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Συνάδελφοι, προσοχή: Πάρτε πληροφορίες 

για να μην πάρετε... φέσια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρα-

τηριούχους να ζητούν οικονομικής φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες τους

από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και 210-8929700, προ-

κειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή άναρχη αγορά.

Η παροχή πληροφοριών από την TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέλη

της ΕΔΕΟΠ Αθηνών δωρεάν.

Την Πέμπτη 16/10/2014, το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ εί-

χε συνάντηση με στελέχη της Αθηναϊκής Ζυ-

θοποιίας και συγκεκριμένα, με τους κ.κ. Ζώη Νι-

κόλαο, Βαλκανά Κων/νο και Κυριαζή Δημήτριο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το προ-

εδρείο της ΕΔΕΟΠ ενημερώθηκε για τα εξής:

•Την μείωση των κλιμάκων και την ενσωμάτω-

ση σε αυτές και των μη ταχυκίνητων συσκευα-

σιών. 

•Την ανοδική αλλαγή των ποσοστών που θα

έχει το χονδρεμπόριο.

Δείγμα του έντονου ενδιαφέροντος της Αθη-

ναϊκής για τα πρατήρια, είναι το γεγονός ότι ανέ-

θεσε σε μελετητική εταιρεία, έρευνα με αντικεί-

μενο τα “κόστη του πρατηρίου”, τα αποτελέσμα-

τα της οποίας θα γίνουν γνωστά στους συναδέλ-

φους, ώστε να αποτελέσουν ίσως, ένα χρήσιμο

εργαλείο για τη μελλοντική πορεία τους.

Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ, έθεσε επίσης, σειρά θεμά-

των όπως οι κλίμακες και οι παλετοποιήσεις, για

τα οποία έλαβε υπόσχεση ότι θα μελετηθούν.

Η ΕΔΕΟΠ, σε συμφωνία με τη ΔΕΥΕ (Διασφάλι-

ση 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 πα-

ρασκευής, 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.

που όλοι πρέπει να περάσουν

Η εκπαίδευση του Ε.Φ.Ε.Τ. 

Φίλοι καταστηματάρχες...

Όπως θα γνωρίζετε έχει δημο-

σιευθεί και ισχύει, από 8-10-2012

το ΦΕΚ 2718/Τ.Β.

Σύμφωνα με την Διάταξη οι υπεύ-

θυνοι των επιχειρήσεων υποχρε-

ούνται να τηρούν τα παρακάτω

αρχεία σε έντυπη ή ψηφιακή

μορφή. 

Αρχεία: 

Προσωπικού, Καθαρισμού - Απολύ-

μανσης, Απεντόμωσης - Μυοκτονίας,

Νερού, Θερμοκρασιών, Ιχνηλασιμότη-

τας 

Η Δ.Ε.Υ.Ε (Διασφάλιση Επιχειρήσεων

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος) με το Τμή-

μα των έμπειρων επιστημόνων της αν-

ταποκρίνεται στην ανάγκη οργάνωσης

της επιχείρησής σας και σας παρουσιάζει

την πλήρη, έγκυρη, εύκολη και οικονο-

μικότερη μέθοδο αυτοελέγχου που τώρα

την παίρνετε δωρεάν με ένα συμβόλαιο

μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας 

επισκεφτείτε το www.deye.gr

ή τηλεφωνήστε στo: 2103468268

Ζητήστε να σας επισκεφθεί 

σύμβουλός μας (δωρεάν)

Καταστηματάρχες

ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ η ψηφιακή μέθοδος 

αυτοελέγχου με ένα απλό συμβόλαιο

μυοκτονίας και απεντόμωσης.

Ήδη έχουν εξυπηρετηθεί πολλοί συνεργάτες της ΕΔΕΟΠ. 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 

2108318221 - 2108312351 κ. Παυλίδου στην ΕΔΕΟΠ ή 

επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ  www.deye.gr - Τηλ. 2103468268

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων

Οίνων Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία

με την εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση

του νερού «Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην

περιοχή της Αττικής.

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

ρούν να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ

BRANDS, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτο-

μέρεια.

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.

Οδημοσιογράφος Μιχά-

λης Παγίδας, που συ-

νεργάστηκε 30 χρόνια με

την ΕΔΕΟΠ Αθηνών έφυγε

ξαφνικά από τη ζωή την

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρί-

ου, σε ηλικία 68 ετών.

Γεννήθηκε το 1946 στο

χωριό Αρχαία Επίδαυρος

και από τη δεκαετία του

1960 μπήκε στο χώρο της

δημοσιογραφίας ως μαθητευόμενος

ρεπόρτερ στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ».

Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημε-

ρίδα «Ακρόπολις» αρχικά, ως

καλλιτεχνικός ρεπόρτερ και

συντάκτης ύλης και αργότερα

ως διευθυντής σύνταξης, ενώ

παράλληλα έγραφε στην εφη-

μερίδα «Ριζοσπάστης» με το

ψευδώνυμο Μιχάλης Φωτει-

νός. Ως «χειρώνακτας δημο-

σιογράφος», όπως συνήθιζε

να λέει για την ειδικότητα του

συντάκτη ύλης, εργάστηκε και

στις εφημερίδες «Βραδυνή» και «Ελεύ-

θερος». 

Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος

της ΕΔΕΟΠ Μιχάλης Παγίδας

Συνέχεια στη σελίδα 2

Συνάντηση με στελέχη 

της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ



Δεν έχει ούτε 1 θερμίδα

αν και είναι 300 φορές πιο

γλυκιά από τη ζάχαρη! Η

στέβια είναι ένα φυτό, το

οποίο παράλληλα με την

γλυκαντική του δράση έχει

και πολλές ευεργετικές

ιδιότητες για τον ανθρώ-

πινο οργανισμό.

Η στέβια με τη διεθνή

επιστημονική ονομασία

stevia rebaudiana berdoni,

είναι ένα φυτό, το οποίο

εδώ και 1500 χρόνια απο-

τελεί το παραδοσιακό γλυ-

καντικό των Ιθαγενών Guarani στην Πα-

ραγουάη.

Τα φύλλα της στέβιας περιέχουν διά-

φορες φυσικές γλυκαντικές ουσίες όπως

η στεβιοσίδη και η ρεμπαουδιοσίδη, που

την καθιστούν 60-80 φορές πιο γλυκιά

από την ζάχαρη ενώ το τελικό προϊόν

που εξάγεται με τη μέθοδο της εκχύλισης

είναι 300 φορές πιο γλυκό. Δηλαδή 1

κουταλάκι του γλυκού τυποποιημένο

εκχύλισμα στέβιας ισοδυναμεί σε γλυ-

κύτατα με1 φλιτζάνι ζάχαρη! Βέβαια, η

βασική διαφορά είναι ότι η στέβια δεν

περιέχει κανένα θερμιδογόνο συστατικό,

άρα δεν αποδίδει καθόλου θερμίδες και

αποτελεί εξαιρετική πρόταση για όσους

θέλουν να χάσουν κιλά ή πάσχουν από

σακχαρώδη διαβήτη ή θέλουν να ελέγ-

χουν την πρόσληψη σακχάρων.

Ένα ακόμη βασικό πλεονέκτημα της

στέβια έναντι των άλλων γλυκαντικών

είναι ότι δεν διασπάται σε υψηλές θερ-

μοκρασίες μέχρι και τους 200 βαθμούς

Κελσίου, κάτι που της δίνει τη δυνατό-

τητα να χρησιμοποιηθεί στην μαγειρική

και στην ζαχαροπλαστική, αλλά και σε

πλήθος ροφημάτων , αναψυκτικών κλπ

Εκτός από την γλυκύτητά του, έχει

κεντρίσει το επιστημονικό ενδιαφέρον,

επειδή έχει και θεραπευτικές ιδιότητες.Τα

φύλλα της στέβια έχουν πολλά μεταλ-

λικά στοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες Β

και φυτοστερόλες. Δρα ως αντιυπερτα-

σικό, αντιφλεγμονωδες, αντικαρκινικό

και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Επίσης έχει αντιγηραντική δράση, προ-

λαμβάνει την τερηδόνα και φυσικά η

χρήση της ενδείκνυται για διαβητικούς

και υπέρβαρους.

Μία φυσική ζάχαρη με … 0 θερμίδες!

krasia.gr
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Εκδότης

Eυάγγελος Μήτσιος

Z. Παπαντωνίου 

54-58 Aθήνα,

Tηλ. 210 8318221

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

 

          Μήτσιος Ευάγγελος                      Πρόεδρος                                          210-8048357
          Mπέκας Θεμιστοκλής                    A’ Aντιπρόεδρος                              2310-793587
          Τσίχλας Τίτος                                B’ Aντιπρόεδρος                              2810-312247
          Κωσταντόπουλος Θεόδωρος        Γ. Γραμματέας                                  2610-640491
          Μανδρέκας Νικόλαος                    Tαμίας                                               210-4621077
          Γαλανάκης Αντώνης                      Έφορος Δημ. Σχέσεων                    28210-74554
          Θανασούλας Bασίλειος                 Mέλος                                               26410-50333
          Mελισσανίδης Δημήτριος             Mέλος                                               23840-22286
          Μουζακίτης Γρηγόριος                  Mέλος                                               26610-52888
          Kαλλιανίδης Θεόδωρος                Mέλος                                               23730-31381
          Mπακαλάρος Kων/νος                   Mέλος                                               2610-643777

          Mήτσιος Eυάγγελος                      Πρόεδρος                                         210-8048357

          Μανδρέκας Νικόλαος                   Aντιπρόεδρος                                   210-4621077

          Δανιήλ Παγώνα                             Γεν. Γραμματέας                               210-4934757

          Zαμπούρας Κωνσταντίνος            Tαμίας                                               210-2465788

          Γουργιώτης Γεώργιος                    Μέλος                                               22940-97176

          Δερμιτζάκης Χαράλαμπος            Μέλος                                               210-5779896

          Γεραρής Κων/νος                          Μέλος                                               210-2281583

          

          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

          Mιχαηλίδης Xρήστος                     Πρόεδρος                                          25210-81093
          Kομπόλιας Xρήστος                      Aντιπρόεδρος                                   25210-45348
          Mελισσανίδης Παναγιώτης           Γ. Γραμματέας                                  25210-81591
          Πρέπος Hλίας                                Tαμίας                                               25210-22513
          Xουσμεκιάρης Θεόδωρος             Mέλος                                               6977-454671

          

          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

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY 
Πανελλήνια Oμοσπονδία 

EΔEOΠ Aθηνών

EΔEOΠ Πάτρας

EΔEOΠ Bόλου

EΔEOΠ Hρακλείου

EΔEOΠ Kορίνθου

EΔEOΠ Πέλλας

EΔEOΠ Δράμας

EΔEOΠ Xαλκιδικής

EΔEOΠ Kέρκυρας

EΔEOΠ Xανίων

EΔEOΠ Αιτωλοακαρνανίας

ΣΤΕΒΙΑ

Γλυκιά γεύση χωρίς θερμίδες!

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της

καριέρας του πρόσφερε το ανήσυχο

πνεύμα του στο «Έθνος της Κυριακής»,

όπου ως καλλιτεχνικός συντάκτης,

έκανε πολλές αποκλειστικές συνεν-

τεύξεις με τα μεγαλύτερα ονόματα

της τέχνης κυρίως στη δική του στήλη

το «Πινγκ-Πονγκ».

Ενταγμένος στο χώρο της αριστεράς,

έχοντας ως φιλοσοφία ζωής το «ση-

μασία έχει η καρδιά και όχι η σοδειά»,

άνθρωπος με χιούμορ, αγάπη για την

κλασσική μουσική, το σινεμά και το

θέατρο, ο Μιχάλης Παγίδας, ασχολή-

θηκε και με την ποίηση υμνώντας τη

ζωή, την αλληλεγγύη, την αγάπη και

τον έρωτα («Θρίλερ», «Αναγγελία Θυέλ-

λης»), έγραψε στίχους για γνωστά

τραγούδια, όπως τα «Κάθε Μάρτη,

κάθε Απρίλη, κάθε Μάη» (Γιάννης Που-

λόπουλος), «Ψεύτρα ζωή» (Ρένα Κου-

μιώτη), ρεμπέτικα που ερμήνευσε ο

Γιάννης Λεμπέσης και πολλά άλλα,

ενώ έκανε και κριτική κινηματογράφου

σε εφημερίδες που εργάστηκε.

Μετά από την αποχώρησή του από

το «Έθνος της Κυριακής», το 2007,

οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, έγραφε

σατιρικά θεατρικά έργα («Η φτώχεια

θέλει καλοπέραση», «Ελλαδογραφία»

κ.ά.) που ανέβαζε με την θεατρική

ομάδα του πολιτιστικού Συλλόγου

Επιδαύρου, ενώ από το «Ράδιο Επί-

δαυρος έκανε και την εκπομπή «Ρα-

διολογίες», όπου με χαλαρή διάθεση

και χιούμορ ήθελε πάντα να προσφέρει

γέλιο στους ακροατές.

Η ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ παρέστει στη κη-

δεία με αντιπροσωπεία της και κατέ-

θεσε στέφανο στη μνήμη του. Το Δ.Σ.

εύχεται την παρηγοριά από ψηλά

στην οικογένειά του. Μιχάλη όσο ζού-

με θα θυμόμαστε εσένα και τη συ-

νεργασία μας.

Το Δ.Σ.

Εφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος

της ΕΔΕΟΠ Μιχάλης Παγίδας
Συνέχεια από τη σελίδα 1
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Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας παραμένουν οι ελ-

ληνικές επιχειρήσεις. Από τα οκτώ χρόνια αναμο-

νής για την επέκταση ενός καταστήματος, στις επεν-

δύσεις που τελείωσαν, αλλά περιμένουν την... επιδό-

τηση. Οι τρικλοποδιές στα start ups και οι πονοκέφα-

λοι των εξαγωγέων.

Προ ολίγων ημερών η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία

Κρι Κρι ΚΡΙ εγκαινίασε τη νέα μονάδα της που κόστισε 20

εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 10,5 εκατ. προήλθαν από τα

χρήματα που έλαβε ως αποζημίωση από την ασφαλιστι-

κή εταιρεία -σ.σ. το παλαιό εργοστάσιό της κάηκε παρα-

μονές Χριστουγέννων- και τα υπόλοιπα από ίδια κεφά-

λαια. Το νέο εργοστάσιο γιαουρτιού, διπλάσιας παραγω-

γικής δυναμικότητας σε σχέση με το παλαιό, λειτουργεί

ήδη από τα μέσα του Αυγούστου. Ως εδώ τα πράγματα

είναι γνωστά.

Το ενδιαφέρον για την εν λόγω επένδυση είναι ότι ενώ

έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο η εταιρεία, κατά

δήλωση του προέδρου της Παναγιώτη Τσινάβου, δεν

έχει λάβει ούτε την προκαταβολή της ενίσχυσης από αυ-

τόν παρά το γεγονός ότι το εργοστάσιο έχει ολοκληρω-

θεί. Και αυτό γιατί όπως ανέφερε ο κ. Τσινάβος το κράτος

δεν έχει λεφτά. Για την Ιστορία θα πρέπει να αναφέρου-

με ότι η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 30% του ενι-

σχυόμενου κόστους. Δηλαδή, το ύψος της προσδοκώ-

μενης επιχορήγησης επί του υποβληθέντος επενδυτι-

κού σχεδίου ανέρχεται σε 6,008 εκατ. ευρώ περίπου.

Αυτό δεν είναι το μοναδικό παράδοξο που έχει να αν-

τιμετωπίσει το ελληνικό επιχειρείν. Οι ιστορίες τρέλας

που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες εί-

ναι καθημερινές. Από την καταβολή της ενίσχυσης που

έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (περίπτωση ΚΡΙ

ΚΡΙ), μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας για ένα μον-

τέλο καταστήματος ή ακόμη την επέκταση που προσπα-

θεί τα τελευταία οκτώ χρόνια (σ.σ. καλά διαβάζετε) να

υλοποιήσει στο κατάστημά της στον Πύργο η εταιρεία

Μετρό ΑΕΒΕ.

Την ώρα λοιπόν που το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί

εκ νέου την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου και η ελ-

ληνική κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να δείξει ότι οι με-

ταρρυθμίσεις που έχει ψηφίσει έχουν αντίκρισμα, η

πραγματικότητα μας προσγειώνει όλους ανώμαλα. Απο-

δεικνύοντας αφενός την ανεπάρκεια σύνδεσης των κρί-

κων στην αναπτυξιακή αλυσίδα και αφετέρου ότι το σύ-

στημα έχει μείνει αρκετές δεκαετίες πίσω. Ή όπως υπο-

στηρίζει στέλεχος της αγοράς είναι χειρότερα απ' ό,τι

στη δεκαετία του '80.

Η περίπτωση της Κρι Κρι ΚΡΙ δυστυχώς δεν είναι η μο-

ναδική. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγμα-

τα γραφειοκρατικής τρέλας που καλείται να αντιμετωπί-

σει μια επιχείρηση στην Ελλάδα είναι η περίπτωση της

αλυσίδας σούπερ μάρκετ Cash & Carry Μετρό που για

μια επέκταση σε υπάρχον κατάστημα περιμένει ήδη 8

χρόνια. Πριν από οκτώ χρόνια, εν έτει 2006, η Μετρό

αποφάσισε να επεκτείνει το κατάστημα Cash & Carry που

διατηρεί από το 1998 στον Πύργο Ηλείας. Οκτώ χρόνια

μετά η υπόθεση πλέον έχει φτάσει στην Πολεοδομία

του Πύργου, απ' όπου η αλυσίδα περιμένει να λάβει τις

απαραίτητες άδειες για να προχωρήσει την επέκταση.

Επειδή όμως η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ο διευθύ-

νων σύμβουλος της ΜΕΤΡΟ Αριστοτέλης Παντελιάδης

αισιοδοξεί ότι αν όχι εφέτος, την επόμενη χρονιά θα λά-

βει το πράσινο φως και θα πραγματοποιηθεί η επέκταση.

Απάντηση για το πού έχει κολλήσει η συγκεκριμένη

επένδυση δεν μπορεί να δώσει ούτε ο κ. Παντελιάδης, ο

οποίος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του

Euro2day.gr ανέφερε «δεν μας λείπει κάτι, ούτε μας

έχουν ενημερώσει αρμοδίως ότι λείπει κάποιο χαρτί. Το

πρόβλημα εντοπίζεται στη γραφειοκρατία».

Στην περίπτωση της οικογένειας Τεριζάκη από τη Χίο η

παραγωγική της επένδυση κόλλησε για 190.000 ευρώ. Η

οικογένεια Τεριζάκη διέθετε την ιδέα, έκανε την έρευ-

να, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων

αλλά τις έλειπαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ (ο ΦΠΑ

της όλης επένδυσης) για να δημιουργήσει τη Stella

Mare. Οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κενό

και τα διάφορα προγράμματα και επιδοτήσεις δεν ξε-

κλείδωσαν πόρους με αποτέλεσμα η όλη επιχείρηση να

κινδυνέψει να μείνει στα σχέδια. Στους πρώτους μήνες

του 2014, η οικογένεια Τεριζάκη -σ.σ. δημιουργεί μια

πρότυπη και καινοτόμο μονάδα φιλετοποίησης νωπών

ψαριών και κονσερβοποίησής τους με βιολογικές πρώ-

τες ύλες- προχώρησε τελικώς σε επένδυση 1,66 εκατ.

ευρώ για τη δημιουργία της πρότυπης μονάδας της

αφού κατάφερε να βρει τα 190.000 ευρώ που της έλει-

παν, κερδίζοντας το επιχειρηματικό βραβείο που έχει

θεσπίσει η Ελληνική Πρωτοβουλία.

Στο περίμενε και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

Εδώ και ένα χρόνο οι προτάσεις που έχουν υποβάλει

περισσότερες από 1.000 εξαγωγικές επιχειρήσεις στο

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα ΙΙ παραμέ-

νουν στον πάγο. Και αυτό γιατί πολύ απλά εδώ και ένα

χρόνο εξετάζονται οι ενστάσεις. Σε μια κανονική χώρα

αυτό το θέμα θα λυνόταν αμέσως, σε διάστημα 2 το πο-

λύ 3 μηνών και θα εκταμιεύονταν τα χρήματα, τα οποία

στην προκειμένη περίπτωση είναι 70 εκατ. ευρώ.

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν και στην ένταξη εξα-

γωγικών εταιρειών στο πρόγραμμα της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή

Τράπεζα Επενδύσεων) για τη στήριξη Μικρομεσαίων και

Μεσαίων Επιχειρήσεων με παροχή εγγυήσεων για συ-

ναλλαγές διεθνούς εμπορίου. Σύμφωνα με παράγοντες

της αγοράς μέχρι τον Μάρτιο του 2014 είχαν εκταμιευθεί

μόλις 50 εκατ. ευρώ από τα 500 εκατ. που είναι συνολικά

το πρόγραμμα. Ο λόγος είναι ότι με βάση τα τραπεζικά

κριτήρια ακυρώνεται επί της ουσίας η συμμετοχή των

ΜμΕ στο πρόγραμμα.

Η περίπτωση των start ups

Στη λεγόμενη νεοφυή επιχειρηματικότητα, που παγ-

κοσμίως κερδίζει έδαφος, το ελληνικό περιβάλλον

υστερεί. Εκτός από τις αδυναμίες της οικονομίας, την

απουσία χρηματοδοτικών πόρων κτλ, το ίδιο το θεσμικό

πλαίσιο αρκετές φορές τις εμποδίζει να αναπτυχθούν.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι επιχειρηματίες του χώρου

ζητούν πλήρη αλλαγή φορολογικής αντιμετώπισης, μια

και παντού στον κόσμο έχουν θεσπιστεί ειδικές απαλλα-

γές.

«Ακόμη κι αν βρεθεί επενδυτής να τοποθετηθεί σε ελ-

ληνική start up, το 50% των κεφαλαίων θα έχει κατανα-

λωθεί σε διάφορες εισφορές και φορολογικές επιβαρύν-

σεις πριν φτάσει στο ταμείο της επιχείρησης. Δεδομένου

ότι οι επενδύσεις στις νεοφυείς εταιρείες είναι υψηλού

ρίσκου, παγκοσμίως έχουν δοθεί φορολογικά κίνητρα

σε επενδυτές και επιχειρηματίες» σημειώνει παράγον-

τας της αγοράς των νεοφυών επιχειρήσεων.

Στη Silicon Valley αλλά και στο Iσραήλ, δύο από τα ση-

μαντικότερα κέντρα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων,

δεν νοείται φορολόγηση του angel investor (άγγελος

επενδυτής, ο οποίος συνήθως τοποθετείται στην πολύ

πρώιμη φάση δημιουργίας μιας επιχείρησης). Στην Ελ-

λάδα δεν υπάρχει πλαίσιο για την υποδοχή τέτοιων

επενδύσεων, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από φο-

ρείς ή φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν συστήσει εται-

ρεία (π.χ. την παρέα ή την οικογένεια του επιχειρημα-

τία).

Σε αγορές ανάπτυξης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις,

μάλιστα, υφίστανται ειδικές ρυθμίσεις για τη φορολογι-

κή ασυλία διάρκειας 1-3 ετών  και ο φορολογικός έλεγ-

χος γίνεται αργότερα, επί του αποτελέσματος που πα-

ρουσίασαν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Σημειώνεται

ότι αντίστοιχη πρόταση είχε υποστηρίξει μόλις την άνοι-

ξη και ο τέως Γ.Γ.Δ.Ε., Χάρης Θεοχάρης.

Στο Ισραήλ δημιουργήθηκαν επίσης δεκάδες funds με

δημόσιους πόρους τα οποία χρηματοδότησαν με απλές

και σύντομες διαδικασίες εκατοντάδες νεοφυείς επιχει-

ρήσεις, δεδομένο που για πολλούς υπήρξε η θεμέλιος

λίθος ώστε σήμερα το Ισραήλ να αποκαλείται «Start Up

Nation». Σύμφωνα με την Arya Matalon, γκουρού των

επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις, πριν από 20 χρό-

νια το Ισραήλ εξήγε περισσότερα πορτοκάλια απ' ό,τι

software, ενώ σήμερα η σχέση μεταξύ τους έχει ανα-

τραπεί πλήρως.

Στη Νότια Κίνα, όπου στήνονται επίσης ειδικές θερμο-

κοιτίδες για την ανάπτυξη των start ups, δημιουργούν-

ται ειδικά γραφεία υποδοχής, όπου παρέχονται συμβου-

λές για το στήσιμο και την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρή-

σεων, υπηρεσίες διασύνδεσης με funds και φορείς χρη-

ματοδότησης, ενώ προσφέρονται διάφορες φοροαπαλ-

λαγές αλλά και βασικές υποδομές στους επίδοξους επι-

χειρηματίες.

Στην Ελλάδα, είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μη

τεχνολογικές start ups αντιμετωπίζονται σαν... UFO από

τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο κ. Δημήτρης Κουτσολιούτσος

της Farmers Republic επί 6 μήνες περίμενε να κατηγο-

ριοποιηθεί με βάση τα ΚΑΔ, ώστε να αρχίσει να δραστη-

ριοποιείται τόσο σε φυσικό χώρο (κλειστές αγορές προ-

ϊόντων) όσο και ηλεκτρονικά μέσω του ομώνυμου e-

shop. Επίσης για να λειτουργήσει η στεγασμένη αγορά

του, η οποία έχει μεταφερθεί εδώ και λίγες ημέρες σε

νέο χώρο στη Νέα Ερυθραία, χρειάσθηκαν περισσότερες

από 5 διαφορετικές άδειες.

Πηγή: euro2day.gr

Επιχειρήσεις στη δίνη της... 

ελληνικής τρέλας!
Πώς μπαίνουν «τρικλοποδιές» στην ανάκαμψη
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Καφετέριες, εστιατόρια, καταστήματα ειδών ένδυσης

και υπόδησης, συνήθως με πολύ μικρό βίο, συνεχί-

ζουν να χαρακτηρίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Εν μέσω κρίσης και παρά τις επανειλημμένες διαπι-

στώσεις περί ανάγκης αλλαγής του παραγωγικού μον-

τέλου, εννέα στις δέκα νέες επιχειρήσεις συνεχίζουν

να δραστηριοποιούνται στους λεγόμενους μη παρα-

γωγικούς κλάδους, παρέχοντας απλώς προσωρινή απα-

σχόληση στους ιδιοκτήτες και ίσως σε κάποια μέλη

της οικογενείας τους. Επιχειρήσεις που συχνά έπειτα

από σύντομο χρονικό διάστημα κλείνουν ή υπολει-

τουργούν, προσθέτοντας συνήθως νέα χρέη σε Δημόσιο,

ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η Endeavor

Greece, συλλέγοντας τα στοιχεία για τις νέες επιχειρήσεις

από όλες τις αρμόδιες αρχές, το 93% των νέων εταιρειών

που ιδρύθηκαν το 2008, πριν η κρίση εκδηλωθεί στην

Ελλάδα, δραστηριοποιείται σε κλάδους μη παραγωγι-

κούς, χωρίς εξωστρέφεια και με χαμηλή χρήση εργα-

λείων τεχνολογίας. Οι πρώτοι πέντε κλάδοι από απόψεως

αριθμού εταιρειών ήταν κατασκευαστικές εταιρείες,

καταστήματα ειδών ένδυσης-υπόδησης, real estate,

υπηρεσίες παροχής λογιστικών και συμβουλευτικών

υπηρεσιών, καταστήματα εστίασης. Προ κρίσης στην

Ελλάδα αναλογούσαν περίπου 75 επιχειρήσεις ανά χί-

λιους κατοίκους και ιδρύονταν πάνω από 55.0000 νέες

εταιρείες τον χρόνο.

Στο διάστημα που μεσολάβησε, πολύ μελάνι χύθηκε

για την ανάγκη στροφής σε ένα νέο παραγωγικό μον-

τέλο, συνέδρια έγιναν, ενώ έχουν δημιουργηθεί 55

οργανισμοί με αντικείμενο την ενίσχυση και την καθο-

δήγηση νέων εταιρειών. Δυστυχώς, όμως, η πραγματι-

κότητα παραμένει απογοητευτική και όχι μόνον διότι

ο αριθμός των νέων εταιρειών ήταν μειωμένος το

2012 σε σχέση με το 2008 κατά 45%. Σύμφωνα λοιπόν

με τη μελέτη, το 2012

ιδρύθηκαν 42.347 νέες

επιχειρήσεις, εκ των

οποίων και πάλι η συν-

τριπτική πλειονότητα,

το 90% -έναντι 93% το

2008- δραστηριοποιείται

στους θεωρούμενους

μη παραγωγικούς κλά-

δους. Τα σκήπτρα αυτή

τη φορά κρατούν οι επι-

χειρήσεις του κλάδου

μαζικής εστίασης και

διασκέδασης (εστιατό-

ρια, καφέ, μπαρ), καθώς

το 2012 από τις 42.347

επιχειρήσεις οι 10.003

ήταν αυτού του κλάδου.

Ακολουθούν, παρά τα

δεκάδες χιλιάδες «λου-

κέτα», οι λιανεμπορικές

επιχειρήσεις, κυρίως πώ-

λησης ειδών ένδυσης και υπόδησης, καθώς το 2012

ιδρύθηκαν 2.100 αυτής της κατηγορίας. Την τρίτη θέση

με 2.046 επιχειρήσεις καταλαμβάνει ο κλάδος παροχής

λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παρά την

ελεύθερη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας, το

2012 ιδρύθηκαν 1.628 κατασκευαστικές επιχειρήσεις,

ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις

που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία

ενέργειας.

Ευκαιριακός χαρακτήρας

Πέρυσι ιδρύθηκαν 1.621 επιχειρήσεις αυτής της κα-

τηγορίας, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην επέκταση

-ανορθολογική όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων-

των φωτοβολταϊκών. Αυτό, ακριβώς, το στοιχείο δείχνει

ίσως και τον ευκαιριακό χαρακτήρα που διακρίνει ση-

μαντική μερίδα της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Η Endeavor είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός, που στηρίζει την επιχειρηματικότητα παγκοσμίως

και πλαισιώνεται από σημαντικούς επιχειρηματικούς

ηγέτες και επενδυτές από όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα

ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Σεπτέμβριο του

2012, κατόπιν πρωτοβουλίας της κ. Μαρέβα Γκρουμ-

πόφσκι. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν διακεκρι-

μένοι Ελληνες επιχειρηματίες από τον κλάδο της βιο-

μηχανίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού, του εμπορίου

και των ΜΜΕ.

Καφετέριες και εστιατόρια 

το 90% νέων επιχειρήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμψηφισμός των επιστροφών φόρων

με ασφαλιστικές εισφορές

Α
ντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τι συμψηφι-

σμό των επιστροφών φόρων με ασφαλιστικές ει-

σφορές. 

Και αυτό γιατί δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με

τις προϋποθέσεις και την διαδικασία συμψηφισμού επι-

στροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισο-

δήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής

Ασφάλισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εργασίας

εκτιμά ότι μέχρι τέλος του 2014 θα έχουν εισρέυσει 100

εκατ. ευρώ στα ταμεία –κυρίως- του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ.

Υπενθυμίζεται πως ανάλογη διαδικασία συμψηφισμού

έχει ξεκινήσει και αφορά όσους χρωστούν στον ΟΓΑ και

ταυτόχρονα λαμβάνουν κοινοτικές επιδοτήσεις.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

Άρθρο 1 - Συμψηφισμός με οφειλές στους 

Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και

η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστι-

θέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήματος

(εφεξής Φ.Ε.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανι-

σμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρό-

πος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό

Οργανισμό.

2. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για

κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές

τους προς αυτούς.

3. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού

επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων

σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπό-

μενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκό-

μιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερους

του ενός Ο.Κ.Α., το προς απόδοση ποσό της επιστροφής

διαμοιράζεται και αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά με

το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο συνολικό

ποσό των οφειλών.

Άρθρο 2 - Δημιουργία Βάσης Δεδομένων 

Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών

1. Για τη διενέργεια των συμψηφισμών της παρούσας

και του ελέγχου της ασφαλιστικής ενημερότητας, δημι-

ουργείται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής

Ασφάλισης ΑΕ (εφεξής ΗΔΙΚΑ ΑΕ), Βάση Δεδομένων

Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών προς τους Ο.Κ.Α.,

στην οποία καταχωρούνται ηλεκτρονικά όλοι οι εργο-

δότες και ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρτήτως τυχόν

υπαγωγής αυτών σε καθεστώς ρύθμισης.

2. Όλοι οι Ο.Κ.Α. και το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-

κών Οφειλών (εφεξής ΚΕΑΟ) υποχρεούνται να αποστεί-

λουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ σε ενιαία γραμμογράφηση αρχείο

με τους οφειλέτες τους (φυσικά/νομικά πρόσωπα) με

πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική οφειλή, καθώς

και ένδειξη ασφαλιστικής ενημερότητας σε αποκλει-

στική προθεσμία 10 ημερών από τη δημοσίευση της πα-

ρούσας.

3. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, το ΚΕΑΟ και οι Ο.Κ.Α. αναπτύσσουν μη-

χανισμό σε πραγματικό χρόνο (online) ενημέρωσης της

Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφει-

λών και, μέχρι αυτό να καταστεί δυνατό, οι Ο.Κ.Α. και το

ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ανά δεκαπενθή-

μερο, επικαιροποιημένο αρχείο.

Άρθρο 3 - Προϋποθέσεις και διαδικασία 

συμψηφισμού οφειλών στους Ο.Κ.Α.

Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών

Φ.Π.Α. και Φ.Ε. από τη Φορολογική Διοίκηση, ακολουθεί-

ται η παρακάτω διαδικασία:

1. Συμψηφίζονται τα ποσά προς επιστροφή με βεβαι-

ωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, κατά τις δια-

τάξεις του ν. 4174/2013 και του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.),

και διενεργείται παρακράτηση αυτών κατά τις διατάξεις

περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης

οφειλής.

2. Στη συνέχεια, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

επικοινωνίας, υποβάλλονται αιτήματα συμψηφισμού

στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορο-

λογικής διοίκησης ως εξής:

Α) Συγκεντρωτικά, από την Δ/νση Ηλεκτρονικής Δια-

κυβέρνησης (εφεξής ΔΗΛΕΔ) με ηλεκτρονικό αρχείο.

Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επεξεργάζεται το αρχείο αυτό και το επι-

στρέφει το αργότερο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημε-

ρών από την ημερομηνία αποστολής του, με σήμανση

σε κάθε εγγραφή, η οποία πληροφορεί τη Φορολογική

Διοίκηση εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με οφει-

λές στους Ο.Κ.Α..

Εναλλακτικά η ανταλλαγή της πληροφορίας μπορεί

να γίνει μέσω διασύνδεσης της ΔΗΛΕΔ και της ΗΔΙΚΑ

μέσω κατάλληλου μηχανισμού διασύνδεσης σε πραγ-

ματικό χρόνο. Η Φορολογική Διοίκηση ολοκληρώνει τη

διαδικασία επιστροφής, όπως κατά περίπτωση ορίζεται

από τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) Μεμονωμένα, από τις Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικά Κέντρα, με

πρόσβαση στη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφαλι-

στικών Οφειλών της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, από υπαλλήλους τους,

που έχουν πιστοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

Ο πιστοποιημένος υπάλληλος καταχωρεί στην εφαρ-

μογή της ΗΔΙΚΑ ΑΕ τον Α.Φ.Μ. του δικαιούχου της επι-

στροφής και το ποσό που προκύπτει μετά τον

συμψηφισμό και την παρακράτηση της παρ. 1 του πα-

ρόντος άρθρου και εν συνεχεία υποβάλλει το αίτημα.

Η εφαρμογή επεξεργάζεται το αίτημα και επιστρέφει,

σε πραγματικό χρόνο (online), το αποτέλεσμα της επε-

ξεργασίας, εμφανίζοντας στην οθόνη τον Α.Φ.Μ., τον

A.M.K.A. και τα στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώ-

νυμο, επωνυμία) του δικαιούχου επιστροφής καθώς και

την πληροφορία εάν διενεργείται ή όχι συμψηφισμός με

οφειλές στους Ο.Κ.Α.

Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών, στην

οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται επιπλέον το ποσό

της οφειλής, o Ο.Κ.Α. στον οποίο υφίσταται η οφειλή, ο

ΙΒΑΝ λογαριασμός του Ο.Κ.Α. και το παρακρατηθέν ποσό

προς συμψηφισμό, ανά Ο.Κ.Α. Το αποτέλεσμα που εμ-

φανίζεται στην οθόνη της εν λόγω εφαρμογής φέρει

μοναδικό αριθμό, την «Ταυτότητα Αιτήματος Συμψηφι-

σμού» (εφεξής ΤΑΣ), δύναται να ανακτηθεί και εκτυπώ-

νεται, προκειμένου να επισυναφθεί στον τίτλο

επιστροφής ως δικαιολογητικό εξόφλησης αυτού.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η

ταυτοποίηση του Α.Φ.Μ. που αναφέρεται στο αίτημα με

τα στοιχεία της Βάσης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφα-

λιστικών Οφειλών, ειδοποιείται ο δικαιούχος της επι-

στροφής, προκειμένου να απευθυνθεί στον αρμόδιο

Ο.Κ.Α., για να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Εφόσον τα-

κτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ακολουθείται εκ νέου η δια-

δικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Εναλλακτικά,

δύναται να χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής

από τον αρμόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έν-

τυπη ασφαλιστική ενημερότητα, προκειμένου η Φορο-

λογική Διοίκηση να ολοκληρώσει την διαδικασία

επιστροφής κατά ανωτέρω.

Άρθρο 4 - Απόδοση παρακρατούμενων ποσών

1. Στην περίπτωση που υπάρχουν οφειλές προς τους

Ο.Κ.Α., η Φορολογική Διοίκηση αποδίδει άμεσα τα παρα-

κρατούμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς

των οικείων Ο.Κ.Α., με έκδοση προς την Τράπεζα της

Ελλάδος εντολής μεταφοράς των ποσών. Στην εν-

τολή μεταφοράς αναγράφεται, μεταξύ άλλων, το ονο-

ματεπώνυμο /επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του δικαιούχου

επιστροφής, ο τελικός δικαιούχος Ο.Κ.Α. και η Τ.Α.Σ..

Η Δ.ΗΛΕ.Δ. από τα αρχεία των Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικών Κέν-

τρων, με βάση τις εντολές μεταφοράς για τους Ο.Κ.Α.,

δημιουργεί και αποστέλλει ημερησίως με ηλεκτρονικό

αρχείο στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, τον αριθμό εντολής μεταφοράς,

την Δ.Ο.Υ./ Ελεγκτικό Κέντρο που την διενέργησε και

την Τ.Α.Σ..

2. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ενημερώνει άμεσα τη Βάση Δεδομένων

Συμψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών με τα στοιχεία της

προηγούμενης παραγράφου και απομειώνει τις οφειλές

κατά τα αποδοθέντα ποσά.

Οι Διευθύνσεις Οικονομικού των Ο.Κ.Α. ενημερώνουν

ανά ΑΦΜ τα πληροφοριακά τους συστήματα με τα απο-

δοθέντα ποσά και τη Βάση Δεδομένων Συμψηφισμού

Ασφαλιστικών Οφειλών στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για το νέο υπό-

λοιπο κάθε οφειλέτη.

Άρθρο 5 - Λοιπά θέματα

1. Ποσά, που για οποιονδήποτε λόγο έχουν αποδοθεί

στους Ο.Κ.Α. και δεν οφείλονται σε αυτούς (αχρεωστή-

τως καταβληθέντα) επιστρέφονται στους δικαιούχους

των επιστροφών από τους ίδιους.

2. Σε περίπτωση που για οποιανδήποτε αιτία ο δι-

καιούχος της επιστροφής είναι διαφορετικός από εκεί-

νον που αναγράφεται στον τίτλο της επιστροφής, ο

υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης καταχωρεί επι-

πρόσθετα σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τα στοιχεία

του αναγραφόμενου στον τίτλο δικαιούχου και τη σχε-

τική αιτία.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως αδυναμία χρήσης

της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή υποστήριξης

της διαδικασίας της παρούσας απόφασης), δύναται να

χορηγηθεί στον δικαιούχο της επιστροφής από τον αρ-

μόδιο Ο.Κ.Α. «Βεβαίωση μη Οφειλής» ή έντυπη ασφαλι-

στική ενημερότητα, προκειμένου η Φορολογική

Διοίκηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία επιστροφής

κατά ανωτέρω.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με

αριθμό πρωτ. Β/7/11711/884/10.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 906)

«Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστρο-

φών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήμα-

τος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»

Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Πηγή:www.capital.gr
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Την δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχεί-

ων και οικονομικών απαιτήσεων των φορολογου-

μένων που δεν έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη

τους προς το Δημόσιο και δεν τα έχουν ρυθμίσει σε

δόσεις έχει η Φορολογική Διοίκηση της χώρας. Tο δι-

καίωμά της αυτό όμως υπόκειται σε περιορισμούς και

όρια.

Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δίνει το δι-

καίωμα στο κράτος να κατάσχει και να διενεργήσει

πλειστηριασμό ακόμη και στην πρώτη κατοικία ενός

φορολογούμενου εφόσον αυτός οφείλει στο Δημόσιο

ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ!

Αν όμως ο οφειλέτης προλάβει πριν τον πλειστηρια-

σμό να ρυθμίσει το χρέος του σε δόσεις, τότε γλιτώνει

την απώλεια του σπιτιού του, αλλά δεν παύει να ζει

υπό την απειλή μιας νέας κατάσχεσης εφόσον κάποια

στιγμή δεν καταφέρει να πληρώσει εγκαίρως μία ή πε-

ρισσότερες δόσεις της οφειλής του.

Επιπλέον, κάθε φορολογούμενος που χρωστά ληξι-

πρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο προστατεύεται από το

μέτρο της κατάσχεσης για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ που έχει

κατατεθειμένο σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του, καθώς

επίσης και για το μηνιαίο ποσό του μισθού ή της σύνταξής

του μέχρι το όριο των 1.500 ευρώ. Εξάλλου, κατάσχεση

μπορεί να επιβληθεί μόνο στο ¼ μισθού ή σύνταξης που

υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα υπό τον πρόσθετο πε-

ριορισμό ότι το ποσό που θα απομείνει στον οφειλέτη μετά

την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.500

ευρώ.

Αναλυτικά, οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης

Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) προβλέπουν τα εξής για το μέ-

τρο των κατασχέσεων:

Τι μπορεί να κατασχεθεί
1) Για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το

Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση μπορεί να λη-

φθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά την κρίση του

Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλης υπηρεσίας που είναι αρ-

μόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Τα μέ-

τρα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπρα-

ξης Δημοσίων Εσόδων και είναι:

α) κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων στα χέρια

του οφειλέτη, δηλαδή Ι.Χ. αυτοκινήτων, δικύκλων, σκα-

φών αναψυχής κ.λπ.

β) κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων και χρη-

ματικών απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέ-

ρια τρίτων, δηλαδή μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτή-

σεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες

κ.λπ.,

γ) κατάσχεση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.

Πότε θα ειδοποιηθείτε και πότε όχι
2) Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέγεται να ληφθεί το

μέτρο της κατάσχεσης ακινήτου ή κινητού περιουσιακού

στοιχείου, η Φορολογική Διοίκηση πριν από τη διενέργεια

οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να

κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση με την

οποία του υπενθυμίζει την υποχρέωση καταβολής της

οφειλής και των συσσωρευμένων τόκων υπερημερίας και

προστίμων και του δίνει χρονικό περιθώριο για την ολοσχε-

ρή εξόφληση του χρέους ή την υπαγωγή του σε ρύθμιση

τμηματικής καταβολής.

3) Η κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη

στα χέρια τρίτων, δηλαδή η κατάσχεση μισθών, συντάξε-

ων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτή-

σεων από πελάτες κ.λπ., γίνεται χωρίς καμία προειδοποί-

ηση του οφειλέτη.

Το όριο των 1.500 ευρώ
4) Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο

όριο 1.500 ευρώ όσον αφορά στα ποσά των καταθέσεών

του σε έναν λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τρα-

πεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό

όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουρ-

γείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο τραπεζικό λογαρια-

σμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο

σύστημα ΤAXISNET. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό

λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μι-

σθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων

οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό το λογαριασμό στο υπουρ-

γείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν

υπόλοιπα χαμηλότερα των 1.500 ευρώ.

5) Το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύντα-

ξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος

ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ. Δηλαδή, η Φορολογι-

κή Διοίκηση δεν μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύν-

ταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος

στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφό-

σον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ το μήνα.

Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλ-

λου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος που υπερβαίνει

τα 1.500 ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ του συγκε-

κριμένου ποσού, όμως το εναπομένον μετά την κατάσχε-

ση ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των 1.500 ευ-

ρώ. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράτ-

τει μισθό 1.600 ευρώ το μήνα, η Εφορία δεν μπορεί να του

κατάσχει κάθε μήνα το ¼ του ποσού των 1.600 ευρώ, δηλα-

δή 400 ευρώ, αλλά μόνο 100 ευρώ, καθώς το ποσό που

πρέπει να απομένει κάθε μήνα στον οφειλέτη μετά την κα-

τάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των

1.500 ευρώ.

6) Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ακινήτων και

κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του

Δημοσίου, στις περιπτώσεις που τα ληξιπρόθε-

σμα χρέη τους προς το Δημόσιο δεν υπερβαί-

νουν τα 500 ευρώ. Στο όριο των 500 ευρώ δεν

περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης

καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή

και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

Για όσους οφείλουν μέχρι 500 ευρώ, το μόνο

μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορεί να

ληφθεί είναι η κατάσχεση οικονομικών απαιτή-

σεων στα χέρια τρίτων (καταθέσεων, μισθών,

συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, αποζημιώ-

σεων και λοιπών εσόδων ή εισοδημάτων).

Για τις καταθέσεις
7) Επιτρέπονται οι κατασχέσεις ποσών από κα-

ταθέσεις με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής απο-

στολής των κατασχετηρίων προς τις τράπεζες, ακόμη και

για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο από 0,01 έως

και 50 ευρώ. Αντιθέτως δεν επιτρέπονται κατασχέσεις κα-

ταθέσεων με έντυπα κατασχετήρια ούτε κατασχέσεις

οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών απαιτήσεων στα χέρια

τρίτων σε περιπτώσεις οφειλετών που χρωστούν μέχρι 50

ευρώ.

Πλειστηριασμοί
8) Η έκθεση κατάσχεσης επί ακινήτου ή κινητού περιου-

σαικού στοιχείου δεν σημαίνει αυτόματα και πλειστηρια-

σμό. Μετά την επιβολή κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο

Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπρα-

ξης της οφειλής Υπηρεσίας εκδίδει πρόγραμμα πλειστη-

ριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς

του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας.

Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, μετά

από αίτησή του να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης για την

τμηματική καταβολή των οφειλών του σύμφωνα με τις

εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιτυγχάνον-

τας και την αναστολή εκτέλεσης του πλειστηριασμού.

9) Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβά-

ζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίλη-

ψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλα-

κείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε

η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο

του ακινήτου.

10) Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδή-

ποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί κι

άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακί-

νητο.

Άρση κατάσχεσης
11) Η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακι-

νήτου για χρέη προς το Δημόσιο είναι δυνατή μετά την εξό-

φληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε

το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όρ-

γανο με συγκεκριμένους κατά περίπτωση, όρους αποδέ-

σμευσης.

Νέους επαχθείς όρους θέτει η Εφορία σε όσους φορολογουμένους επιθυμούν να με-

ταβιβάσουν ακίνητά τους με γονικές παροχές ή δωρεές καθώς απαιτεί να μπει υπο-

θήκη στο ακίνητο εφόσον υπάρχουν οφειλές στην εφορία.

Με νομοθετική ρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2014 προβλέπεται ότι σε

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβίβασης ακινήτου άνευ τιμήματος από φορολογούμενο

ο οποίος οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος, η διαδικασία κατάρτισης του μετα-

βιβαστικού συμβολαίου δεν μπορεί να προχωρήσει αν προηγουμένως ο ενδιαφερόμε-

νος δεν βάλει υποθήκη είτε το ίδιο το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είτε κάποιο άλλο ακίνητο

περιουσιακό στοιχείο του.

Ειδικότερα, με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι δεν θα χορηγείται αποδεικτικό ενημε-

ρότητας σε φορολογούμενο που θέλει να μεταβιβάσει ακίνητο με γονική παροχή ή δω-

ρεά, εφόσον αυτός οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος και δεν έχει προβεί στη

διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης, είτε επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου

είτε επί οποιουδήποτε άλλου ακινήτου περιουσιακού στοιχείου του.

Ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να υποθηκεύσει κάποιο ακίνητό του, ακόμη

κι αν έχει εντάξει την οφειλή του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και είναι συνεπής

στην καταβολή των μηνιαίων δόσεων.

Ουσιαστικά, με τη νέα αυτή επαχθή ρύθμιση, όσοι γονείς οφείλουν στο Δημόσιο ληξι-

πρόθεσμα χρέη και επιθυμούν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους την ακίνητη περιουσία

τους θα πρέπει προηγουμένως να την υποθηκεύσουν εν όλω ή εν μέρει, δηλαδή να την

θέσουν υπό τη δέσμευση της Εφορίας.

Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους φορολογούμενους που οφείλουν ληξιπρό-

θεσμα χρέη και θέλουν να μεταβιβάσουν ακίνητά τους σε συγγενικά τους πρόσωπα, μέ-

σω δωρεών. Η υποθήκευση των ίδιων των μεταβιβαζόμενων ακινήτων θα έχει ως συνέ-

πεια οι φορολογούμενοι που θα τα αποκτήσουν να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να τα

χάσουν, καθώς σε περίπτωση που οι φορολογούμενοι οι οποίοι τούς τα μεταβίβασαν

δεν κατορθώσουν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, το Δημόσιο θα μπορεί να τα κατάσχει!

Πηγή: money-money.gr

ΑΚΙΝΗΤΑ

Κατασχέσεις: Τι μπορεί να σας πάρει η Εφορία 

και ποιά είναι τα δικαιώματά σας

Μπλόκο στις γονικές παροχές από την εφορία: 

Ζητεί υποθήκη ακινήτου αν υπάρχουν οφειλές
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Eρευνητές στο πανεπιστήμιο του Όρεγκον διαπί-

στωσαν ότι η xanthohumol, ένα  φαλβονοειδές

που βρίσκεται μόνο στον λυκίσκο, μπορεί να βελτιώσει

την μνήμη και τα πρότυπα σκέψης.  Ο σκοπός της

έρευνας, που έγινε σε ποντίκια, ήταν να διερευνηθεί

αν τα φλαβονοειδή μπορούν να επιβραδύνουν την

παλμιτουλίωση-μια φυσική διαδικασία που αφορά στην

υποβάθμιση της μνήμης σε ζώα και ανθρώπους.

Τα φλαβονοειδή είναι μια κατηγορία χημικών ενώσεων

που βρίσκεται μόνο στα φυτά. Η xanthohumol είναι

μια ιδιαίτερα σπάνια ουσία που έχει εντοπιστεί μέχρι

στιγμής μόνο στον λυκίσκο. Μια ομάδα νέων και ηλι-

κιωμένων ποντικιών υποβλήθηκε σε διατροφή οκτώ

εβδομάδων με xanthohumol και στη συνέχεια έγιναν

μια σειρά από δοκιμές για να διαπιστωθεί αν βελτιώ-

θηκε ή όχι η χωρική μνήμη και η γνωστική ευελιξία

τους. Στα νεότερα ποντίκια η γνωστική ευελιξία είχε

βελτιωθεί σημαντικά. Από την άλλη όμως, τα μεγαλύ-

τερα ποντίκια δεν επηρεάστηκαν καθόλου από την

δράση του φλαβονοειδούς.

Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά από την μία,

αλλά από την άλλη για να έχουν αποτέλεσμα σε

κάποιον άνθρωπο θα πρέπει αυτός να καταναλώσει

περίπου 2.000 λίτρα μπύρας την ημέρα! Μόνο έτσι

θα  πάρει την ίδια δόση ξανθοχυμόλης που χορηγήθηκε

στα ποντίκια. Ακόμα και έτσι όμως, θετικό αποτέλεσμα

είναι πιθανότερο να έχουν μόνο οι νεότεροι οργανισμοί.

Η μελέτη αύξησε τις ελπίδες της επιστημονικής κοινό-

τητας ότι μια μέρα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε

αποτελεσματικά την μείωση μνήμης και τα γνωστικά

προβλήματα των ανθρώπων. Η έρευνα δημοσιεύτηκε

στο επιστημονικό περιοδικό Behavioural Brain Resear-

ch.

krasia.gr

Το να τρώτε μαύρη σοκολάτα και να πίνετε κόκκινο

κρασί μπορεί να σας προστατεύσει από την εμφάνιση

του διαβήτη, σύμφωνα με μια νέα έρευνα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου

της East Anglia και του Kings College του Λονδίνου, η

κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα φλαβονοειδών που βρέ-

θηκαν στα μούρα, το τσάι και τη σοκολάτα θα μπορούσαν

να προσφέρουν προστασία από το διαβήτη τύπου 2.

Σχεδόν 2.000 υγιείς γυναίκες κλήθηκαν να συμπλη-

ρώσουν ένα ερωτηματολόγιο τροφίμων, για την εκτίμηση

της συνολικής πρόσληψης φλαβονοειδών, τα οποία βρί-

σκονται σε βότανα και λαχανικά όπως ο μαϊντανός, το

θυμάρι, και το σέλινο, και ανθοκυανίνες, που βρέθηκαν

στα μούρα, στα κόκκινα σταφύλια, στο κρασί και σε

κόκκινα ή μπλε χρωματισμένα φρούτα και λαχανικά.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με υψηλή

πρόσληψη αυτών των τροφίμων είχαν μικρότερη αντί-

σταση στην ινσουλίνη και την καλύτερη ρύθμιση της

γλυκόζης του αίματος.

Αυτά τα τρόφιμα βρέθηκαν επίσης να μειώνουν τη

φλεγμονή, η οποία, όταν είναι χρόνια, συνδέεται με τον

διαβήτη, την παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα

και τον καρκίνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δη-

μοσιεύθηκαν χθές στην Journal of Nutrition.

Ο καθηγητής Aedin Cassidy, από την Ιατρική Σχολή

του Norwich UEA που είναι επικεφαλής της έρευνας,

δήλωσε: «Βρήκαμε ότι όσοι κατανάλωναν άφθονες αν-

θοκυάνες και φλαβόνες είχαν χαμηλότερη αντίσταση

στην ινσουλίνη.

«Η υψηλή αντίσταση στην ινσουλίνη συνδέεται με το

διαβήτη τύπου 2, έτσι ώστε αυτό που βλέπουμε στους

ανθρώπους που τρώνε τροφές πλούσιες με αυτές τις

δύο ενώσεις - όπως τα μούρα, τα βότανα, τα κόκκινα

σταφύλια, το κρασί, -είναι ότι είναι λιγότερο πιθανό να

αναπτύξουν τη νόσο.

«Βρήκαμε επίσης ότι εκείνοι που έτρωγαν τις περισ-

σότερες ανθοκυανίνες ήταν λιγότερο πιθανό να υποφέ-

ρουν από χρόνιες φλεγμονές – οι οποίες συνδέονται με

πολλά από τα πιο πιεστικά προβλήματα υγείας του

σήμερα όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά

νοσήματα και ο καρκίνος .

»Και εκείνοι που κατανάλωναν τις περισσότερες ενώσεις

φλαβόνης, βελτίωσαν τα επίπεδα μιας πρωτεΐνης (της

αντιπονεκτίνης), η οποία βοηθά στη ρύθμιση μιας σειράς

από μεταβολικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων

των επιπέδων της γλυκόζης.

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμη είναι πόσο ακριβώς

από αυτές τις ενώσεις είναι απαραίτητες, ώστε ενδεχο-

μένως να μειώσουν τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2».

Ο καθηγητής Tim Spector, συνεργάτης της έρευνας

και διευθυντής της μελέτης από το King’s College του

Λονδίνου, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα συναρπαστικό εύρημα,

που δείχνει ότι ορισμένα συστατικά των τροφίμων που

θεωρούμε ανθυγιεινά, όπως η σοκολάτα ή το κρασί,

μπορεί να περιέχουν κάποιες ευεργετικές ουσίες.

»Αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να διαχωρίσουμε

αυτές τις ουσίες, μπορεί ενδεχομένως να βελτιώσουμε

την υγιεινή διατροφή.

»Υπάρχουν πολλοί λόγοι συμπεριλαμβανομένης της

γενετικής, που εξηγούν γιατί οι άνθρωποι προτιμούν

ορισμένα τρόφιμα. Έτσι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί

μέχρι να τους ελέγξουμε σωστά σε τυχαιοποιημένες

μελέτες και ανθρώπους που αναπτύσσουν νωρίς διαβή-

τη.

ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η μπύρα βοηθάει στην ενίσχυση

της μνήμης και της γνωστικής λειτουργίας

Κρασί και σοκολάτα 

μπορούν να μας προφυλάξουν από το διαβήτη

Οι γυναίκες που πίνουν με μέτρο αντιμετωπίζουν

σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού

θανάτου από αυτές που δεν πίνουν καθόλου, σύμφωνα

με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο στο Heart

Rhythm. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ερευνητές στο

Brigham Women’s Hospital και την Ιατρική Σχολή του

Χάρβαρντ,

«ελαφριά έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να

θεωρηθεί μέρος ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τη συνολική

χρόνια πρόληψη των ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης

της πρόληψης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου.»

Αιφνίδια καρδιακή ανακοπή είναι τόσο τρομακτική όσο

ακούγεται. Τυπικά, χωρίς προειδοποίηση, η καρδιά απλά

σταματάει. Η καρδιά δεν είναι πλέον σε θέση να αντλεί το

αίμα στο υπόλοιπο σώμα, και σε περισσότερο από 90 τοις

εκατό των θυμάτων, επέρχεται ο θάνατος. Αυτό συνήθως

προκαλείται όταν τα ηλεκτρικά ερεθίσματα στην καρδιά

καταστούν γρήγορα ή άτακτα. Σύμφωνα με τη μελέτη, η

πλήρης καρδιακή ανακοπή, κανονικά λαμβάνει χώρα εντός

μίας ώρας από κάθε εμφανές σύμπτωμα. Η American

Heart Association εκτιμά ότι περίπου 300.000 τέτοιες

καρδιακές ανακοπές συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες

κάθε έτος.

Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος δεν είναι το ίδιο όπως η

καρδιακή προσβολή. Η καρδιακή προσβολή ή έμφραγμα

του μυοκαρδίου, είναι η διακοπή της παροχής αίματος σε

ένα μέρος της καρδιάς, που προκαλεί το θάνατο καρδιακών

κυττάρων. Αυτό μπορεί να αποδυναμώσει την καρδιά,

από την άντληση του αίματος αποτελεσματικά, και μπορεί

να προκαλέσει τελικά καρδιακή ανακοπή και πιθανό

θάνατο. Είναι όμως συνήθως όχι τόσο σοβαρή και αιφνίδια.

Οι συγγραφείς της μελέτης λένε, ότι προηγουμένως η

καρδιαγγειακή έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως σε άνδρες

και κυρίως σε καρδιακές προσβολές, σπανιότερα, σε

αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Όμως, κατά τις μελέτες που

έκαναν επικεντρώθηκαν στον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο,

οι άνδρες που έπιναν μικρές προς μέτριες ποσότητες

αλκοόλ έδειξαν το ελάχιστο ποσό των κινδύνων, και στην

τρέχουσα ερευνητές θέλησαν να ξέρουν αν το ίδιο μπορεί

να ισχύει για τις γυναίκες.

Οι επιστήμονες τράβηξαν δεδομένα για 85.067 γυναίκες

που συμμετείχαν στην μεγαλύτερη “Health Study, που

ξεκίνησε καταχωρώντας ηλικίες νοσοκόμων 30 με 55

ετών, το 1976. Στη μελέτη αυτή, σημαντικά ιατρικά

γεγονότα και αιτίες θανάτου καταγράφηκαν, καθώς και οι

συνήθειες κατανάλωσης οινοπνεύματος ενημερώνονταν

τακτικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που

καταναλώνουν ένα ή δύο αλκοολούχα ποτά ημερησίως

ήταν 46 με 42 τοις εκατό λιγότερες πιθανότητες, αντίστοιχα,

με την εμπειρία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου από

απέχοντες του αλκοόλ. Σε τρία ποτά την ημέρα, οι κίνδυνοι

άρχισαν να γίνονται ίδιοι ακόμη και με nondrinkers.

Η ελαφριά και μέτρια κατανάλωση των γυναικών είχε

επίσης περισσότερο από 60 τοις εκατό λιγότερες

πιθανότητες να εκδηλώσουν θανατηφόρα καρδιακή νόσο

και είχαν χαμηλότερο κίνδυνο να υποστούν καρδιακή

προσβολή.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν βρήκαν καμία διαφορά

όταν οι διαφορετικοί τύποι αλκοολούχων ποτών

εξετάστηκαν ξεχωριστά. Λένε επίσης ότι μπορεί να μην

είναι το αλκοόλ πίσω από τα ελπιδοφόρα αποτελέσματα -

γυναίκες που πίνουν μετρίως μπορούν να απολαύσουν

έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

krasia.gr

Οι γυναίκες που πίνουν με μέτρο εμφανίζουν 

χαμηλότερο κίνδυνο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου
Νέα μελέτη δείχνει σαφές όφελος για ελαφριά και μέτρια κατανάλωση αλκοόλ
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Είμαστε όλοι ένοχοι για αυτά

τα λάθη που κάνουν οι

λάτρεις του κρασιού γιατί τα

κάνουμε όλοι. Ξέρω ότι μερικοί

μπορεί να ισχυρίζονται ότι θα

πρέπει να μας αφορά μόνο το

κρασί και η γεύση του, πράγμα

που είναι αλήθεια, αλλά με τη

γνώση, την αναγνώριση και την

αποφυγή αυτών των 7

Θανάσιμων Αμαρτημάτων του

κρασιού, θα μπορέσετε να

απολαύσετε το ποτήρι σας

ακόμη περισσότερο! Το να

αξιοποιούμε στο έπακρο την

κάθε φιάλη είναι σημαντικό,

διότι, ας είμαστε ειλικρινείς, τα περισσότερα κρασιά

είναι είδη πολυτελείας. Το να μην απολαμβάνουμε

σωστά το κρασί είναι σπατάλη και ασέβεια. Άλλωστε,

πολλοί άνθρωποι κάνουν μεγάλη προσπάθεια για

να εξασφαλιστεί ότι βάζουν τον καλύτερο δυνατό

χυμό σε κάθε μπουκάλι. Οπότε, αποφύγετε αυτά

τα κοινά λάθη στο κρασί για να επωφεληθείτε από

αυτές τις προσπάθειες. Άλλωστε, αυτό θα κάνει

το κρασί να έχει καλύτερη γεύση!

Αυτό το κρασί είναι πολύ κρύο 

Αυτό είναι ένα από τα λιγότερο σημαντικά λάθη

που μπορείτε να κάνετε στο κρασί. Αν δεν είστε

έξω από το Στάδιο MetLife ένα κρύο απόγευμα,

είναι αρκετά εύκολο να διορθωθεί. Απλά αφήστε

το κρασί σας να ζεσταθεί! Το υπερβολικό κρύωμα

των κρασιών μπορεί να τα κάνει δροσερά, αλλά

ρίχνει τις γεύσεις και τα αρώματα του κρασιού,

ενώ τονίζει τις τανίνες. Θαμπά κόκκινα και άνοστα

λευκά είναι το αποτέλεσμα του πολύ κρύου

σερβιρίσματος των κρασιών σας.

Αυτό το κρασί είναι πολύ ζεστό 

Το σερβίρισμα των κρασιών σε πολύ ζεστή

θερμοκρασία είναι πολύ χειρότερο από το πολύ

κρύο σερβίρισμα. Η θερμοκρασία δεν ωφελεί το

κρασί, αλλά τείνει επίσης να είναι ενδεικτικό της

κακής μεταχείρισης. Είμαι ακραίος στο χώρο του

κρασιού, επειδή πιστεύω ότι το κρασί είναι αρκετά

ανθεκτικό, ιδιαίτερα αν μιλάμε για βραχυπρόθεσμη

αποθήκευση. Έτσι, ενώ δεν τρομοκρατούμαι από

κρασιά που αποθηκεύονται σε υψηλές θερμοκρασίες

των 70 βαθμών για μεγάλο χρονικό διάστημα, λίγο

υψηλότερες και θα μαγειρέψετε γρήγορα το κρασί

σας. Αυτή η ζημία θα εμφανιστεί στο χρόνο ως

καραμέλα, γεύση μελάσας και πρόωρη ωρίμανση

του οίνου, με μια αλλαγή στο χρώμα. Ενώ η

αποθήκευση κρασιών στους 75 βαθμούς είναι

πιθανώς εντάξει, το τόσο ζεστό σερβίρισμα τους

είναι πραγματικά λάθος. Οι υψηλές θερμοκρασίες

αυξάνουν την εξάτμιση του αλκοόλ και των

πτητικών ενώσεων στο κρασί, πράγμα που χαλά

τη μύτη, ενώ το κρασί είναι απαλό και πλαδαρό

στο στόμα.

Αυτό το κρασί χρειάζεται να 

σταθεί για να αναπνεύσει 

Το να αφήνεις το κρασί να αναπνεύσει θεωρείται

συχνά ως μια πομπώδης συμπεριφορά των σνομπ

ηλικιωμένων και των φανταχτερών κρασιών τους,

τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο

από την αλήθεια. Σκεφτείτε το: τα κρασιά έχουν

εμφιαλωθεί με σκοπό να έχουν αντοχή και συχνά

παράγονται σε περιβάλλον χωρίς οξυγόνο. Τα

κρασιά πρέπει να αφεθούν να αναπνεύσουν για

λίγο, ώστε να ηρεμήσουν. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι

το τελευταίο ποτήρι κρασί από ένα μπουκάλι είναι

το καλύτερο; Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αφήνοντας

το κρασί να αναπνεύσει βοηθάει στην τόνωση των

αρωμάτων και κάνει πιο ήπιες τις τανίνες. 

Αυτό το κρασί χρειάζεται ένα μεγάλο ποτήρι 

Ναι τα ποτήρια έχουν σημασία, αν και έχω γράψει

μερικά άρθρα που μπορεί να φαίνεται ότι

αντικρούουν τον ισχυρισμό αυτό. Στο παρελθόν,

έχω προωθήσει τη χρήση των απλών ποτηριών,

και ήμουν εναντίον του φετίχ του να βρεις το

τέλειο ποτήρι για κάθε κρασί. Επιμένω σε αυτές

τις θέσεις, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν

περιπτώσεις που χρειάζεται μεγαλύτερο ποτήρι,

όπως όταν έχετε ένα κρασί που έχει περισσότερα

να πει. Ένα ωραίο, μεγάλο μπολ, τουλάχιστον 10

ουγγιές, αφήνει άπλετο χώρο για περιστροφή και

επιτρέπει στα αρώματα ενός κρασιού να

συσσωρευτούν καθιστώντας το ευκολότερο για

εσάς να το απολαύσετε. Ένα μεγαλύτερο ποτήρι

επιτρέπει στα αρώματα να βγουν πιο γρήγορα από

το κρασί σας, αυξάνοντας την αρωματική ένταση

του κρασιού σας ακόμη περισσότερο.

Αυτό το κρασί θέλει ξεκούραση 

Υπάρχει ένα φαινόμενο στο χώρο του κρασιού

που είναι γνωστό ως «σοκ ταξιδιού». Αυτό λέει

βασικά ότι τα κρασιά που έχουν ταξιδέψει πρόσφατα

έχουν ανάγκη να ξεκουραστούν, ώστε να δείξουν

τον καλύτερο εαυτό τους. Ενώ δεν έχω ιδέα ποια

μπορεί να είναι η επιστημονική βάση για τους

ισχυρισμούς αυτούς, έχω αρκετή εμπειρία από

αυτό ώστε να πιστεύω ότι είναι πραγματικό. Είναι

πιθανώς παρόμοια με το σοκ μπουκαλιού, το οποίο

είναι βασικά το ίδιο φαινόμενο, αλλά αναφέρεται

σε κρασιά που έχουν πρόσφατα εμφιαλωθεί, ένα

άλλο σοκ για το κρασί. Και τα δυο παράγουν

κρασιά που είναι υποτονικά, θαμπά και ουσιαστικά

χωρίς ενδιαφέρον. Αφήστε τα κρασιά σας να

ξεκουραστούν! 

Αυτό το κρασί χρειάζεται ένα 

καλύτερο συνοδευτικό

 Ενώ είναι εύκολο να προωθήσεις την ιδέα ενός

κρασιού που πάει με όλα, η αλήθεια είναι ότι

ορισμένα κρασιά απλά δεν πάνε με ορισμένα

φαγητά και το αντίστροφο. Τα παραδείγματα μπορεί

να είναι περιορισμένα, αλλά μερικά που μπορώ να

σκεφτώ περιλαμβάνουν τα κρασιά με τις αγκινάρες,

τα οποία κάνουν τη γεύση του κρασιού πικρή, τα

λιπαρά ψάρια με τα κόκκινα κρασιά, όπου το κρασί

έχει μεταλλική γεύση με τανίνες, και τη σαλάτα

με χαμηλής οξύτητας κρασιά, όπου η σάλτσα κάνει

τη γεύση του κρασιού θλιβερή και πλαδαρή. 

Υποθέτοντας ότι ξέρετε

 Υποθέτοντας ότι ξέρετε πραγματικά αρκετά για

ένα κρασί για να το απορρίψετε κατευθείαν είναι

το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε με το κρασί.

Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούν να

χαλάσουν την εικόνα ενός κρασιού, από τα έξι

λάθη που προαναφέρθηκαν ως τα κακά πώματα,

τα βρώμικα ποτήρια ακόμη και μια κακή ημέρα του

ουρανίσκου. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Ξέρω

ότι είναι ανειλικρινές εκ μέρους μου να σας πω να

δώσετε σε ένα κρασί μια δεύτερη ευκαιρία όταν

έχετε αποφασίσει ότι δεν σας αρέσει, αλλά δεν

μπορώ να σας πω πόσες φορές έχω εκπλαγεί

ευχάριστα από ένα κρασί τη δεύτερη φορά που το

δοκίμασα. Πρέπει να έχετε ανοιχτό μυαλό και να

συνειδητοποιήσετε ότι όλοι κάνουμε λάθη, έτσι

ώστε την επόμενη φορά που δεν σας αρέσει ένα

κρασί, να μην κατηγορήσετε αμέσως το κρασί! 

krasiagr

Το σχήμα των ποτηριών μπύρας επηρεάζει το πόσο γρήγορα

την πίνουν οι άνθρωποι , σύμφωνα με έρευνα από το Πανε-

πιστήμιο του Μπρίστολ.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στο περιοδικό PLoS ONE, διαπί-

στωσε ότι οι άνθρωποι πίνουν πιο γρήγορα από καμπύλα ποτήρια

σε σχέση με αυτά που είναι ίσια.

Μια ομάδα από 159 άνδρες και γυναίκες  μελετήθηκαν

πίνοντας αναψυκτικά και μπύρα ως μέρος της μελέτης.

Ενώ όλα τα ποτήρια περιείχαν περίπου μισή πίντα, μερικά

ήταν ίσια, ενώ άλλα ήταν σαφώς καμπυλωτά.

Η μελέτη δεν διαπίστωσε καμία διαφορά στο χρόνο κατανά-

λωσης για μη αλκοολούχα ποτά, με ανθρώπους να πίνουν και

από τους δύο τύπους ποτηριών μέσα σε περίπου επτά λεπτά.

Για τους πότες μπίρας ωστόσο, υπήρξε μεγάλη διαφορά

μεταξύ των δύο ομάδων.

Αν και χρειάστηκαν περίπου επτά λεπτά για ανθρώπους που

έπιναν από ένα καμπύλο ποτήρι για να  απολαύσουν μισή πίντα

μπύρας, χρειάστηκαν 11 λεπτά για άτομα που έπιναν από ένα

ίσιο ποτήρι.

«Ο χρόνος κατανάλωσης επιβραδύνεται κατά σχεδόν 60%,

όταν ένα αλκοολούχο ποτό παρουσιάζεται σε ίσιο ποτήρι σε

σχέση με ένα καμπύλο», ανέφερε η έκθεση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα πιο στρογγυλεμένα ποτήρια

καθιστούν ευκολότερη την κατανάλωση γιατί οι εθελοντές

λόγω του σχήματος δε μπορούσαν να υπολογίσουν την ποσότητα

που έπιναν.

Στην ομάδα των καταναλωτών είχαν δείξει μια ποικιλία από

εικόνες  μερικώς γεμάτων ποτηριών μπύρας και τους ζητήθηκε

να πουν αν ήταν περισσότερο ή λιγότερο από το μισό.

Οι άνθρωποι είχαν χαμηλότερο σκορ κατά την εκτίμηση της

ποσότητας του υγρού σε καμπύλα ποτήρια.

«Δεν είναι σε θέση να κρίνουν πόσο γρήγορα πίνουν έτσι δεν

μπορούν να βάλουν ρυθμό,» είπε στο BBC η επικεφαλής ερευ-

νήτρια δρ Άντζελα Attwood.

Πιστεύει ότι η αλλαγή ποτηριών σε παμπ θα μπορούσε να

«ωθήσει» τους ανθρώπους να πίνουν περισσότερο υπεύθυνα.

krasia.gr

7 Λάθη που κάνουν οι λάτρεις του

κρασιού και πώς να τα αποφύγετε

του Gregory Dal Piaz

Το σχήμα του ποτηριού

μπύρας επηρεάζει την

ταχύτητα κατανάλωσης

Τα περισσότερα κρασιά μπαίνουν κάτω από το σημάδι των 100

θερμίδων ανά ποτήρι. Αυτό υποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα

ποτήρια κρασιού. Υπάρχουν λιγότερες θερμίδες στο κρασί από τα

περισσότερα άλλα οινοπνευματώδη ποτά.

Άσπρα Zinfandel και Sauvignon blanc υπολογίζονται σε 80 θερμίδες

ανά ποτήρι. Το Marsala έχει 80 θερμίδες ανά ποτήρι ενώ το Chablis

85 θερμίδες. Κόκκινο Zinfandel καθώς επίσης και η πλειοψηφία

άλλων δημοφιλών κρασιών 90 θερμίδες ανά ποτήρι. Riesling,

Chardonnay, και Cabernet sauvignon 90 θερμίδες. Κοκκινες

Βουργουνδίες,Bordeaux,Merlot,Beaujolais Ροδανός στις 95.

Τα κρασιά όπως ροζέ CHAMPAGNE και Chianti περιέχουν 100

θερμίδες ενώ Sangria και το Sauternes αναρριχούνται σε εκείνη την

σκάλα θερμίδας κοντά στις πρόσθετες δέκα θερμίδες. Brut CHAM-

PAGNE σε 105 θερμίδες.

Μερικές θερμίδες είναι ευκολότερο να καούν ενώ άλλες είναι

ευκολότερο να αποθηκευθούν. Το κρασί προέρχεται από τα φρούτα

που είναι μια μορφή ζάχαρης. Η ζάχαρη που προέρχεται από τα

φρούτα είναι μια φυσική και υγιής ενέργεια, αν και μόλις ζυμωθούν

τα φρούτα, η περιεκτικότητα σε ζάχαρη αυξάνει και γίνεται

φρουκτόζη.

Άλλα κρασιά έχουν περισσότερες θερμίδες. Muscatel στίς 160

όπως η Μαδέρα. Το Tokaji 165 ενώ το άσπρο Port χτυπά 170. To

κόκκινο port ολοκληρώνει τον κατάλογο σε 185.

Τώρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα τζιν με τόνικ έρχονται σε

περίπου 280 θερμίδες το κρασί είναι βεβαίως μια λίγων θερμίδων

επιλογή.Οι θερμίδες στο κρασί μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν

απλά με την παρακολούθηση της βασικής κατανάλωσης για κάθε

κατάσταση και τη ρύθμιση από περίπου 100 θερμίδες για κάθε

ποτήρι του κρασιού.

krasia.gr

ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΔΕΣ
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Σε αυτό το πρωτότυπο είδος τέχνης μας έδωσε ραντεβού ο γνωστός δημοσιογρά-

φος Θανάσης Λάλας. Αυτή τη φορά όμως όχι μέσω κάποιας εκπομπής ή εφημερί-

δας, αλλά στη Γκαλερί Σκουφά όπου φιλοξενήθηκε η πρώτη έκθεση ζωγραφικής

του με τίτλο «Tableart».

Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι ο Θανάσης Λάλας θα

έκρυβε τέτοια ευαισθησία και ταλέντο, αλλά εν τέ-

λει διαψεύστηκα. Το σύνολο των συγκινήσεων και

των βιωμάτων του αποθηκεύονται σε αυτά τα έργα

του. Όπως αναφέρει ο ίδιος «μιλώντας και πίνοντας

με φίλους σε εστιατόρια και ταβέρνες, εντός και

εκτός Ελλάδας, έχω τη συνήθεια συγχρόνως να

σχεδιάζω πάνω στα χάρτινα τραπεζομάντηλα και τις

λευκές χαρτοπετσέτες με ακριλικά, υδατοχρώμα-

τα, κραγιόνια ακόμα και λάδια» Το ταξίδι μέσα στα

χάρτινα τραπεζομάντηλα του Θανάση Λάλα είναι

αποτέλεσμα μιας αυτόματης γραφής, ή αλλιώς μια

σουρεαλιστική ταινία ή θεατρικό που πρωταγωνι-

στής είναι αυτός και η παρέα του. 

www.adartes107.gr

Μικρά και ενδιαφέροντα

Η τέχνη σε τραπεζομάντηλο

Πλάκες κοπής από τεφλόν

Το ιστορικό Μini σχεδιάστηκε
σε τραπεζομάντηλο

Ο Αλέξανδρος Arnold Κωνσταντίνος

Ισιγώνης  γεννήθηκε στη Σμύρνη της

Μικράς Ασίας. 

Με προτροπή της μητέρας του ξεκί-

νησε σπουδές μηχανικού στο Πολυτε-

χνείο του Μπάτερσι, αν και επιθυμούσε

να σπουδάσει Καλές Τέχνες.  Ο Ισιγώνης

είχε αποκτήσει την φήμη ως σχεδιαστή

με τις πιο δημιουργικές και εμπνευσμένες

ιδέες, από τότε που σχεδίασε το  άκρως

απόρρητό σχέδιο –αρχικά αποκαλούμενο

ADO 15 

(Austin Design Office Project 15) –- σε ένα τραπεζομάντηλο !!!. 

Επειδή η νέα νομοθεσία προβλέπει για

κάθε είδος τροφίμου διαφορετικούς πάγ-

κους κοπής, εννοούμε με διαφορετικά χρώ-

ματα, και πολλά καταστήματα δεν έχουν σχε-

διασθεί από την αρχή ώστε να προβλέπουν

διαφορετικών χρωμάτων πάγκους κοπής,

έχουν τη λύση τώρα με πλάκες από τεφλόν

που κυκλοφορούν στο εμπόριο, με διαφορε-

τικά χρώματα, κατάλληλα προσαρμοσμένα

στις οδηγίες του HACCP, ώστε να γλυτώσουν

κάθε δυνατό πρόστιμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.

3868/2010 απαγορεύεται πλήρως

το κάπνισμα σε όλους τους κλει-

στούς δημόσιους και ιδιωτικούς ερ-

γασιακούς χώρους.

Αρμόδιες Αρχές, για τον έλεγχο

των παραβάσεων του καπνίσματος,

τη βεβαίωση των παραβάσεων και

την επιβολή των κυρώσεων είναι

οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των

Περιφερειών, η Αστυνομία και οι

λιμενικές αρχές στην περιοχή ευ-

θύνης τους.

Οι επαγγελματίες καταστημάτων εστίασης και γενικότερα οι υπεύθυνοι δημόσιων

ή ιδιωτικών εργασιακών χώρων πρέπει:

Να έχουν προμηθευτεί το «Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος».Η τήρησή του απαιτείται

σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και στις αμιγείς

επιχειρήσεις διαδικτύου.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

1.Να έχει αριθμημένες 200 σελίδες.

2.Να έχει οριζόντια διαγράμμιση.

3.Να έχει σκληρό εξώφυλλο.

4.Να έχει μέγεθος Α4.

5.Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα θα πρέπει να μπει η σφραγίδα της επιχεί-

ρησης.

Όλα τα ανωτέρω   στο Βιβλίο Αναφοράς , μαζί με :

1.την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, 

2.φωτοτυπία της ταυτότητας του υπευθύνου 

3.μία μηδενική απόδειξη του καταστήματος, 

θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία, που εξέδωσε την άδεια λειτουργίας του κατα-

στήματος (Δήμος, Κοινότητα, ΕΟΤ, Λιμενικό Ταμείο κλπ.), ώστε να θεωρήσει το βι-

βλίο.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Υποχρεωτικό 
το βιβλίο καπνίσματος

Πίνακες ζωγραφικής και απεικονίσεις έργων τέχνης σε ετικέτες κρασιών,

δεν αποτελούν πλέον κάτι καινούριο. Είναι μία τάση που ξεκίνησε ένα από

τα γνωστότερα – και ακριβότερα κρασιά του κόσμου-, το Mouton Rothschild

το 1924. Aπό το 1945, έργα διάσημων ζωγράφων και καλλιτεχνών, όπως

του Salvador Dali το 1958, Pablo Picaso το 1973, Andy Warhol το 1975,

Francis Bacon το 1990 και πολλών άλλων επιλεγόταν κάθε χρονιά για να

τονίσουν την ετικέτα.

Και αν βιαστείτε να πείτε, ότι αυτά δεν παίζουν και μεγάλο ρόλο στις

πωλήσεις των κρασιών, οι αριθμοί μάλλον θα σας απογοητεύσουν; Το

Νοέμβριο που μας πέρασε το Chateau Mouton Rothschild, αποκάλυψε την

ετικέτα οίνου του για το vintage 2008 – επιβεβαιώνοντας τον Κινέζο ζωγράφο

Xu Lei, ως καλλιτέχνη. Όταν η σκέψη ενός Κινέζου καλλιτέχνη εμφανίστηκε

για πρώτη φορά στα τέλη του 2009, η τιμή κινήθηκε αμέσως προς τα πάνω

από το άνοιγμα £1800 ανά κιβώτιο σε περίπου £2200. Όσοι πρόλαβαν να

αγοράσουν σ ‘αυτές τις τιμές που θεωρούνται εξωφρενικές για ένα

προϊόν που δεν έχει καλά καλά κυκλοφορήσει στην αγορά, θεωρούνται

«τυχεροί» μιας και αμέσως μετά την ανακοίνωση του Κινέζου καλλιτέχνη η

τιμή του vntage 2008, ανέβηκε σε μία νύχτα στις £10.000 περίπου ανά

κιβώτιο!

Για την ετικέτα, έχει τροποποιήσει το κλασσικό έμβλημα Mouton με ένα

λεπτό σχέδιο μελάνης που απεικονίζει το διάσημο κριάρι να στέκεται μεταξύ

των δύο μισών του φεγγαριού. Ισχυρίζεται, λέει το chateau, «το ρόλο ενός

μεγάλου κρασιού ως σύνδεσμο μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών,

από το ένα ημισφαίριο στο άλλο».

Την τάση αυτή ακολούθησαν εκατοντάδες οινοποιεία σε ολόκληρο τον

κόσμο, φυσικά χωρίς την ίδια εμπορική επιτυχία. Στην Ελλάδα ένα παρόμοιο

στιλ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από το οινοποιείο Nico Lazaridi, στις αρχές της

δεκαετίας του ’90, το οποίο χρησιμοποίησε τη μεγάλη συλλογή πινάκων της

οικογένειας για να διακοσμήσει τα μπουκάλια. Στις μέρες μας υπάρχουν

πλέον δεκάδες ετικέτες που χρησιμοποιούν έργα τέχνης στις ετικέτες τους,

υιοθετώντας την πρακτική αυτή.

Ετικέτες κρασιών έργα τέχνης…
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Οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα αχρή-

στευσης των κινητών τηλεφώνων που έχουν κλαπεί,

μέσω του μοναδικού (Διεθνούς Κωδικού Κινητών Τηλε-

φώνων (International Mobile Equipment Identity, IMEI).

Επίσης, θα πρέπει να επιστρέφουν στον καταναλωτή το

κόστος του παγίου για τις ημέρες που διακόπτεται η πα-

ροχή υπηρεσιών, αλλά και να μην κόβουν το τηλέφωνο

χωρίς ειδοποίηση 15 ημερών όταν οι υπηρεσίες είναι κα-

τώτερες των συμφωνηθέντων. Ακόμη, θα πρέπει να δια-

τηρούν για το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει ο

νόμος τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι οι χρεώσεις εί-

ναι σωστές.

Αναλυτικά, οι νέες διατάξεις προβλέπουν:

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τηρούν

λίστες με τους Διεθνείς Κωδικούς Κινητών Τηλεφώνων

(International Mobile Equipment Identity, IMEI) κλεμμέ-

νων συσκευών των χρηστών. Η εγγραφή του IMEI ενός

κινητού στη λίστα αυτή πραγματοποιείται μετά από σχε-

τική έγγραφη αίτηση των χρηστών, οι οποίοι δήλωσαν

νομίμως την κλοπή της συσκευής τους. Κάθε πάροχος

ενημερώνει ανά μήνα τους υπόλοιπους παρόχους σχετι-

κά με τα IMEI κλεμμένων συσκευών των χρηστών του. Οι

πάροχοι απαγορεύουν την πραγματοποίηση κλήσεων

από συσκευή με IMEI που ανήκει στην εν λόγω λίστες.

2. Στην περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου

ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επι-

κοινωνιών είναι χαμηλότερη από την ποιότητα παροχής

υπηρεσιών που το πρόσωπο υποχρεούται να παρέχει

σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Αδειών ή με τα ει-

δικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών

που του έχουν εκχωρηθεί ή με τους όρους της σύμβασης

καθώς και στην περίπτωση βλάβης που δεν οφείλονται

σε υπαιτιότητα του συνδρομητή ή τρίτου προσώπου και

οδηγούν σε διακοπή της παροχής των παρεχόμενων

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο συνδρομη-

τή, εκτός από τις περιπτώσεις λόγω ανωτέρας βίας, o πά-

ροχος οφείλει, να πιστώνει το συνδρομητή με το τμήμα

του καταβαλλόμενου από αυτόν ποσού του παγίου τέ-

λους, που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο της διακοπής

των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-

νιών και εφόσον η βλάβη υπερβαίνει το χρονικό όριο μίας

(1) εργάσιμης ημέρας, από την επόμενη εργάσιμη της

δήλωσης της βλάβης.

Η πίστωση στις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις

πραγματοποιείται από τον πάροχο αυτόματα, προς τους

συνδρομητές που έχουν δηλώσει βλάβη, σε επόμενο

λογαριασμό του συνδρομητή, εντός εξαμήνου από την

άρση της βλάβη, χωρίς προηγούμενη σχετική αίτηση του

συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φαίνεται σα-

φώς στο λογαριασμό χρέωσης του συνδρομητή η πίστω-

ση αυτή καθώς και η χρονική περίοδος κατά την οποία

πραγματοποιήθηκε η διακοπή.

3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή

των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξι-

πρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς

τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομη-

τή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την

απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προ-

βαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρε-

σιών μόνο μετά τη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από

την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της

σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού

μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδοποίηση.

Η διακοπή αυτή εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιο-

ρίζεται στην συγκεκριμένη υπηρεσία για την οποία δεν

γίνεται εξόφληση. Κατά τη περίοδο προσωρινής διακο-

πής και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη

υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπεται η λήψη εισερχόμε-

νων κλήσεων, εφόσον αυτές δεν χρεώνονται στον κα-

λούμενο και η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

που δεν συνεπάγονται χρέωση (ανεξάρτητα του σχήμα-

τος τιμολόγησης δηλαδή ανά λεπτό, ανά κλήση ή χρόνο

ομιλίας που συμπεριλαμβάνεται στο μηνιαίο πάγιο) για

τον Συνδρομητή. Ο πάροχος κατά την περίοδο προσωρι-

νής διακοπής δύναται να χρεώνει τα πάγια τέλη σύνδε-

σης στο τηλεφωνικό δίκτυο συμπεριλαμβανομένων και

τελών που αφορούν σε προπληρωμένα πακέτα με την

εξαίρεση της περίπτωσης όπου η προσωρινή διακοπή

διαρκεί ολόκληρη την περίοδο τιμολόγησης οπότε ο πά-

ροχος δύναται να χρεώνει μόνο τα πάγια τέλη σύνδεσης

στο τηλεφωνικό δίκτυο που αντιστοιχούν στις παρεχό-

μενες υπηρεσίες για τις οποίες δεν υφίσταται προσωρινή

διακοπή, μη συμπεριλαμβανομένων τελών που αφο-

ρούν σε προπληρωμένα πακέτα υπηρεσιών.

Τα τέλη αυτά αναγράφονται ρητά στην σύμβαση του

συνδρομητή. Κατά την προσωρινή διακοπή ο πάροχος

οφείλει να ενημερώνει τον συνδρομητή για τις ανωτέρω

χρεώσεις και ο συνδρομητής δύναται να αιτηθεί την άμε-

ση οριστική διακοπή του.

4. Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υπο-

χρεούνται να διατηρούν τα δεδομένα για την επιβεβαί-

ωση των χρεώσεων των λογαριασμών των συνδρομητών

τους για χρονικό διάστημα ίσο με το μέγιστο χρονικό διά-

στημα που επιτρέπεται, από την κείμενη νομοθεσία προ-

στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να πραγμα-

τοποιείται η φύλαξη και η επεξεργασία αυτών.

Πηγη: reporter.gr

Τι αλλάζει στη σταθερή και κινητή τηλεφωνία 

Tα δικαιώματα του καταναλωτή

Νέες υποχρεώσεις για τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας τέθηκαν, με τις οποίες ενισχύονται τα δικαιώματα των καταναλωτών

Στην τελική ευθεία εισέρχεται

το ηλεκτρονικό περιουσιο-

λόγιο, με τη Γενική Γραμματέα

Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβ-

βαϊδου να εκδίδει και τις τε-

λευταίες εγκυκλίους που θα

καταστήσουν εφικτή την ενερ-

γοποίησή του από το 2015. 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο

της κ. Σαββαϊδου, οι τράπεζες,

οι χρηματιστηριακές εταιρείες,

τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με

χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν

στην Ελλάδα έχουν πλέον την υποχρέωση να αποστέλλουν με ηλεκτρονικό

αρχείο στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταστάσεις πελατών

τους με αξία χαρτοφυλακίου μεγαλύτερη από τις 100.000 ευρώ.

Αν και η σχετική πρόβλεψη αποστολής στοιχείων στη ΓΓΔΕ υπήρχε από

το 2013 μέχρι σήμερα εκκρεμούσε ο προσδιορισμός του "προφίλ" των πε-

λατών για τους οποίους τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες, χρηματο-

δοτικά ιδρύματα και φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών θα έπρεπε να γνω-

στοποιούν στοιχεία χαρτοφυλακίου για μετοχές και άλλα αξιόγραφα.

Αυτό επιλύθηκε με τον προσδιορισμό του χαρτοφυλακίου αξίας 100.000

ευρώ.

Με την επίλυση σχετικών εκκρεμοτήτων σύντομα θα βρίσκονται στη

διάθεση του υπουργείου Οικονομικών όλα σχεδόν τα στοιχεία για τα πε-

ριουσιακά δεδομένα φορολογουμένων. 

Αναλυτικά, η εφορία θα έχει στη διάθεσή της για κάθε φορολογούμενο

έναν ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο που θα περιέχει πλήρη στοιχεία για

όλα τα εισοδήματα, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία (κατοικίες,

οικόπεδα, αγροτεμάχια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες), δάνεια,

καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, μετοχές, ομόλογα, αλλά και αναλυτικά

στοιχεία δαπανών (φως, νερό, τηλέφωνο).

Με βάση το περιουσιολόγιο θα γίνεται από το 2015 ο ηλεκτρονικός

έλεγχος του "πόθεν έσχες" για την ακίνητη και κινητή περιουσία 8,5 εκατ.

φορολογουμένων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές τους,

καθώς και η καταναλωτική συμπεριφορά τους. Από τη στιγμή δε που θα

τεθεί σε ισχύ, θα καταργηθούν και τα τεκμήρια διαβίωσης.

news.gr

Ενα ισχυρό κίνητρο, που αφενός θα επιβραβεύει

τους συνεπείς οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ήδη

ενταχθεί σε ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο ή τα

ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου θα τους «κρατάει»

σε αυτήν, περιλαμβάνει το σχέδιο που επεξεργάζεται

το οικονομικό επιτελείο, σε συνεργασία με τους

εκπροσώπους των δανειστών.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, είναι να

δοθεί μπόνους επιπλέον 20% στη μείωση των προ-

σαυξήσεων για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί

σε μία ή και στις δύο ρυθμίσεις που ήδη «τρέχουν»,

υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αυτές

και δεν θα επιλέξουν τη νέα βελτιωμένη... εκδοχή

τους. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, αφού

όσο περνούν οι μέρες τόσο σταματούν να εξυπη-

ρετούν τις δόσεις τους ακόμη κι αυτοί που πλήρωναν

στην ώρα τους μέχρι πρότινος, τα δύο συναρμόδια

υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας βρίσκονται

σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά στελέχη

της τρόικας, με προφανή στόχο να υπάρξει σύγκλιση

ως προς το τελικό κείμενο της νέας ρύθμισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τρόικα συμφωνεί επί

της αρχής στους βασικούς άξονες της νέας διάταξης.

Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν πως η νέα ρύθ-

μιση θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο

έως την Τρίτη, είτε υπάρξει συμφωνία με τους δα-

νειστές, είτε όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες της

«Κ», τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι των

διαπραγματεύσεων με τους δανειστές είναι τρία.

Τα δύο αφορούν την παροχή κινήτρων για την πα-

ραμονή στην τρέχουσα ρύθμιση, ενώ το τρίτο

αφορά την επιβράβευση των συνεπών οφειλετών,

σε περίπτωση ένταξής τους στη νέα.

Αναλυτικά, το πρώτο σενάριο που συζητά το οι-

κονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τα τεχνικά

κλιμάκια της τρόικας είναι να επανυπολογιστεί το

σύνολο της αρχικής οφειλής με τις νέες μειώσεις

προσαυξήσεων και τόκων. Με τον τρόπο αυτό θα

μειωθεί σημαντικά το τελικό ποσό των δόσεων

που έχουν απομείνει.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει ένα επιπλέον

μπόνους 20% στη μείωση των προσαυξήσεων, κί-

νητρο ισχυρότατο για να παραμείνουν στη ρύθμιση

των λιγότερων δόσεων.

Το τρίτο σενάριο, στην περίπτωση που δεν

ισχύσει κάποιο από τα παραπάνω, είναι να υπάρξει

επανυπολογισμός του αρχικού ποσού οφειλής με

βάση τις νέες προβλέψεις, και γι’ αυτούς που θα

μεταπηδήσουν από τις παλαιές ρυθμίσεις στη νέα.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, δεν αναμένονται

αλλαγές στον αριθμό των δόσεων, με ανώτερο

αριθμό τις 100 για οφειλές έως 15.000 ευρώ και 72

για οφειλές πάνω από αυτό. «Κλεισμένο» φαίνεται

πως είναι και το ετήσιο επιτόκιο, λίγο πάνω από το

4,5% (από 8,05% σήμερα). Μετά την επιμονή της

τρόικας να μην ενταχθούν στο ίδιο καθεστώς οι

πολύ μεγάλοι οφειλέτες, φαίνεται πως τελικά η

νέα ρύθμιση για χρέη προς το Δημόσιο και τα

ασφαλιστικά ταμεία θα αφορά οφειλές έως 1 εκατ.

ευρώ.

Ο αρχικός σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου

προέβλεπε επίσης εκπτώσεις έως και 100% των

προσαυξήσεων και προστίμων εκπρόθεσμης κατα-

βολής σε όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ

το χρέος τους. Το ποσοστό έκπτωσης από τις προ-

σαυξήσεις σε όσους επιλέξουν τη λύση των δόσεων

θα είναι αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό των

δόσεων: Συγκεκριμένα:

-90% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε

12 δόσεις.

-85% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε

24 δόσεις. 

-80% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 36 δόσεις. 

- 75% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 48 δόσεις. 

- 70% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 60 δόσεις. 

-65% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 72 δό-

σεις.

Στη ρύθμιση θα ενταχθούν οφειλές οι οποίες κα-

τέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος Σεπτεμ-

βρίου, το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι τα 50

ευρώ, ενώ στο πλαίσιο απλοποίησης των διαδικασιών

δεν θα υπάρχει η ανάγκη εγγυητικών επιστολών

στις περιπτώσεις μικρών οφειλών (έως 15.000

ευρώ).                                 
kathimerini.gr

Έτοιμο το ηλεκτρονικό 

περιουσιολόγιο εντός του 2015

Επιπλέον εκπτώσεις στις προσαυξήσεις

αλλά μόνο για τους συνεπείς οφειλέτες


