Συστήματος της Coca-Cola επιτεύχθηκε μέσα

από 248 συνεργατικά προγράμματα που υλοποιούνται σε

τοπικές κοινότητες σε 71 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και

της Ελλάδας. Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στην ασφαλή

πρόσβαση σε υδάτινους πόρους, στην προστασία της λεκάνης

απορροής των κοινοτήτων και στη χρήση του νερού για πα-

ραγωγικές δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα έργα

παρέχουν επίσης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής και εκ-

παίδευσης, συμβάλλουν στη βελτίωση των τοπικών βιοπορι-

στικών δραστηριοτήτων και της ποιότητας του νερού, βοηθούν

τις κοινότητες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή,

προάγουν τη βιοποικιλότητα, συμμετέ-

χουν στον διάλογο για τον καθορισμό

της πολιτικής για το νερό και συμ-

βάλλουν στην ευαισθητοποίηση

του κοινού.

Ορισμένα έργα αναπλήρωσης

επιστρέφουν νερό στην περιοχή

από την οποία χρησιμοποιήθηκε,

ενώ άλλα βρίσκονται σε πιο απο-

μακρυσμένες περιοχές, αλλά είναι

εξίσου σημαντικά καθώς συμβάλλουν

στην κάλυψη των επιτακτικών αναγκών για

νερό. Η Coca-Cola και οι συνεργάτες της αναζητούν

προγράμματα τα οποία έχουν άμεσο όφελος, μπορούν να

προσαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ώστε να έχουν με-

γαλύτερο αντίκτυπο φθάνοντας σε περισσότερους ανθρώπους

και μέρη του οικοσυστήματος, είναι εύκολα στην υλοποίησή

τους και μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες κοινότητες

με παρόμοιες προκλήσεις, ενώ έχουν τη δυνατότητα να δια-

μορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντηρούνται από τις

τοπικές κοινότητες σε βάθος χρόνου, συνεχίζοντας την ανα-

πλήρωση του νερού. Αυτές οι προσπάθειες, όπως και τα νέα

έργα, αντιμετωπίζουν αδυναμίες στην εξασφάλιση πόρων

νερού σε τοπικό επίπεδο αλλά συμβάλλουν στην εξισορρό-

πηση του επιπλέον όγκου πωλήσεων, λόγω της συνεχούς

ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Coca-

Cola.

Για καθεμία από τις 863 μονάδες παραγωγής παγκοσμίως,

η Coca-Cola απαιτεί η λειτουργία της να εξασφαλίζει τη

βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων όσον αφορά στην ποιότητα,

την ποσότητα και άλλες παραμέτρους, όπως οι υποδομές

για την επεξεργασία και τη διανομή του νερού. Στο πλαίσιο

αυτό, οι μονάδες της Coca-Cola οφείλουν να εξετάζουν εάν

υπάρχει το ενδεχόμενο η χρήση και απόρριψη νερού να

επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης άλλων μελών

της κοινότητας σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα νερού.

Στις περιπτώσεις αυτές ή αν υπάρχουν περιοχές όπου οι

πόροι του νερού μπορεί να μην είναι διατηρήσιμοι σε κάποιο

βαθμό, η Coca-Cola απαιτεί από κάθε μονάδα να αναπτύξει

και να υλοποιήσει ένα σχέδιο προστασίας υδάτινων πόρων.

Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, προϋποθέτει τη συμμετοχή και

άλλων συντελεστών προκειμένου να βρεθούν από κοινού

λύσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας των τοπικών υδά-

τινων πόρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προγράμματα

αναπλήρωσης νερού ή προγράμματα με άλλους

στόχους. Αν και ενδεχομένως δεν ανα-

πληρώνουν όλες οι μονάδες το σύ-

νολο του νερού που χρησιμοποιούν

επιστρέφοντάς το απευθείας στην

πηγή, η πολιτική της Coca-Cola είναι

να διασφαλίζει ότι η λειτουργία των

παραγωγικών της μονάδων δεν επη-

ρεάζει αρνητικά τους πόρους του νε-

ρού, καθώς και ότι υπάρχει συνεργασία

με τις τοπικές κοινότητες για την εξεύ-

ρεση μακροπρόθεσμων λύσεων.

Η στρατηγική αναπλήρωσης νερού της Coca-Cola υποστηρίζει

το συνολικό στόχο της εταιρείας για ασφαλή επιστροφή στη

φύση και τις τοπικές κοινότητες ποσότητας νερού ισοδύναμης

με αυτή που χρησιμοποιείται τόσο στα προϊόντα της, όσο και

στην παραγωγή τους. Αναφορικά με την παραγωγή, το 2015

το Σύστημα της Coca-Cola επέστρεψε περίπου 145,8 δισεκα-

τομμύρια λίτρα από το νερό που χρησιμοποίησε στις παρα-

γωγικές της δραστηριότητες πίσω στις λεκάνες απορροής

που βρίσκονται κοντά στις μονάδες εμφιάλωσης, μέσω της

επεξεργασίας λυμάτων.

Τα έργα αναπλήρωσης στοχεύουν στην αντιστάθμιση της

ποσότητας του νερού που χρησιμοποιείται από την The

Coca-Cola Company και τους συνεργαζόμενους εμφιαλωτές

της σε περισσότερες από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο. Η

ποσότητα του νερού που υπολογίζεται στον στόχο που έχει

θέσει η Coca-Cola περιλαμβάνει τόσο το νερό που χρησιμο-

ποιείται στην παραγωγική διαδικασία, όσο στα τελικά προϊόντα

της εταιρείας, καθώς και το νερό στα μηχανήματα διανομής

αναψυκτικών (fountains). Δεν περιλαμβάνεται το υδατικό

αποτύπωμα για την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων

που χρησιμοποιούνται ως συστατικά για τα προϊόντα, ωστόσο,

η Coca-Cola απαιτεί από τους προμηθευτές της να ακολουθούν

Κατευθυντήριες Αρχές Αειφόρου Γεωργίας.

Coca Cola: Αναπληρώνει όλο το νερό 

που χρησιμοποιεί παγκοσμίως!
Η εταιρεία και οι συνεργαζόμενοι εμφιαλωτές της εκπλήρωσαν πέντε χρόνια νωρίτερα τον στόχο 

που είχε τεθεί για το 2020 και διατηρούν τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη διαχείριση του νερού.
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Την ποιότητα μιας στρατηγικής ενίσχυσης της

απασχόλησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και

ο χαρακτήρας των κοινωνικών παροχών για όλους

όσοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Η προοπτική

μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα

εργασίας, όπως αυτή ανακύπτει μέσα από τις

εξαγγελίες του υπουργείου Εργασίας για την

εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων, δεν ενι-

σχύει απλώς τη δυνατότητα επιχειρήσεων να

αυξήσουν το προσωπικό τους για να εξυπηρετή-

σουν επιπλέον ανάγκες στο πλαίσιο της εμπορικής

τους δραστηριότητας, αλλά κυρίως κινητοποιεί

τον άνεργο, ο οποίος πριν απ’ όλα έχει ανάγκη

να παραμείνει ενεργός, ώστε να αυξήσει τις πι-

θανότητες πλήρους επανένταξης.

Μάλιστα, η δυναμική αναζήτησης εργασίας

σχετίζεται και με το κίνητρο. Δεν είναι τυχαίο το

γεγονός ότι ορισμένες προσεγγίσεις ως προς τις

ενδεδειγμένες πολιτικές απασχόλησης, κυρίως

σε χώρες εκτός του πυρήνα της Ευρώπης, συ-

νειδητά απέχουν από τη λογική μιας γενναιόδωρης

κοινωνικής πολιτικής, υπό το πρίσμα της άποψης

ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αφαιρούσαν από

τον άνεργο το κίνητρο να εξαντλήσει όλα τα

περιθώρια εξεύρεσης εργασίας.

Αντιθέτως, το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος

ενίοτε φημίζεται για την κατά πολλούς υπερ-

βολική γενναιοδωρία του, η οποία άλλωστε απο-

τελεί πόλο έλξης για πολίτες άλλων χωρών,

εντός και εκτός Ε.Ε., που σπεύδουν να αξιοποι-

ήσουν τις ευκαιρίες τις οποίες προσφέρουν τα

αντίστοιχα συστήματα κοινωνικών παροχών.

Η Ελλάδα ασφαλώς δεν εντάσσεται σε αυτήν

την κατηγορία, καθώς η χώρα του 1,2 εκατ.

ανέργων επιδοτεί μόλις μερικές δεκάδες χιλιάδες

δικαιούχους. Στη Γερμανία, όμως, για παράδειγμα,

όντας κανείς άνεργος, εφόσον είναι συνεπής με

τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις του, μπορεί

να ζει πιο αξιοπρεπώς από τον μέσο Έλληνα

εργαζόμενο, καθώς το αντίστοιχο επίδομα

αφορά την πλειονότητα των δικαιούχων, επί

μακρόν, αντιστοιχώντας σχεδόν στον μέσο μι-

σθό.

Το πόσο θεμιτές ή αθέμιτες είναι αντίστοιχες

πρακτικές κοινωνικών παροχών, υπό την έννοια

τόσο της προστιθέμενης αξίας των χρημάτων

των φορολογουμένων όσο και της αποτελε-

σματικότητας της πολιτικής επανένταξης στην

αγορά εργασίας, καθορίζεται και από τις δυ-

νατότητες της εκάστοτε οικονομίας. Σε κάθε

περίπτωση, μια αποτελεσματική κοινωνική πο-

λιτική, στον βαθμό που αυτή υπάρχει σε μια

χώρα όπως η Ελλάδα, δεν θα πρέπει να πρι-

μοδοτεί την ανεργία, αλλά να εξαντλεί τα πε-

ριθώρια απασχόλησης.

Η μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε

επιδότηση θέσεων εργασίας είναι ένα σωστό

μέτρο που αναβαθμίζει την ποιότητα της πο-

λιτικής απασχόλησης. Εφόσον εφαρμοστεί, θα

πρέπει να επεκταθεί, αποτελώντας οδηγό για

αντίστοιχες παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει

να συνοδευτούν από τη στοχευμένη κατάρτιση

σε ευθεία σύνδεση με τις ευκαιρίες στην αγορά

εργασίας.
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Ανάσα σε όσους χρωστούν στα ταμεία αλλά και κί-

νητρο για να πληρώσουν τα χρέη τους, δίνει το

υπουργείο Εργασίας.

Έτσι μελετάται το πάγωμα των παλιών οφειλών για

ένα ορισμένο χρονικό διάστημα με τους οφειλέτες να

έχουν από 1/1/2017 την υποχρέωση να πληρώνουν

μόνο τις νέες τους οφειλές. Τα παλιά χρέη δεν θα δια-

γράφονται όμως ο ασφαλισμένος πληρώνοντας μόνο

τις νέες ασφαλιστικές εισφορές θα είναι ασφαλιστικά

ενήμερος και δεν θα έχει άλλα προβλήματα.

Παράλληλα μελετάται η ανταλλαγή του ληξιπρόθε-

σμου χρέους με ασφαλιστικό χρόνο. Είναι μια ρύθμιση

που μελετάται για όσους βρίσκονται κοντά στη σύνταξη

και λόγω οφειλών στα Ταμεία δεν μπορούν να βγουν.

Όσοι χρωστούν πάνω από 20.000 ευρώ στα Ασφαλι-

στικά Ταμεία θα μπορούν να ανταλλάξουν την οφειλή

με ασφαλιστικό χρόνο, με τα χρόνια δηλαδή που αντι-

στοιχούν στο ποσό που οφείλουν και να βγουν με μει-

ωμένες αποδοχές σε σύνταξη.

Την ίδια ώρα μελετώνται κίνητρα για όσους συνεχίσουν

να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ειδικά για

όσους δεν πληρώνουν μόνο τις τρέχουσες εισφορές,

αλλά και παλαιότερα χρέη.

O αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος

εδώ και μήνες διαπραγματεύεται με τους εκπροσώπους

των δανειστών το συγκεκριμένο σχέδιο διάσωσης των

Ταμείων και κυρίως του ΟΑΕΕ. Eάν οι οφειλέτες του

ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση ξεκι-

νήσουν να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές τους,

τα έσοδα του Ταμείου θα αυξηθούν σε ετήσια βάση

κατά τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί

σχεδόν στο 40% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης

προς το Ταμείο. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέδιο σωτηρίας για όσους χρωστούν στα Ταμεία - 

Πάγωμα οφειλών και ασφαλιστική ενημερώτητα

Μείωση τζίρου 3,8% 

στο χονδρεμπόριο

Μείωση 3,8%

σημείωσε ο

δείκτης κύκλου ερ-

γασιών στο χονδρι-

κό εμπόριο το β’

τρίμηνο εφέτος σε

σύγκριση με τον

αντίστοιχο δείκτη

του β’ τριμήνου

2015, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη

του α’ τριμήνου 2016 παρουσίασε αύξηση 10,2%.

Σύμφωνα, επίσης, με την ΕΛΣΤΑΤ, ο εποχικά διορ-

θωμένος (ως προς την επίδραση εποχικών γεγονό-

των, π.χ. έναρξη σχολικής περιόδου, εορτές, του-

ριστική περίοδος κ.λπ.) δείκτης παρουσίασε μείωση

0,7% το β’ τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με τον αντί-

στοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2016.

Παράλληλα, ο δείκτης του α’ τριμήνου 2016, ο

οποίος ανακοινώθηκε ως προσωρινός στο προ-

ηγούμενο δελτίο Τύπου, αναθεωρήθηκε επί τα

χείρω, λόγω νέων στοιχείων, από -4,5% σε -4,6%.

Σε εφαρμογή τέθηκε από τις 5 Σεπτεμβρίου η

καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με την

Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (ΤΠΤΕ),

του τριανταψήφιου κωδικού που δόθηκε στους

εργοδότες άπαξ.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ, οι εργοδότες μπορούν να

ενημερωθούν για την ΤΠΤΕ που τους αποδόθηκε,

μέσω του λογαριασμού χρήστη, που διατηρούν

στον διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΙΚΑ: Με την Ταυτότητα

Πληρωμής η καταβολή

εισφορών από τις 5/9

Επίδομα εργασίας
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την έναρξη της συνεργασίας της με την Xυμοί Xίου

AE ανακοίνωσε η ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00%. Η συνεργασία

αφορά στη διαχείριση των προϊόντων Κάμπος Χίου

για το σύνολο της ελληνικής αγοράς, αρχής γενομένης

την 1η Ιουλίου.

Οι Χυμοί Κάμπος Χίου κατέχουν την 3η θέση στην

Αγορά Χυμών και Φρουτοποτών ψυγείου, με βασικές

κατηγορίες προϊόντων τους Φυσικούς Χυμούς FC,

τους Φυσικούς Χυμούς NFC, τα Φρουτοποτά και Ανα-

ψυκτικά. Η Εταιρία Χυμοί Χίου ΑΕ, ιδρύθηκε το Μάιο του 2009, δημιουργώντας μία

σύγχρονη βιομηχανική μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης χυμών, η οποία αποτελεί

μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για το νησί του

Βορείου Αιγαίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΓEΚΑ, κ. Γιάννης Καλύβας, στο πλαίσιο της νέας

συνεργασίας πραγματοποίησε την ακόλουθη δήλωση: «Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση

υποδεχόμαστε την Χυμοί Χίου στο χαρτοφυλάκιο της ΕΛΓEΚΑ.

Η συνεργασία μας, με αφετηρία την 1η Ιουλίου, αφορά στη διαχείριση των προϊόντων

Κάμπος Χίου για το σύνολο της ελληνικής αγοράς (Super Market, Χονδρεμπόριο,

Cash and Carry, Ανεξάρτητα Σημεία Πώλησης, HORECA). Η εμπιστοσύνη που μας

δείχνει μία τόσο δυναμική εταιρεία όπως η Χυμοί Χίου ένα φρέσκο και γνήσιο ελληνικό

brand, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχει η ΕΛΓΕΚΑ ΕΛΓΕΚ 0,00% στον κλάδο».

ΗΟινοποιία Μπουτάρη επενδύοντας συ-

νεχώς στην ανάπτυξη των εξαγωγών

της, σε συνέχεια της συμμετοχής της στο

πρόσφατο πρωθυπουργικό ταξίδι στην Κίνα

και στο πλαίσιο περαιτέρω εξέλιξής της

στην αγορά της χώρας αυτής, υποδέχτηκε

στην Ελλάδα μεγάλη αποστολή αντιπρο-

σώπων της COFCO Wines & Spirits Co Ltd,

της μεγαλύτερης κρατικής εταιρίας ποτών

και τροφίμων της Κίνας.

Το πρόγραμμα εξαγωγών και προώθησης

των προϊόντων “Boutari” στην Κίνα ξεκίνησε

το 2014, με την υπογραφή συμφωνίας

ύψους 50 εκατ. δολαρίων με την COFCO

Wines & Spirits Co Ltd για την ανάπτυξη

των εξαγωγών ελληνικού οίνου στην ανα-

τολική χώρα.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Δι-

ευθυντή Δρ Ιωάννη Βογιατζή στην Κίνα,

στο πλαίσιο της επιχειρηματικής αποστολής

συνοδείας του πρωθυπουργού, συνετέλεσε

στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής

συνεργασίας με την COFCO, ενώ διερευ-

νήθηκαν οι προοπτικές εξέλιξης της συ-

νεργασίας αυτής. Η πρωτοβουλία του τα-

ξιδιού της COFCO στην Ελλάδα εντάσσεται

στη στρατηγική επένδυσης σε μια πολλά

υποσχόμενη αγορά για το ελληνικό κρασί.

Η επίσκεψη της κινεζικής αντιπροσωπείας

της COFCO ξεκίνησε τη Δευτέρα 11/7 από

το Οινοποιείο Μπουτάρη της Σαντορίνης,

το πρώτο και ιστορικό οινοποιείο του

νησιού και συνεχίστηκε στο Οινοποιείο της

Κρήτης. Οι καλεσμένοι περιηγήθηκαν στις

εγκαταστάσεις των Οινοποιείων, γεύτηκαν

τα κρασιά και ξεναγήθηκαν σε ιστορικά

σημεία των νησιών.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε την Παρα-

σκευή 15/07 με μια τελετή στο πρώτο

ιστορικό οινοποιείο της οικογένειας στην

πόλη της Νάουσας, όπου η Οινοποιία Μπου-

τάρη τίμησε τους καλεσμένους για το εν-

διαφέρον τους, θέτοντας τα θεμέλια μια

ισχυρής συνεργασίας. Στην πόλη της Νά-

ουσας οι Κινέζοι επιχειρηματίες ξεναγή-

θηκαν επίσης στο Μουσείο Οίνου και Αμ-

πέλου, που παρουσιάζει την ιστορία της

αμπελοκαλλιέργειας και της οινοπαραγωγής

στην περιοχή της Νάουσας από τον 17o

αιώνα και στεγάζεται σε παραδοσιακό κτή-

ριο του Ιωάννη Μπουτάρη.

Ο Δρ Ιωάννης Βογιατζής, Διευθύνων

Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της

Μπουτάρη Α.Ε., δήλωσε για την εξαιρετικά

σημαντική συνεργασία: «Στοχεύουμε σε

μια σταθερή ανάπτυξη στην αγορά της Κί-

νας, η οποία αποτελεί μια λαμπρή ευκαιρία

επέκτασης των εξαγωγών του ελληνικού

οίνου. Ήδη, η Κίνα φαίνεται να αγκαλιάζει

το ελληνικό κρασί. Αυτό ασφαλώς είναι

και αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειάς

μας τα τελευταία χρόνια, η οποία βασίζεται

σε μια σειρά συνεχόμενων ενεργειών,

όπως το ταξίδι των 12 σημαντικών Κινέζων

συνεργατών από τον τομέα του εμπορίου

και στελεχών της COFCO στην Ελλάδα. Η

ομάδα των σημαντικών αυτών ανθρώπων

επισκέφτηκε τα οινοποιεία Μπουτάρη, γνώ-

ρισε τα προϊόντα και τους ανθρώπους μας

με στόχο, επιστρέφοντας, να γίνουν οι πιο

σημαντικοί πρεσβευτές των κρασιών Μπου-

τάρη στην Κίνα».

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Μπου-

τάρη δεν σταματάει στην Κίνα, αλλά επε-

κτείνεται και στην αγορά των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό η Μπουτάρη υπέγραψε

νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο με την εταιρία

TERLATO για τη διανομή των προϊόντων

της στην αγορά των ΗΠΑ, όπου και αναμέ-

νεται μεγάλη αύξηση των πωλήσεων μέσα

στην επόμενη πενταετία. Ενδεικτικό είναι

πως η αύξηση των πωλήσεων την επόμενη

τριετία προβλέπεται να αγγίξει το 80% της

αξίας που εξάγεται σήμερα. Με την εφαρ-

μογή του νέου συμβολαίου, η Χριστίνα

Μπουτάρη, Διευθύντρια Εξαγωγών Αμερι-

κής, θα αναλάβει και τη θέση του “Boutari

Ambassador” στην οργάνωση του διανο-

μέα.

Θετική πορεία και στην γερμανική

αγορά διαγράφει η ελληνική βιομηχανία

αναψυκτικών Green Cola Company, η

οποία ξεκίνησε πριν από μόλις τέσσερα

χρόνια. Σύμφωνα με δημοσίευμα της

DW, η γερμανική αγορά υποδέχθηκε

ένθερμα το ελληνικό προϊόν κυρίως

για την πρωτοτυπία και τα συστατικά

του και ήδη πλέον βρίσκεται στα ράφια

των γνωστών γερμανικών αλυσίδων

σούπερ-μάρκετ αλλά και στα καταστή-

ματα γαστρονομίας, αλλά και σε 24ώρα

μίνι μάρκετ.

Όπως αναφέρει στο γερμανικό μέσο

ενημέρωσης, ο κ. Ούλριχ Λοσλ, συνερ-

γάτη της Green Cola για τη διανομή

του προϊόντος στο κρατίδιο της Βάδης-

Βυτεμβέργης, «δεν υπάρχει κάποιο άλλο

παρόμοιο προϊόν στην κατηγορία του

στη Γερμανία.

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι η

ίδια του η συνταγή: οι σχεδόν μηδενικές

θερμίδες, οι φυσικές γλυκαντικές ύλες,

όπως η στέβια, που όμως δίνουν μία

γευστική και δροσιστική εμπειρία στον

καταναλωτή». Η είσοδος της ελληνικής

εταιρείας στη γερμανική αγορά έγινε

με τη βοήθεια της εταιρείας «Greekys»,

η οποία προωθεί καινοτόμα προϊόντα

στις γερμανόφωνες χώρες ενώ στη συ-

νέχεια δημιούργησε τη δική της εται-

ρείας στη Γερμανία για την διανομή

των προϊόντων της. Αξίζει να σημειωθεί

ότι η εμφιάλωση των αναψυκτικών

Green Cola που διατίθενται στη Γερμανία

γίνεται σε τοπικές μονάδες τρίτων εμ-

φιαλωτών με πρώτη ύλη που παράγεται

στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, δυναμικά

σχέδια ανάπτυξης υπάρχουν και για την

Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η

εταιρεία φέρεται να εξετάζει τη δημι-

ουργία παραγωγικής μονάδας εντός της

Αττικής το αμέσως προσεχές διάστημα

προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγ-

κες κάλυψης της ζήτησης της εγχώριας

αγοράς και των γειτονικών χωρών ενώ

στα σχέδια της περιλαμβάνεται ακόμη

η απόκτηση των δικών της πορτοκαλε-

ώνων, καθώς και εκτάσεων με λεμονιές,

μέσω ίσως και προγραμμάτων συμβο-

λαιακής γεωργίας, για τις ανάγκες κυρίως

της παρασκευής χυμών.

Η ολοκλήρωση του 1ου BΙΚΟΣ ΤΕΝΝΙS

TOURNAMENT 2016 το Μάιο του 2016,

με μεγάλο αριθμό συμμετοχών και

υψηλό επίπεδο παιχτών, δίνει τη σκυ-

τάλη σε ένα ακόμη υποσχόμενο αθλη-

τικό κάλεσμα. Με ακόμη μεγαλύτερο

ενθουσιασμό, δυναμικά σερβίς, αγω-

νιστικό ενδιαφέρον και ομαδικό πνεύμα,

το 2ο BΙΚΟΣ ΤΕΝΝΙS TOURNAMENT 2016

ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου σε συνερ-

γασία με το Salonica Tennis Club, στην

πανέμορφη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Στο 2ο BΙΚΟΣ ΤΕΝΝΙS TOURNAMENT

2016 συμμετέχουν γυναίκες και άνδρες

από όλες τις ηλικίες και εμπειρίας,

ενώ επιπλέον θα διεξαχθούν διπλά

ανδρών και μικτά. Οι αγώνες θα διε-

ξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Salo-

nica Tennis Club, ενώ η τελετή λήξης,

καθώς και οι απονομές θα πραγματο-

ποιηθούν στις 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. πάντα ενεργή στα αθλη-

τικά δρώμενα, στηρίζει το άθλημα του

τένις δροσίζοντας τους συμμετέχοντες

με Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος»,

τονίζοντας τη ζωτική σημασία που έχει

η σωστή ενυδάτωση και ευεξία του

οργανισμού πριν, κατά τη διάρκεια και

μετά από κάθε αθλητική ενασχόληση

Οι παραγωγοί σκωτσέζικου ουίσκι προ-

ειδοποιούν ότι το αποτέλεσμα του

βρετανικού δημοψηφίσματος θα οδη-

γήσει σε μια μεγάλη άνοδο των δασμών

στις εξαγωγές σε ορισμένες χώρες.

Η ένωση σκωτσέζικου ουίσκι (SWA)

ανέφερε ότι χώρες όπως η Νότιος Κορέα,

η Νότια Αφρική και η Κολομβία έχουν

εμπορικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή

Ένωση που εξασφαλίζουν πολύ χαμη-

λούς δασμούς για το ουίσκι.

Προειδοποίησε ότι οι δασμοί στις αγο-

ρές αυτές μπορεί να αυξηθούν και κατά

20% λόγω του Brexit.

Όπως μεταδίδει το BBC, η SWΑ ζήτησε

μια πολιτική που «θα είναι όσο το δυνα-

τόν ανοιχτή και υπέρ του ελεύθερου

εμπορίου».

Η ένωση κάλεσε επίσης την κυβέρνηση

του Ηνωμένου Βασιλείου να παράσχει

το γρηγορότερο δυνατόν καθοδήγηση

για τις μελλοντικές εμπορικές συμφω-

νίες.

Την περασμένη χρονιά οι εξαγωγές

σκωτσέζικου ουίσκι ξεπέρασαν τις 3,8

δισ. στερλίνες, με περίπου το ένα τρίτο

να αποστέλλεται στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση.

Συνεργασία ΕΛΓΕΚΑ με την Χυμοί Χίου ΑΕ

Η ΕΛΓΕΚΑ αναλαμβάνει τη διαχείριση των

προϊόντων Κάμπος Χίου για το σύνολο 

της ελληνικής αγοράς

ΕΝΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΛΕΕΙ DW

Τη Γερμανία «κατακτά» η Green Cola
Η πρωτοτυπία και τα συστατικά του ήταν οι βασικοί λόγοι για την

απήχηση που εμφανίζει το προϊόν στη γερμανική αγορά

Μπουτάρης: Συνέχιση της στρατηγικής

συνεργασίας με την COFCO

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της κινεζικής εταιρίας ποτών και τροφίμων

COFCO υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της η Μπουτάρης, στο

πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας

των δύο στην αγορά της Κίνας. Νέο συμβόλαιο στην αγορά των

ΗΠΑ.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. ονομαστικός χορηγός σε μία 

ακόμη αθλητική διοργάνωση για το τένις

Οι παραγωγοί σκωτσέζικου ουίσκι

προειδοποιούν για αυξήσεις δασμών

Η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να

οδηγήσει σε αυξήσεις δασμών ως και 20%, προειδοποίησε η ένωση

παραγωγών σκωτσέζικου ουίσκι.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ως ονομαστικός χορηγός και υποστηρικτής του αθλή-

ματος του τένις, δίνει το παρών σε μία ακόμη μεγάλη αθλητική διορ-

γάνωση.



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 13EΔEOΠ



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 14EΔEOΠ

AKINHTA

Αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση σπιτιών, έπειτα από

αρκετό καιρό, καταγράφεται στις περισσότερες

περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, τα ενοίκια συνεχίζουν

να υποχωρούν, καθώς καταγράφεται οριακή υποχώρηση

1% σε σύγκριση με πέρυσι.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας του δικτύου

κτηματομεσιτικών γραφείων RE/MAX, με θέμα τι επιλέγουν

οι πολίτες όταν αναζητούν σπίτι για ενοικίασης.

Η έρευνα δείχνει ότι στην Αττική τα μισθώματα

μειώθηκαν κατά 0,9%, στη Θεσσαλονίκη

παρέμειναν αμετάβλητα και μόνο στην περιφέρεια

υποχώρησαν κατά 2,2% (με μεγάλες όμως

διαφορές από πόλη σε πόλη). Τη μεγαλύτερη

πτώση της τάξης του 11% παρουσίασαν οι τιμές

στην Πάτρα και στην Κέρκυρα, ακολουθούμενες

από τη Λαμία με 7%. Αύξηση τιμών κατά 7%-8%

παρατηρήθηκε στην Καρδίτσα και τον Βόλο.

Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές στη Σύρο, στη

Μύκονο και στην Καβάλα.

Στην Αττική η μεγαλύτερη πτώση μεγέθους

13% παρατηρήθηκε στις ακριβές περιοχές (Εκάλη,

Νέο Ψυχικό), ακολουθούμενες από τις δυτικές

με μέση πτώση 10% και ορισμένες του κέντρου

όπως οι Αμπελόκηποι, όπου η μείωση άγγιξε το

11%.

Ωστόσο, γενικότερα για το κέντρο της Αθήνας

(με εξαίρεση το Κολωνάκι όπου παρατηρήθηκε

αύξηση 5%) και τα νότια προάστια, οι τιμές

παρέμειναν σταθερές.

Στις περισσότερες περιοχές του πολεοδομικού

συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης οι τιμές παρέμειναν

αμετάβλητες, με εξαίρεση τον Δήμο Θεσσαλονίκης όπου

σημειώθηκε μικρή άνοδος κατά 3% (τα υψηλότερα ποσοστά

της τάξεως του 8% κατεγράφησαν στο ιστορικό κέντρο

και στην παλιά παραλία).

Τα δημοφιλή 

Στα ερωτήματα για το τι ακίνητα ενοικιάζουν οι Ελληνες

και ποιο είναι το προφίλ του ενοικιαστή η έρευνα ανέδειξε

τα εξής:

Ποιο δημοφιλή ακίνητα είναι τα μικρά διαμερίσματα 1-

2 υπνοδωματίων, μέχρι 20ετίας ή παλαιότερα αλλά

ανακαινισμένα. Σε περιοχές της Αττικής, όπως π.χ. Νέα

Σμύρνη, Χαλάνδρι, Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, προτιμώνται

διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, γύρω στα 80 τ.μ., κάτω

των 20 ετών, σε τιμές 400-500 ευρώ. Στις φθηνές περιοχές,

όπως π.χ. Κορυδαλλός και Νίκαια, προτιμώνται επίσης τα

διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, σε τιμές κάτω από 350

ευρώ.

Στις ακριβές περιοχές (Κηφισιά, Νέα Ερυθραία) ζητούνται

μεζονέτες/μονοκατοικίες εμβαδού άνω των 150 τ.μ.,

15ετίας, σε τιμές 1.000 με 1.200 ευρώ, ενώ στις πλέον

ακριβές περιοχές (Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη) οι

ενοικιαστές ενδιαφέρονται για μονοκατοικίες 250-400

τ.μ. στα 1.500-2.500 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και στις περιοχές κοντά

στα Πανεπιστήμια, στην κορυφή των προτιμήσεων

βρίσκονται τα διαμερίσματα ενός

υπνοδωματίου, σε καλή κατάσταση, ασχέτως

ηλικίας, 40-50τ.μ., σε τιμές 250-300 ευρώ.

Στις ίδιες επίσης περιοχές ζητούνται και

διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, 70-80τ.μ.,

στα 400 ευρώ.

Στις περιφερειακές μεγάλες πόλεις (Βόλο,

Λάρισα, Πάτρα) οι ενοικιαστές αναζητούν

κυρίως διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου,

40-50 τ.μ., κάτω των 20 ετών σε τιμές από

180 έως το πολύ 300 ευρώ, καθώς και δύο

υπνοδωματίων, άνω των 70 τ.μ., κάτω των

20 ετών, μέχρι 350 ευρώ.

Τέλος, στις τουριστικές περιοχές το

ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε διαμερίσματα

1- 2 υπνοδωματίων ή μεζονέτες 2

υπνοδωματίων, έως 15-20 ετών, 40 ή 70

τ.μ. αντίστοιχα και σε τιμές από 250 ευρώ

(στη Σύρο) έως και 700-800 ευρώ (στη

Μύκονο). Στο ερώτημα τι θέλουν να έχει

ένα σπίτι για να το ενοικιάσουν, τα βασικά

στοιχεία, που ανεβάζουν και την τελική τιμή είναι η

αυτόνομη θέρμανση (προτιμάται το φυσικό αέριο), η

ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και τα διαμερίσματα σε

ψηλό όροφο.

Ζητούν ακόμη σχετικά νέα σπίτια ή ανακαινισμένα, με

θέση στάθμευσης και θέα.

Π Τ Ω Σ Η  Σ Τ Α  Μ Ι Σ Θ Ω Μ Α Τ Α

Στην αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από τον Φόρο Ακίνητης

Περιουσίας (ΦΑΠ) που θα επιβάλλεται στη συνολική

ακίνητη περιουσία και με κλιμακωτούς συντελεστές

ανάλογα με την αξία της προχωρά η κυβέρνηση με στόχο

τη δικαιότερη ανακατανομή των φορολογικών βαρών,

αλλά χωρίς αλλαγές στα έσοδα που παραμένουν στα

2,65 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο για τον νέο φόρο

στα ακίνητα που επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών

προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

1 Καταργούνται οι δύο φόροι του ΕΝΦΙΑ (κύριος και

συμπληρωματικός) και καθιερώνεται ένας φόρος που θα

επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα εντός και εκτός σχεδίου.

2 Καταργείται ο υπολογισμός του φόρου ανά τετραγωνικό

μέτρο. Ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση το σύνολο της

αξίας των ακινήτων κάθε φορολογούμενου.

3 Ο υπολογισμός του φόρου για τη συνολική αξία της

ακίνητης περιουσίας θα γίνεται με βάση προοδευτική

κλίμακα χωρίς αφορολόγητο όριο. Στις αρχικές σκέψεις του

οικονομικού επιτελείου ήταν να καθιερωθεί ένα μικρό

αφορολόγητο όριο της τάξης των 30.000 - 50.000 ευρώ

που θα οδηγούσε σε φοροελάφρυνση των μικροϊδιοκτητών

ακινήτων.

Ομως, μετά τη μείωση των αντικειμενικών αξιών των

ακινήτων αλλά και την ανάγκη είσπραξης 2,65 δισ. ευρώ

και το 2017 επικράτησαν δεύτερες σκέψεις στο υπουργείο

Οικονομικών. Ετσι, το τελευταίο σενάριο προβλέπει την

επιβολή του ΦΑΠ χωρίς αφορολόγητο όριο και, όπως

υποστηρίζουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, είναι

λογικό όλοι οι φορολογούμενοι να πληρώνουν έναν φόρο

για τα ακίνητά τους ανάλογα με τη φοροδοτική τους

ικανότητα. Ετσι, ο φόρος θα είναι μικρός έως 10 ευρώ για

τους οικονομικά αδύναμους ή τους φορολογούμενους με

πολύ μικρή ακίνητη περιουσία και θα αυξάνεται όσο

μεγαλώνει η αξία της ακίνητης περιουσίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την τελευταία εκκαθάριση του

ΕΝΦΙΑ για περίπου 1 εκατ. φορολογούμενους δεν προέκυψε

η πληρωμή ΕΝΦΙΑ, καθώς ο φόρος ήταν κάτω από 1 ευρώ

και δεν βεβαιώθηκε.

4 Η κλίμακα υπολογισμού του νέου φόρου θα έχει

πολλούς συντελεστές και αντίστοιχα πολλά κλιμάκια αξίας

περιουσίας. Ο πρώτος συντελεστής θα είναι χαμηλός και

θα υπολογίζεται για τα πρώτα 30.000 ή 50.000 ευρώ αξίας

ακίνητης περιουσίας. Οι συντελεστές θα αυξάνονται ανάλογα

με το ύψος της ακίνητης περιουσίας. Ο πέλεκυς θα πέσει

βαρύς για τους έχοντες μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Τρόπος υπολογισμού

Πάντως, αυτό που παραμένει ανοιχτό είναι πάνω σε

ποιες τιμές των ακινήτων θα υπολογιστεί ο νέος φόρος

που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι το

2017, καθώς η προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στα

επίπεδα των εμπορικών έχει μετατεθεί για το δεύτερο

εξάμηνο του 2017.

Η επιτροπή που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο με

τη συμμετοχή φορέων της κτηματαγοράς αντιμετωπίζει

αρκετές δυσκολίες ενώ οι προτάσεις που έχουν πέσει στο

τραπέζι αφορούν διάφορες λύσεις, όπως η εκτίμηση της

αξίας των ακινήτων από ορκωτό εκτιμητή για τους φόρους

μεταβίβασης και η δημιουργία ειδικού μαθηματικού τύπου

που θα παράγει αξίες βάσει των στοιχείων που θα

συλλέγονται από συμβολαιογράφους, μεσίτες, εκτιμητές

τραπεζών.

Ε9

Νέα δήλωση για τα αγροτεμάχια

Για τον υπολογισμό του ΦΑΠ θα λαμβάνεται υπόψη το

σύνολο της αξίας της περιουσίας που κατέχει κάθε

φορολογούμενος, συμπεριλαμβανομένων και των

αγροτεμαχίων εκτός σχεδίου, τα οποία εξαιρέθηκαν φέτος

την τελευταία στιγμή από τον συμπληρωματικό φόρο του

ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, για να υπολογιστεί σωστά η αξία των

αγροτεμαχίων οι φορολογούμενοι θα κληθούν να ελέγξουν

τα στοιχεία των συγκεκριμένων ακινήτων (θέση, απόσταση

από τη θάλασσα, πρόσοψη σε εθνικό, επαρχιακό ή αγροτικό

δρόμο, είδος καλλιέργειας, αρδευόμενο ή μη αρδευόμενο,

κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου κ.λπ.). Οσοι διαπιστώσουν

λάθη και παραλείψεις θα πρέπει να προβούν σε διορθώσεις

προκειμένου να απεικονίζεται σωστά η ακίνητη περιουσία

τους και να γλιτώσουν από την επιβολή έξτρα φόρου.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν

το ενδεχόμενο οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κληθούν να

δηλώσουν πρόσθετα στοιχεία για τα αγροτεμάχια που

κατέχουν προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη

ακρίβεια η αξία τους. Ειδικότερα, εξετάζεται στον πίνακα 2

του εντύπου Ε9 που αφορά τα εκτός σχεδίου ακίνητα να

προστεθούν νέοι κωδικοί που θα βοηθήσουν στον ορθό

υπολογισμό της αξίας των αγροτεμαχίων, όπως για

παράδειγμα αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι οικοδομήσιμο,

και άλλα στοιχεία με τα οποία θα προσδιορίζεται η αξία

τους.

Πολλοί θα είναι οι φορολογούμενοι που θα χρειαστεί να

προβούν σε διορθώσεις των στοιχείων για τα αγροτεμάχια

που κατέχουν, καθώς η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

έχει εντοπίσει σωρεία λαθών. Για παράδειγμα, σε πολλές

περιοχές που δεν υπάρχει σε κοντινή απόσταση θάλασσα

π.χ. Καρδίτσα, Τρίκαλα, οι φορολογούμενοι είχαν δηλώσει

ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των

800 μέτρων από τη θάλασσα. Στο «παιχνίδι» του υπολογισμού

της αξίας των αγροτεμαχίων το υπουργείο Οικονομικών

σχεδιάζει να βάλει και τις περιφέρειες και τους δήμους της

χώρας που διαθέτουν στοιχεία.

Ακόμα δεν έχει καθοριστεί πάνω σε ποιες τιμές θα

υπολογίζεται ο νέος φόρος που θα κληθούν να πληρώσουν

οι ιδιοκτήτες το 2017, καθώς η προσαρμογή των

αντικειμενικών στις εμπορικές αξίες έχει μετατεθεί για το

δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους

Στροφή των Ελλήνων στα δυάρια με νοίκι έως 500 ευρώ

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ

Φεύγει ο ΕΝΦΙΑ έρχεται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
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ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι, άραγε, η κατάλληλη ηλικία για να απο-

κτήσει το παιδί έξυπνο κινητό; Κάποιοι ειδικοί υπο-

στηρίζουν πως είναι τα 12, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι

καλύτερα τα παιδιά να αποκτούν τηλέφωνο στα 14.

Ολοι ανεξαιρέτως όμως αποφαίνονται ότι το «αργότερα»

είναι καλύτερο, διότι τα έξυπνα κινητά είναι εθιστικά

και μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή του παιδιού

από τα μαθήματα. Ταυτόχρονα είναι μια πύλη προς το

Διαδίκτυο με ό,τι κινδύνους ελλοχεύουν εκεί. Οι

κίνδυνοι αυτοί γίνονται μεγαλύτεροι καθώς τα παιδιά

είναι ευάλωτα στον διαδικτυακό εκφοβισμό, στους

παιδεραστές, αλλά και στην ανταλλαγή εικόνων σε-

ξουαλικού περιεχομένου.

Mέχρι πριν από μερικά χρόνια, οι γονείς αναρωτιούνταν

σε ποια ηλικία να δώσουν  στα  παιδιά  τους τα  κλειδιά

του  αυτοκινήτου.  Σήμερα, τα δεινά τους μεγαλώνουν,

καθώς καλούνται να αποφασίσουν σε ποια ηλικία θα

πρέπει ν’ αγοράσουν στο παιδί τους κινητό τηλέφωνο.

Τα έξυπνα κινητά είναι μία πύλη προς το Διαδίκτυο

με ό,τι κινδύνους ελλοχεύουν εκεί. Η αλήθεια είναι

ότι τα παιδιά σήμερα αποκτούν κινητό σε όλο και μι-

κρότερη ηλικία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας

Influence τα παιδιά αποκτούν το πρώτο τους κινητό

στα δέκα τους χρόνια. Ωστόσο, για μερικά παιδιά, η

μεγάλη περιπέτεια αρχίζει ακόμα νωρίτερα, από τα

επτά χρόνια.

Πώς, άραγε, θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια

είναι η κατάλληλη στιγ-

μή για να πάρει το παιδί

κινητό; Οι ειδικοί επι-

σημαίνουν ότι όσο πε-

ριμένει κανείς, τόσο το

καλύτερο. Κάποιοι ει-

δικοί υποστηρίζουν ότι

τα 12 είναι η ιδανική

ηλικία, ενώ άλλοι πι-

στεύουν ότι καλύτερα

τα παιδιά να αποκτούν

τηλέφωνο στα 14. Ολοι

ανεξαιρέτως οι ειδικοί

συμφωνούν ότι το «αργότερα» είναι καλύτερο, διότι τα

κινητά τηλέφωνα είναι εθιστικά και μπορούν να απο-

σπάσουν την προσοχή του παιδιού από τα μαθήματα.

Ταυτόχρονα, τα παιδιά είναι ευάλωτα στον διαδικτυακό

εκφοβισμό, στους παιδεραστές αλλά και στην ανταλλαγή

εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου.

Με το πλαστικό να έχει εισχωρήσει για τα καλά

στη ζωή μας και να χρησιμοποιείται ακόμα και σε

υλικά συσκευασίας για τρόφιμα, θα ασχοληθούμε

με το θέμα αναγνώριση κωδικών στα πλαστικά

μπουκάλια και όχι μόνον.  Αλήθεια, το γνωρίζετε

πως η επαναχρησιμοποίηση τους για μεγάλο διά-

στημα μπορεί να αποβεί μοιραία ακόμα και για την

ίδια σας τη ζωή, αφού μπορεί να απελευθερώσει

καρκινογόνες ουσίες ; Από εδώ και στο εξής λοιπόν

καλό είναι να θυμάστε πως αφού καταναλώσετε

το περιεχόμενο του μπουκαλιού, αμέσως αυτό να

καταλήγει στον κάδο ανακύκλωσης...

 Τα χαρακτηριστικά του κωδικού αναγνώρισης

βρίσκονται στον πάτο της φιάλης. Είναι μια τριγωνική

ένδειξη η οποία εσωτερικά εμπεριέχει ένα αριθμό

αναγνώρισης.

1. PETE ή PET (polyethylene terepththalate)

Διαφανές καθαρό υλικό. Χρησιμοποιούνται συνήθως

για φιάλες μεταλλικού νερού, χυμού, και σχεδόν όλων

των ποτών. Συνιστάται να χρησιμοποιούνται μόνο φο-

ρούν μια φορά. Εάν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ συχνά

και ειδικά εαν αποθηκευτεί ζεστό υγρό, θα οδηγήσει

σε λιώσιμο του πολυμερούς της φιάλης και θα απε-

λευθερώσει καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες μακρο-

πρόθεσμα μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και καρκίνο.  

 2. HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Χρησιμοποιείται συνήθως για φιάλες γάλακτος και

πόσιμου νερού. Το HDPE έχει την φύση του υλικού

που είναι ισχυρότερο, πιο σκληρό και αδιαφανές και

πιο ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι ασφαλές

για τρόφιμα, ωστόσο συνιστάται και αυτό για μία μόνο

χρήση, διότι απελευθερώνει τριοξείδιο του αντιμονίου,

το οποίο αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.

3. V ή PVC (χλωριούχο πολυβινύλιο)

Αυτό το είδος του πλαστικού είναι δύσκολο να ανα-

κυκλωθεί. Συναντάται στις πλαστικές μεμβράνες περι-

τυλίγματος κουζίνας και σε μπουκάλια. Η αντίδραση

που λαμβάνει χώρα μεταξύ του PVC με τα τρόφιμα,

δυνητικά μπορεί να καταστεί πολύ επικίνδυνη για τα

νεφρά και το ήπαρ.

 4. LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας)

Κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό, χρησιμοποι-

ήθηκε στο χώρο των τροφίμων, στη συσκευασία, και

τα μαλακά μπουκάλια. Είδη κατασκευασμένα από LDPE

είναι δύσκολο να καταστραφούν, αλλά είναι ακόμα

ενδεδειγμένα  για τρόφιμα, διότι είναι δύσκολη η

χημική αντίδραση του υλικού με τα τρόφιμα.

5. PP (πολυπροπυλένιο)

Το πολυπροπυλένιο είναι ανθεκτικότερο και ελα-

φρύτερο, με χαμηλή διαπερατότητα του ατμού,

καλή αντίσταση σε λίπη, σταθερό σε υψηλές θερ-

μοκρασίες και αρκετά λαμπερό. Το ΡΡ (πολυπροπυ-

λένιο) είναι η καλύτερη επιλογή υλικού για τη βιο-

μηχανία τροφίμων και ποτών, ειδικότερα για φιάλες

μωρών.

6. PS (πολυστυρένιο)

PS (πολυστυρένιο) ανακαλύφθηκε τυχαία το 1839

από τον Eduard Simon, ένα φαρμακοποιό από τη

Γερμανία. Είναι ένα αρωματικό πολυμερές υλικό

που μπορεί να απελευθερώσει στυρόλιο στα τρόφιμα.

Αυτό το υλικό πρέπει να αποφεύγεται, ως επικίνδυνο

για την υγεία του εγκεφάλου, παρεμβαίνει στα οι-

στρογόνα των γυναικών, με αποτέλεσμα προβλήματα

στην αναπαραγωγή και στην ανάπτυξη του νευρικού

συστήματος.

7. Άλλο (συνήθως πολυκαρβονικά)

Χρησιμοποιείται για φιάλες πόσιμου νερού, εξαρτήματα

αυτοκινήτων, οικιακές συσκευές, υπολογιστές, ηλε-

κτρικές συσκευές και πλαστικά υλικά συσκευασίας.

Συναντώνται στους παρακάτω τέσσερις τύπους:

SAN-styrene acrylonitrile

ABS - acrylonitrile butadiene styrene

PC - polycarbonate

Νάιλον

http://www.organiclife.gr

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Αρχές 2010. Δύτες ανακαλύπτουν στον βυθό των

νήσων Όλαντ στη Βαλτική 168 μπουκάλια σαμ-

πάνιας Veuve Clicquot, Juglar και Ηeidsieck σε ένα

κουφάρι του 19ου αιώνα. Επί 5 χρόνια, καθηγητές

του πανεπιστημίου της Ρεν, της πρωτεύουσας της

σαμπάνιας, μελετούν το περιεχόμενο ανακαλύπτοντας

ότι εκτός από μια ελαφρά γλυκύτητα –λόγ του ότι οι

Ρώσοι αριστοκράτες ήθελαν τη σαμπάνια τους γλυ-

κιά– τα 170 χρόνια μέσα στη θάλασσα δεν αλλοίωσαν

τον χαρακτήρα της. Το αντίθετο, έκαναν το θαύμα

τους με αποτέλεσμα 11 μπουκάλια να ξεπεράσουν

τα $156.000 στη σχετική δημοπρασία.

Τα 2014 η Veuve Clicquot, η μόνη από τους 3

οίκους που επιβιώνει, αποφάσισε να επαναλάβει

το πείραμα ποντίζοντας στο ίδιο σημείο 300

φιάλες και 50 magnum, ανοίγοντας τον δρόμο

για την υποβρύχια παλαίωση κρασιών που είναι

η ανερχόμενη τάση. Ήδη οινοποιεία σε ΗΠΑ,

Ισπανία, Γαλλία πειραματίζονται, ενώ το ίδιο

έγινε στη Σαντορίνη το 2012 με τον Γ. Παρα-

σκευόπουλο να βυθίζει 300 μπουκάλια Θαλασσίτη

του 2011 σε βάθος 18 μέτρων και θερμοκρασία

14-15 βαθμών.

Τί σημαίνει το τριγωνικό σήμα 

στα πλαστικά μπουκάλια

UNDERWATER WINES: ΠΑΛΑΙΩΣΗ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ

Τα 12 η ιδανική ηλικία απόκτησης κινητού
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

Μια πόλη που καλλωπίζεται, κοντινά χωριά που αναπτύσσονται, φιλόξενοι ξενώνες,

ταβέρνες με εκλεκτά εδέσματα, δραστηριότητες στη φύση. Τι άλλο να ζητήσει κανείς

από μια ορεινή εξόρμηση στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας - την πρώτη της φετινής

χρονιάς;

Βουνά, βουνά, βουνά. Κορυφές, ορθοπλαγιές, αλλεπάλληλες πτυχές, φαράγγια,

γκρεμοί, σάρες. Και νερά ορμητικά. Ποτάμια, χείμαρροι, καταρράκτες, λίμνες. Πλατά-

νια και έλατα.

Αν ακούσεις πως εδώ θα βρεις μια νέα Αράχωβα, μην το πιστέψεις. Στην Ευρυτανία

απόλυτος κυρίαρχος ήταν, είναι, και θα είναι η φύση. Γι’ αυτό φτάνεις έως εδώ. Για τις

συγκλονιστικές διαδρομές, τα μοναδικά μονοπάτια και το επιβλητικό τοπίο που θα θυ-

μάσαι όσο ζεις.

Οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου που χουχουλιάζουν μπροστά στα τζάκια πίνον-

τας ζεστά ροφήματα, οι νέοι που ρίχνουν ποιοτικά θεμέλια τουρισμού ανοίγοντας μο-

νοπάτια και στήνοντας επιχειρήσεις αξιώσεων, οι ορεσίβιοι παππούδες στα παλιά κα-

φενεία με την ξυλόσομπα, που κερνούν το τοπικό μούρο των 40-60 βαθμών ψελλίζον-

τας τραγούδια της τάβλας και

μιλώντας ακόμη για τον Αρη

Βελουχιώτη και την Αντίσταση.

Το ίδιο το Καρπενήσι δεν φη-

μίζεται για την ομορφιά του.

Μια ατέλειωτη κεραμοσκεπή

ανάμεσα στα έλατα από ψηλά,

μια τσιμεντούπολη από χαμη-

λά. Καλλωπίστηκε πρόσφατα,

όμως, καθώς πλακοστρώθηκαν

οι κεντρικότεροι δρόμοι του

και μαζί με την πλατεία σαν να

άλλαξε όλη η ατμόσφαιρά του.

Κοίτα να δεις τι κάνουν δύο πεζό-

δρομοι! Φημίζεται, πάντως, για

τη νυχτερινή ζωή του και πάνω

απ’ όλα για τη φύση που το περι-

βάλλει: στα πόδια του επιβλητι-

κού όρους Βελούχι, το οποίο έχει

και πεζοπορικές/ ορειβατικές διαδρομές, και το χιονοδρομικό κέντρο, και μια άγνωστη

λίμνη αλπικού τύπου, η οποία όμως προσεγγίζεται μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κοντά στο Καρπενήσι βρίσκεται και το περίφημο Κεφαλόβρυσο. Οι πηγές και ένα

υπέροχο πλατανοδάσος που δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο. Κλασική και υπέροχη δια-

δρομή, πάντως, είναι εκείνη που οδηγεί στον Προυσό, διασχίζοντας την περιοχή της

Ποταμιάς: 32 χιλιόμετρα μαγείας πλάι στον ποταμό Καρπενησιώτη και ανάμεσα στα

βουνά Χελιδόνα και Καλιακούδα.

Πορεία στην Ποταμιά

Μια χούφτα χωριά κρέμονται από τις πλαγιές των δύο βουνών που στριμώχνουν τον

Καρπενησιώτη. Δεν είναι αυτό που λέμε παραδοσιακοί οικισμοί, μα κανένα πρόβλημα.

Και βόλτα κάνεις, και εξαιρετικές ταβέρνες βρίσκεις, και καλούς ξενώνες. Ωραιότερα

είναι οι Κορυσχάδες, το Μεγάλο Χωριό και το Παλιό Μικρό Χωριό. 

Στον Προυσό βρίσκεται το μεγάλο προσκύνημα της Παναγίας, σε ένα μεγαλειώδες

τοπίο μέσα στη χαράδρα. Χιλιάδες πιστοί συρρέουν όλο το χρόνο με τα πούλμαν για τη

θαυματουργή εικόνα, που θεωρείται ότι έφτασε μόνη της εδώ από την Προύσα της Μι-

κράς Ασίας. 

Οι περισσότεροι επισκέπτες κάπου εδώ τραβάνε χειρόφρενο και επιστρέφουν στο

Καρπενήσι. Για κάποιους άλλους, όμως, από εδώ αρχίζουν τα... ωραία: το 20λεπτο μο-

νοπάτι για τη Μαύρη Σπηλιά με τους καταρράκτες έξω από τον Προυσό ή οι χωμάτινες

διαδρομές γύρω από τη Ροσκά, από όπου ξεκινά το συγκλονιστικό φαράγγι Πανταβρέ-

χι. Αλλά και σε όλη τη διαδρομή, αν αφήσετε πίσω τα χωριά (εφόσον οι δρόμοι είναι

ανοιχτοί από τα χιόνια), θα καταλάβετε ακόμη καλύτερα τι σημαίνει Ευρυτανία. Μιλά-

με για ασύλληπτα τοπία (εξαιρετική η διαδρομή από το Κλαυσί ή το Μεγάλο Χωριό

προς το καταφύγιο της Καλιακούδας, το Μουζίλο και το Συγκρέλλο).

Φθινοπωρινοί προορισμοί

Καρπενήσι
Μετάβαση
Το Καρπενήσι απέχει 290 χλμ. από την Αθήνα και 370 χλμ. από τη Θεσσαλο-

νίκη. Η απόσταση από τη Λαμία, όπου εγκαταλείπεται η εθνική οδός, δεν ξε-

περνά τα 75 χλμ., ωστόσο το τελευταίο κομμάτι που περιλαμβάνει και τη

σήραγγα του Τυμφρηστού είναι γεμάτο στροφές και το χειμώνα πάγο. 

Όπως διαφαίνεται στον ορίζοντα βαδίζουμε παγκό-

σμια σε σημαντικές δυσκολίες στο συνταξιοδοτικό

σύστημα. 

Το σύστημα πρόνοιας όπως και η σύνταξη σαν

θεσμός χαρακτηριστικό των προηγμένων κοινωνιών,

καθιερώθηκε πρώτα στις σοσιαλιστικές χώρες και

πέρασε λίγο αργότερα στις δυτικές κοινωνίες, όπου

έγινε καθολικός θεσμός στις αρχές του 1960.

Ήδη βέβαια στην αρχαιότητα υπήρχαν συντάξεις

για τους στρατιώτες (π.χ. Ρώμη και Αθηναϊκή Δημοκρατία)

όπως και επιδόματα στους φτωχούς.

Ο θεσμός των συντάξεων επηρεάζεται και από την

έντονη εμπλοκή της πολιτικής, αφού υποχρεωτικά

εξετάζονται οι προτεραιότητες που έχει ένα κράτος

για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής του. 

Για παράδειγμα πρόσφατα με την διακοπή του ΕΚΑΣ

ξέσπασε νέος κύκλος συζητήσεων, με κυβερνητική

βουλευτή να υποστηρίζει ότι το ΕΚΑΣ δεν είναι δίκαιο

γιατί κάποιος με 15 χρόνια και το ΕΚΑΣ παίρνει ίδια

χρήματα με κάποιον που έχει πληρώσει 30 χρόνια ει-

σφορές.

Η άλλη πλευρά βλέπει το θέμα κοινωνικά και ανα-

ρωτιέται πως θα ζήσει κάποιος με σύνταξη 400 ευρώ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για διατηρούνται σε ευ-

πρόσδεκτα επίπεδα οι συντάξεις ανεξάρτητα από τη

χώρα, είναι :

1.Η δημογραφική ανάπτυξη της χώρας κατά 1,5%

κάθε χρόνο,

2. Η διατήρηση του Α.Ε.Π σε υψηλά επίπεδα

3. Οι επενδύσεις στην οικονομία της χώρας κάθε

χρόνο, που βέβαια συνεισφέρουν και στην αύξηση

του Α.Ε.Π.

Στη χώρα μας τώρα, ζούμε μια διαρκή λεηλασία

των συντάξεων από το 2010 και

μετά. 

Η διαρκής και επαναλαμβανόμενη

λιτότητα οδηγεί σε αδιέξοδο το

ασφαλιστικό μας σύστημα αφού η

σχέση εισφορές και συντάξεις χει-

ροτερεύει συνεχώς. Οι πολιτικές των

δανειστών οδήγησαν σε απώλειες

100 δις ευρώ επενδύσεων μέσα στην

πενταετία , παρακάτω παραθέτουμε

μερικά στοιχεία για να γίνει κατα-

νοητό το θέμα.

Το 2009 στην Ελλάδα είχε απα-

σχολήση το 73% των ανδρών και το

45,2% των γυναικών, ηλικίας 15 έως

64 ετών, αντίστοιχα το 2014 (στοιχεία

Eurostat) η απασχόληση είχε μειωθεί

σε 58% για τους άνδρες και 41,1%

για τις γυναίκες  στην ηλικία 15-64 ετών.

Είχαμε δηλαδή μεγάλη μείωση της απασχόλησης,

επομένως και των εισφορών από τις οποίες πληρώνονται

οι συνταξιούχοι μας.

Από την άλλη, σύμφωνα με μελέτη του Σ.Ε.Β (Σύν-

δεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών) το Δημόσιο είναι πιο

γενναιόδωρο στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων

σε σχέση με Ι.Κ.Α ΟΑΕΕ ΟΓΑ και ΝΑΤ, πράγμα που επι-

βαρύνει το σύνολο της οικονομίας, άρα και τις συντάξεις

του ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι δικές μας εισφορές, των

ιδιωτών δηλαδή, είναι ζεστό χρήμα που βγάζουμε από

το ταμείο της επιχείρησης και πληρώνουμε, ενώ των

Δημοσίων υπαλλήλων είναι ‘τεκμαρτές’ κοινωνικές ει-

σφορές, με άλλα λόγια τις πληρώνει ο φορολογούμενος. 

Στο άμεσο μέλλον, συνεχίζει η μελέτη του Σ.Ε.Β. θα

έχουμε ελλείμματα στο συνταξιοδοτικό των Δημ. Υπαλ-

λήλων αλλά και στους μισθούς τους. Το μέγεθος του

κράτους πρέπει να προσαρμοσθεί καταλήγει η μελέτη

στις δυνατότητες της παραγωγικής οικονομίας, ώστε

να μπορέσει να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία με

δυναμισμό.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά αφαιρέθηκαν με

νόμο από τα ταμεία μας εκατομμύρια ευρώ, καθώς

είχαν άτοκα επενδυθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος σε

εποχές που ο πληθωρισμός έφθανε το 20-22%. Μετά

ήρθε το P.S.I. και τα αποτελείωσε.

Το πιθανότερο λοιπόν είναι να έχουμε αρνητικό

πρόσημο στο ασφαλιστικό μας σύστημα αλλά πιθανώς

και στο παγκόσμιο αντίστοιχο.

Το τοπίο των συντάξεων διεθνώς

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ


