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Η αγορά
μπορεί να σωθεί

Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ
Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες της
31/01/2016 η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης μας έχει ως κάτωθι:
Πρόεδρος
Μήτσιος Ευάγγελος
Αντιπρόεδρος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας
Στάμου-Δανιήλ Παγώνα
Ταμίας
Μπέκας Παναγιώτης
Μέλη
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος
Εντολή Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
ΜΗΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΓΩΝΑ

e-mail: edeopath@gmail.com

Σ

ύμφωνα με έγκριτους οικονομολόγους οι “ρηχές”*
οικονομίες όπως η ελληνική μπορούν να βγουν
από την κρίση με τετραπλάσια ή πενταπλάσια
ταχύτητα απ’ ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες που
διαθέτουν βαριά βιομηχανία και αντίστοιχες δομές
στον τουρισμό, στις υπηρεσίες στον αγροτικό τομέα
και στην εκπαίδευση.
Παράδειγμα η ιρλανδική οικονομία και η ταχύτητα
που ανέκαμψε μετά την αντίστοιχη κρίση. Η μόνη
“κόκκινη γραμμή” που έθεσε η ιρλανδική κυβέρνηση
στους δανειστές, ήταν η διατήρηση της ήδη χαμηλής
φορολογίας στις επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα.
ΕΔΩ η αύξηση των φορολογικών συντελεστών δεν
θα έχει κανένα αποτέλεσμα, απλά θα εγγράφει μει-

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διακινητών Εμπόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών, σας υπενθυμίζει ότι έκλεισε συμφωνία με την
εταιρεία IQ BANDS (BIKOΣ) για την αποκλειστική διάθεση του νερού
«Ζαγοροχώρια» από τα μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, στην περιοχή της
Αττικής.
Κατόπιν τούτου, οι πρατηριούχοι-μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, μπορούν
να επικοινωνούν με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας IQ BRANDS,
προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, με κάθε λεπτομέρεια.
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών, καλεί τους συναδέλφους πρατηριούχους να προωθούν το «δικό» μας νερό, καθώς η διακίνησή του
είναι περισσότερο κερδοφόρος - σε σχέση με τα άλλα.

Ενημέρωση των συναδέλφων
σχετικά με την ειδική προσφορά
της Eurobank προς την ΕΔΕΟΠ
Τερματικά Αποδοχής Καρτών (POS)
Εγκατάσταση Τερματικών POS
Αυξήστε τις πωλήσεις σας, διευκολύνοντας τις πληρωμές των πελατών σας,
με τη χρήση των πιο σύγχρονων τερματικών αποδοχής καρτών (POS) & τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην αγορά ή την μίσθωση, με το σχετικό κόστος
να διαμορφώνεται ως εξής:

Προσφορά
Σε όλες τις κάβες και τα πρατήρια
πανελλαδικά όλη η ψηφιακή μέθοδος
αυτοελέγχου

με 100€ + ΦΠΑ
Τα καλαίσθητα
βιβλία και οι
φάκελοι μεταφέρθηκαν στον
υπολογιστή σας
για την εφαρμογή του HACCP
Ζητήστε πληροφορίες από όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

ωμένα έσοδα στο Δημόσιο, γιατί η φορολογική ικανότητα των Ελλήνων έχει εξαντληθεί, πάει και τέλειωσε.
Ήδη το 2015 έκλεισε με 600 εκατομμύρια ευρώ
μειωμένα δημόσια έσοδα παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών. Η οικονομική θεωρία τόνιζε
ότι η συνεχής και υπέρμετρη αύξηση των φόρων θα
φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα και η ήδη παραπαίουσα
αγορά θα καταρρεύσει τελείως.
* Ορίζουμε σαν “ρηχή” την ελληνική οικονομία
αφού η σημαντικότερη δραστηριότητα της δηλαδή η
εμπορική μας ναυτιλία είναι εν πλω και δεν επηρεάζεται από την ελληνική κρίση και ο τουρισμός μας
ακόμη δεν είναι οργανωμένος και δομημένος σωστά.

Μίσθωση
(ανά μήνα)

Αγορά
Εφάπαξ χρέωση

Μηνιαία έξοδα
συντήρησης

Ethernet*

9.25€

157€

6€

GPRS Contactless**

16€

263€

8€

*σταθερό ενσύρματο τερματικό (σύνδεση μέσω τηλεφωνικής ή Ethernet
γραμμής)
**ασύρματο τερματικό ( GPRS σύνδεση μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM)
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ
***υφίσταται η δυνατότητα παροχής τερματικού χωρίς μίσθωση ή αγορά,
βάσει Εμπορικής Πολιτικής της Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στο Δίκτυο καταστημάτων μας
Συνέχεια στη σελίδα 13

Βράβευση παιδιών, τέκνα συναδέλφων,
που εισήχθησαν το 2015 σε ΑΕΙ
• ΚΟΤΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πανεπιστημιο
Ιωαννίνων Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών.
• ΚΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παναπιστημιο

Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
• ΜΠΕΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Παντειο Πανεπιστημιο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
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3η Διεθνή έκθεση
GREEK TOURISM
Expo 2016

H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μπουτιώνης Χρήστος
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μακρίδης Σταύρος
Δανιήλ Παγώνα
Θανασούλας Βασίλειος
Γκινάτης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Μπακαλάρος Κων/νος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος Α’
Aντιπρόεδρος Β’
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Έφορος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

210-8048357
23710-61166
24210-49576
2310-783817
210-4934757
26410-50333
23990-23661
26620-52888
2610-643777
2310-210250
24210-81919

ΕΔΕΟΠ ΑΘΗΝΩΝ
Mήτσιος Eυάγγελος
Μανδρέκας Νικόλαος
Στάμου-Δανιήλ Παγώνα
Μπέκας Παναγιώτης
Γουργιώτης Γεώργιος
Δερμιτζάκης Χαράλαμπος
Γεραρής Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

ΕΔΕΟΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Μακρίδης Σταύρος
Ζαχαράκης Γεώργιος
Γκριτζιούδης Θεόδωρος
Κουβράκη Χρυσή
Ρουμελιώτης Νικόλαος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

2310-783817
2310-210250
2310-310676
2310-213691
2310-719455

ΕΔΕΟΠ ΠΑΤΡΑΣ
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

2610-640491
2610-520692
2610-643777
2610-522706
26930-23524

ΕΔΕΟΠ ΒΟΛΟΥ
Χουλιάρας Παναγιώτης
Μπάρδης Σπύρος
Αντωνίου Γεώργιος
Στρίγκος Βασίλειος
Παπαργύρης Κων/νος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

ΕΔΕΟΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

2810-312247
2810-256921
2810-360701
2810-255003
2810-346931
2810-238385

ΕΔΕΟΠ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Kουτσογκίλας Aθανάσιος
Mέλλιος Φίλιππος
Γιάννου Θεοφάνης
Kαραγκούνης Tαξιάρχης
Πρωτόπαππας Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

27410 26802
27430 24944
27410 21862
6946 331161
27410 33082

ΕΔΕΟΠ ΠΕΛΛΑΣ
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΕΟΠ Αθηνών συνιστά στους συναδέλφους πρατηριούχους να ζητούν οικονομικής
φύσεως πληροφορίες για τους πελάτες τους από την εταιρία TRUST, τηλεφωνώντας στα 210-9659007 και
210-8929700, προκειμένου να γλιτώσουν τα... φέσια στη σημερινή
άναρχη αγορά.
Η παροχή πληροφοριών από την
TRUST χορηγείται προς τους πρατηριούχους - μέλη της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
δωρεάν.

Η εκπαίδευση
του Ε.Φ.Ε.Τ.

23990-22833
23740-81555
23710-31381
23710-23291
23750-95229

26610-52888
26610-52681
26620-23700
26610-35086
26630-81543

28210-74554
28210-76460
28210-81035
28210-87243
28250-91110

ΕΔΕΟΠ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Θανασούλας Bασίλειος
Πασιόπουλος Iωάννης
Kαραφασούλης Γεώργιος
Προύτζος Aπόστολος
Γκανιάτσος Aνδρέας

Πάρτε πληροφορίες για να μην πάρετε... φέσια

Mηνιαίο
δημοσιογραφικό
όργανο της
ENΩΣHΣ ΔIAKINHTΩN
EMΠOPΩN
OINΩN-ΠOTΩN AΘHNΩN

ΕΔΕΟΠ ΧΑΝΙΩΝ
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ
FORD TRANSIT
Mοντέλο 2004
με αέριο.
Τηλ. 6972363823

Eφημερίδα

ΕΔΕΟΠ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

3η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Greek
Tourism Expo θα πραγματοποιηθεί
25-27 Νοεμβρίου στο Metropolitan expo
και θα φιλοξενήσει 120 hosted buyers
από Ευρώπη, Βαλκάνια, Ασία και Μ. Ανατολή των οποίων το ενδιαφέρον θα καλύπτει όλους τους κλάδους του τουρισμού.
Οι Hosted Buyers θα συμμετέχουν σε
χιλιάδες Β2Β άριστα οργανωμένες συναντήσεις αποκλειστικά και μόνο με
τους εκθέτες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι
στο πλαίσιο της Greek
Tourism Expo του 2015
πραγματοποιήθηκαν, με
πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, περισσότερα από
3800 B2B Meetings.
Προγραμματισμός Β2Β
συναντήσεων
Οι Β2Β συναντήσεις μετα-

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

ΕΔΕΟΠ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Η

26410-50333
26310-22247
26420-23783
26470-22344
26310-26818

ξύ των Hosted
Buyers και των
εκθετών
θα
πραγματοποιηθούν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο B2B
Meetings Area.
Για τον προγραμματισμό
των επαγγελματικών συναντήσεων οι
εκθέτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το Β2Β Online Program το οποίο θα
αναρτηθεί στο site της Έκθεσης τέλος
Οκτωβρίου. Οι εκθέτες μέσω του κωδικού
τους θα μπορούν να δουν τα προφίλ
όλων των Hosted Buyers, να επιλέξουν
, ανάλογα με το επαγγελματικό τους
ενδιαφέρον, και να προγραμματίσουν
τις δικές τους επαγγελματικές συναντήσεις.

EΔEOΠ

Iδιοκτήτης
EΔEOΠ AΘHNΩN
Oδός Z. Παπαντωνίου
54-58, 11145 Aθήνα
Tηλ. 210-8318221,
210-8312351
www.edeopath.gr
e-mail: edeopath@gmail.gr
ΚΩΔΙΚOΣ: 1505
Εκδότης
Eυάγγελος Μήτσιος
Z. Παπαντωνίου
54-58 Aθήνα,
Tηλ. 210 8318221
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Π. ΛΗΜΝΙΔΗΣ
ΜΙΑΟΥΛΗ 54 - ΜΟΣΧΑΤΟ

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

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

EΔEOΠ

3

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

EΔEOΠ

4

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ένας ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ για όλους
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η

ώρα για το ετήσιο ραντεβού των φορολογουμένων με
την εφορία πλησιάζει. Μέχρι τις αρχές Μαρτίου και
νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, θα ανοίξει η ηλεκτρονική
πύλη του Taxisnet που θα υποδεχθεί τις φετινές φορολογικές
δηλώσεις περίπου 6.000.000 φορολογουμένων.
Όμως για να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή
και να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις
δηλώσεις τους, αλλά κυρίως για να γίνει η εκκαθάριση, το
υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που θα
προβλέπουν:
1. Το νέο χρονοδιάγραμμα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο φόρος εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε σε τρεις ίσες διμηνιαίες
δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι το τέλος Ιουλίου,
η δεύτερη έως τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως
τέλος Νοεμβρίου. Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει
φέτος να αρχίσει να εισπράττει νωρίτερα το φόρο εισοδήματος ξεκινώντας από τον Απρίλιο ή τον Μάιο.
Μάλιστα σύμφωνα με το σχέδιο, που τελεί υπό την
αίρεση του κουαρτέτου των Θεσμών, θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν
τον φόρο σε μηνιαίες δόσεις με τα σενάρια να προβλέπουν την καταβολή σε 5 ή 8 μηνιαίες δόσεις με
την πρώτη δόση να καταβάλλεται μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Το
υπουργείο Οικονομικών θέλει να αποφύγει την υπερσυγκέντρωση φορολογικών υποχρεώσεων μέσα στο
δεύτερο εξάμηνο του έτους κάτι που συμβαίνει συστηματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα, ειδικά
κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, να «φουσκώνουν» τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία. Είναι χαρακτηριστικά ότι στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2015,
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων διογκώθηκαν κατά τέσσερα δισ. ευρώ. Με τη μετάθεση της προθεσμίας της πρώτης δόσης από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
στον Απρίλιο ή τον Μάιο, το επιτελείο της Καραγιώργη
Σερβίας ελπίζει ότι θα αυξηθούν τα ποσοστά εισπραξιμότητας
του φόρου εισοδήματος, σε μια χρονιά που εκατομμύρια
φορολογούμενοι θα δουν αυξημένο το φορολογικό λογαριασμό τους.
2. Την προστασία έναντι των τεκμηρίων για φορολογουμένους με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι φορολογούμενοι
οι οποίοι απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα έως 6.000 ευρώ
θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών που
προβλέπει έμμεσο αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και όχι
με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον
το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.500 ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, πρακτικά θα απενεργοποιούνται τα
τεκμήρια για δεκάδες χιλιάδες φορολογουμένους, οι οποίοι
εισέπραξαν πέρυσι ελάχιστα ποσά είτε από τόκους καταθέσεων είτε από περιστασιακή απασχόληση (άνεργοι, φοιτητές) και επειδή έχουν στην κατοχή τους ένα αυτοκίνητο
απειλούνται με υπέρμετρους φόρους. Η διάταξη θα προβλέπει πως στις περιπτώσεις όπου το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό
των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, το δηλωθέν εισόδημα και
η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων φορολογούνται με
την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων, στην οποία
ισχύει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ. Στην ουσία οι εν
λόγω φορολογούμενοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος.
Προϋπόθεση εφαρμογής της κλίμακας των μισθωτών για
τους συγκεκριμένους φορολογουμένους είναι να μην
ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή ατομική
αγροτική δραστηριότητα. Εξαιρούνται επίσης, οι περιπτώσεις
φορολογουμένων με πραγματικά εισοδήματα από κεφάλαιο
και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Στην περίπτωση
όπου το δηλωθέν εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000
ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με την
κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή με
26%.
Οι φορολογούμενοι θα έχουν χρονικό περιθώριο περίπου
δύο μηνών για να υποβάλουν τη φορολογική δήλωσή
τους, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου. Και
φέτος είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί της δήλωσης
που αφορούν στους μισθούς, τις συντάξεις, τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, τις κατοικίες,

τα αυτοκίνητα, τους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά
που κατέβαλαν το 2015 για την εξυπηρέτηση των δανείων
τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις). Ειδικά για τους τόκους
των καταθέσεων και τις δόσεις των δανείων οι τράπεζες
έχουν προθεσμία να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία
στη ΓΓΔΕ μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Οι φορολογούμενοι
λίγο πριν από το ετήσιο ραντεβού με την εφορία θα
πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Φορολογούμενοι 18 ετών και άνω. Ο φορολογούμενος
που έχει συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, πραγματικά
ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα με οποιονδήποτε τρόπο
(π.χ. βάσει κλιμακίων ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενα.
Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι
φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος

της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό
εισόδημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να
υποβάλουν δήλωση όσοι δεν έχουν καθόλου εισοδήματα
ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια
(κατοικία, αυτοκίνητο κλπ) εφόσον φιλοξενούνται σε σπίτια
συγγενών ή φίλων.
• Έναρξη επιτηδεύματος. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι
έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση.
• Φοιτητές. Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.),
ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη
του φορολογούμενου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.
• Σύμφωνο συμβίωσης. Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα
ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε
είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα. Ως εκ τούτου τα ζευγάρια
αυτά εξισώνονται με τα έγγαμα ανδρόγυνα όσον αφορά
τα δικαιώματα φοροαπαλλαγών και λήψης κοινωνικών
επιδομάτων. Στη στήλη στην οποία δηλώνει κάθε χρόνο
τα εισοδήματά της η σύζυγος του υπόχρεου φορολογούμενου παρέχεται από φέτος η δυνατότητα να συμπληρώνει
τα απαιτούμενα στοιχεία και η γυναίκα που έχει συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης με άνδρα και ο ένας εκ των δύο συντρόφων ιδίου φύλου που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης.
• Διακοπή συμβίωσης. Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική
δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει
διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης
ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε
κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει
ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η
ενημέρωση του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές.
• Δηλώσεις αποβιωσάντων. Υποβάλλονται αποκλειστικά
σε χειρόγραφη μορφή στη Φορολογική Διοίκηση.
• Η αναγραφή του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη
άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 ετών την 31η-122015).
• Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, καθώς επίσης και τα
μέλη της οικογενείας του φορολογούμενου με αναπηρία
67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο
εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο
εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή

το ποσό των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία
67% και άνω.
• Οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση
του φορολογούμενοι θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί
στο μητρώο τη ΔΟΥ, για να υποβληθεί σωστά η δήλωση.
• Το νέο βασικό έντυπο της δήλωσης (Ε1) έχει ελάχιστες
αλλαγές σε σχέση με το περυσινό, δεδομένου ότι διατηρείται
η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες. Με την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων που θα υποβάλουν οι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου. Συγκεκριμένα η προκαταβολή φόρου
εισοδήματος έχει αυξηθεί για τα εισοδήματα του 2015
από 55% σε 75%.
• Αγρότες. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα
πληρώσουν το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων αυξάνεται από το 55% στο 75%.
Επίσης αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από
το 13% στο 20%.
• Εισφορά αλληλεγγύης. Φορολογούμενοι με
εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ θα πληρώσουν
αυξημένη έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.
• Εισοδήματα από ενοίκια. Σε εκκρεμότητα είναι
και ο τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων από
ενοίκια καθώς ο προϋπολογισμός προβλέπει περισσότερα έσοδα ύψους 144, 2 εκατ. ευρώ. Για τα
εισοδήματα αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπει μνημόνιο, θα αυξηθούν οι συντελεστές φορολόγησης
από το 11% στο 15% (για εισοδήματα έως 12.000
ευρώ) και από το 33% στο 35% (για εισοδήματα
από ενοίκια άνω των 12.000 ευρώ). Εάν δεν αλλάξουν αναδρομικά οι συντελεστές φορολόγησης
των εισοδημάτων από ακίνητα δεν αποκλείεται οι
ιδιοκτήτες ακινήτων να κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή φόρου ή διαφορετικά να γίνει νέα εκκαθάριση και να
πληρώσουν υψηλότερους φόρους.
• Αποδείξεις. Διατηρείται ο κωδικός 049 της δήλωσης,
στον οποίο τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωναν τη συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που είχαν συγκεντρώσει. Σημειώνεται ότι στις δηλώσεις που θα υποβληθούν
από τον επόμενο μήνα δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί ο
συγκεκριμένος κωδικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υποχρέωση που να προκύπτει από τη φορολογική νομοθεσία.
• Ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ενοίκια που δεν κατάφερε να
εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη
διάρκεια του 2015 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό
κωδικό καί στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Συγκεκριμένα,
στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στην
στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην
3η σελίδα.
Η ξεχωριστή αναγραφή των ποσών αυτών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να μην πληρώσουν φόρο εισοδήματος και γι' αυτά.
Ωστόσο, για να δηλωθούν τα ποσά αυτά φέτος σε ξεχωριστούς κωδικούς και να μην φορολογηθούν θα πρέπει να
πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπει ο
νόμος. Θα πρέπει δηλαδή έως την προθεσμία υποβολής
της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή
διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή
δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή
έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή
επιδίκασης μισθωμάτων).
• Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Το τεκμαρτό εισόδημα
από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα
τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους
ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν
υπάγεται σε φόρο.
• Τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Στη δήλωση του τρέχοντος έτους πρέπει επίσης ο κάθε φορολογούμενος να αναγράψει όλα τα χρηματικά ποσά που δαπάνησε μέσα στο 2015 για την ανέγερση οικοδομών, για
αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του ελληνικού
Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή
σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.
Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την
εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος.
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«Κόκκινα» δάνεια και
εταιρείες διαχείρισης
Τ

η δυνατότητα να διαχειρίζονται, να αγοράζουν, αλλά
και να αναδιαρθρώνουν «κόκκινα» δάνεια από τις
τράπεζες δίνει το νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει
την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης. Η
σχετική Πράξη του διοικητή της ΤτΕ έχει δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα προς διαβούλευση και καθώς ο
χρόνος σε ό,τι αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων
πιέζει, αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του
τρέχοντος μηνός.
Η αναδιάρθρωση μπορεί να πραγματοποιείται είτε με
εξαγορά του δανείου από την εταιρεία διαχείρισης,
είτε μέσω απλής αναδιάθρωσης, οπότε το δάνειο παραμένει στην κατοχή της τράπεζας που συναινεί στη
χορήγηση νέου δανείου με ανάληψη ποσοστού του
μετοχικού κεφαλαίου από την ίδια την εταιρεία διαχείρισης εν είδει εγγύησης.
Παρουσιάζουμε το σχέδιο για τις εταιρείες αυτές και
το οποίο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές που το έχουν
στα χέρια τους προβλέπει ότι το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας θα περιλαμβάνει: Την πλήρη
και λεπτομερή καταγραφή όλων των εργασιών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων, περιγραφή τυχόν άλλων
δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά και στοιχεία για
τη δομή του ομίλου (ασφαλιστικός, όμιλος επενδυτικών
υπηρεσιών, χρηματοοικονομικός κ.λπ.), στον οποίο η
εταιρεία πιθανόν να συμμετέχει.
Εγκριση
Εκτός από το επιχειρηματικό τους πλάνο, οι εταιρείες
θα πρέπει να λάβουν έγκριση για τις μεθόδους διαχείρισης, τα κριτήρια ιεράρχησης και κατηγοριοποίησης
του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνουν, των διαδικασιών
χειρισμού των δανειοληπτών με κοινούς πιστωτές, τα
κριτήρια αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής
του φυσικού ή του νομικού προσώπου και την πολιτική
επικοινωνίας με τους πελάτες. Μεταξύ των στοιχείων
που θα ελέγχει η εποπτική αρχή είναι η μετοχική
σύνθεση της κάθε εταιρείας διαχείρισης, οι πηγές χρηματοδότησής της, η προέλευση των διαθεσίμων κεφαλαίων για την απόκτηση τυχόν συμμετοχής, καθώς και
ο σκοπός της, δηλαδή εάν πρόκειται για στρατηγική
επένδυση ή επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.
Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, προκειμένου μία τέτοια εταιρεία
να πραγματοποιεί διαχείριση και αγορά δανείων. Ενώ
προκειμένου να προβαίνει και σε επαναχρηματοδοτήσεις
το κεφάλαιο ανέρχεται σε αυτό που κάθε φορά ισχύει
για την ίδρυση εταιρείας πρακτορείας επιχειρηματικών
απαιτήσεων.
Αυστηρή εποπτεία
Το ενδεχόμενο να αλλάξουν χέρια μεγάλες επιχει-

ρήσεις είναι η αιτία για την οποία
οι εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων»
δανείων, οι μέτοχοί τους και το
επιχειρηματικό τους πλάνο τίθενται
υπό την αυστηρή εποπτεία της ΤτΕ,
η οποία πριν από τη χορήγηση άδειας θα προχωρεί σε εξονυχιστικό
έλεγχο των φυσικών ή νομικών
προσώπων που συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση
αυτών των εταιρειών. Υπό εξαντλητικό έλεγχο θα περνούν και τα φυσικά πρόσωπα, μέτοχοι των εταιρειών, ελέγχοντας εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία, τυχόν επαγγελματικές ή συγγενικές
σχέσεις με πρόσωπα που κατέχουν πολιτικά αξιώματα,
συνεργασίες που τυχόν υπήρξαν με πιστωτικά ιδρύματα
κ.λπ. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σημειωθεί ότι
σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι μονάδες διαχείρισης
των NPL's των ίδιων των τραπεζών, οι οποίες κινούνται
υπό τη στενή παρακαλούθηση των θεσμών και στις περισσότερες περιπτώσεις με εξαιρετικά ικανοποιητικά
αποτελέσματα.
Για την αναχρηματοδότηση ενός δανείο απαιτείται η
γνωστοποίηση στην ΤτΕ. Αν το χρηματοδοτικό άνοιγμα
υπερβεί το 15% σε σχέση με την καθαρή θέση της εταιρείας γνωστοποιείται εντός 15 ημερών. Ομοίως αν το
σύνολο των ανοιγμάτων υπερβεί το 7πλάσιο της
καθαρής θέσης της εταιρείας. Επίσης οι εταιρείες διαχείρισης που αδειοδοτούνται θα πληρώνουν 3.000
ευρώ στην ΤτΕ ως τέλος για την κάλυψη των δαπανών
επτείας.
Συναντήσεις
Σκληρή παρακολούθηση εφαρμόζει ο SSM σε ό,τι
αφορά τα αναθεωρημένα πλάνα αναδιάρθρωσης των
τραπεζών, καθώς υπάρχει μία σειρά προγραμματισμένων
συναντήσεων για το συγκεκριμένο θέμα. Στις συναντήσεις
αυτές θα συζητηθεί η πορεία των «κόκκινων» δανείων,
αλλά και τα αναδιαρθρωμένα πλάνα των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Από την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης μέχρι σήμερα, έχουν μεσολαβήσει δύο σημαντικές
κινήσεις: η πώληση της Finansbank από την Εθνική
Τράπεζα στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ και η πώληση
του 80% της Eurolife από τη Eurobank στην Fairfax,
ενώ χθες η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι άνοιξε τη διαδικασία πώλησης για το Χίλτον με εκδήλωση ενδιαφέροντος ως τις 11 Μαρτίου.
Ο Γ. Σταθάκης ζητά μεταβατική περίοδο
Η Ελλάδα επιθυμεί να διατηρηθούν οι περιορισμοί
στις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων σε ταμεία διαχείρισης
τέτοιων δανείων δήλωνε χθες ο υπουργός Οικονομίας

Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg.
«Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι έχουμε ανοίξει ήδη
το 50% της αγοράς κόκκινων δανείων», δήλωσε ο κ.
Σταθάκης, προσθέτοντας: «Θέλουμε να υπάρχει μία
μακρά μεταβατική περίοδος για ευαίσθητες κατηγορίες,
όπως τα στεγαστικά δάνεια, τα μικρά καταναλωτικά
δάνεια, καθώς και τα δάνεια προς τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις». Η τελευταία συμφωνία της Ελλάδας με
τους δανειστές της προβλέπει την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά η έκταση των περιορισμών
παραμένει θέμα της συνεχιζόμενης διαπραγμάτευσης
με τους εκπροσώπους των Θεσμών, αναφέρει το
Bloomberg.
«Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διαπραγματευόμαστε», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι η ελληνική Βουλή ψήφισε πέρυσι νόμο, ο οποίος διευκολύνει
την πώληση «κόκκινων» δανείων μεγάλων επιχειρήσεων.
Ας σημειωθεί πάντως πως πρόσφατα από την αντιπροεδρία, μετά από συνάντηση με τις τράπεζες διαφάνηκε σαφώς η πρόθεση της κυβέρνησης η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση συνέπιπτε με εκείνη των
τραπεζών να μην υπάρξει άκριτη πώληση δανείων,
κάτι που δεν συμφέρει ούτε και τις τράπεζες.
Διάσταση
Η αγορά των «κόκκινων» δανείων δεν λειτουργεί
ακόμη, αλλά αυτό μπορεί να γίνει σύντομα, είπε ο
υπουργός.
Εν τω μεταξύ το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων φαίνεται να αποτελεί πεδίο με το οποίο έντονα
ασχολείται και το ΔΝΤ.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο market news, πηγές
ανέφεραν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες
για τη λύση που πρέπει να δοθεί στο θέμα του ελληνικού
χρέους, ενώ σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια η θέση
του ΔΝΤ είναι πως για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
πρέπει να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση της πώλησής
τους.

Τεράστιες οι απώλειες από το λαθρεμπόριο
από τσιγάρα και αλκοόλ

Τ

ην ώρα που η κυβέρνηση αυξάνει τις εισφορές
στους εργαζόμενους και τους φορολογικούς συντελεστές επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τα μεσαία εισοδήματα, πάνω από 4 δις παράνομα τσιγάρα
πωλούνται στην Ελλάδα κάθε χρόνο.
Αν υπολογίσει κανείς τους διαφυγόντες φόρους, το
Δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει 670 εκατ. Ευρώ
ετησίως, Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα έσοδα από την
αύξηση κατά 1% των ασφαλιστικών εισφορών, στην
οποία είχαν συναινέσει υπό προϋποθέσεις οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων θα απέδιδε
έσοδα 700 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει σταθεί πηγή τριβής μετα-

ξύ Ελλάδας και πιστωτών από το 2010, όταν η Αθήνα
υπέγραψε το πρώτο πακέτο διάσωσης με τη στήριξη
της ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Σε μάστιγα για την αγορά και τα κρατικά έσοδα έχει
εξελιχθεί, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η παράνομη διακίνηση αλκοολούχων ποτών έχει λάβει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις ενώ οι ίδιοι εκτιμούν ότι το φαινόμενο αυτό θα επιταθεί στην περίπτωση που η Ελλάδα κάνει
δεκτή την απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
αύξηση του φόρου στο τσίπουρο και στην τσικουδιά.
Προϊόντα στα οποία τα τελευταία χρόνια είχε καταφύ-

γει μερίδα καταναλωτών, αφού η τιμή τους ήταν πιο
ελκυστική λόγω και της χαμηλής φορολογίας τους σε
σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα της κατηγορίας των
αλκοολούχων ποτών.
Η απώλεια φορολογικών εσόδων από παράνομη
παραγωγή, εισαγωγή και διακίνηση αλκοόλ ανέρχεται
στα 130 εκατ., ποσό που εκτοξεύεται στα 300 εκατ. αν
συμπεριληφθούν και τα διαφυγόντα έσοδα από το χύμα τσίπουρο. Στο μεταξύ στα 150-300 εκατ. Ευρώ
υπολογίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών τα διαφυγόντα έσοδα του δημοσίου σε ετήσια βάση.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Πρόγραμμα για 15.000 ανέργους Οροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
T

ο νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης
και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 1824 ετών, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα σε
κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας» τέθηκε σε
εφαρμογή στις 16 Φεβρουαρίου.
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού, 39,75
εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.
Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
•Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
•Λιανικό Εμπόριο

Ποια είναι η σημερινή
κατανομή των κρατικών
λειτουργών ανά
υπουργείο και φορείς

Δ

ιαρκής τροχιά μείωσης καταγράφει το ανθρώπινο
δυναμικό της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,
όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία του Μητρώου
στην apografi.gr.
Το σύνολο των μισθοδοτούμενων από το ελληνικό
Δημόσιο, ανέρχεται στους 566.913 υπαλλήλους
τον Δεκέμβριο του 2015. Το Νοέμβριο, το σύνολο
των δημοσίων υπαλλήλων ήταν 567.197 υπάλληλοι
– δηλαδή 284 περισσότεροι.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που
είχε παρουσιάσει η aftodioikisi.gr, οι δημόσιοι υπάλληλοι το Νοέμβριο του 2014, ανέρχονταν στους
579.164.
Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι, στη διάρκεια
12 μηνών, εμφανίζονται να μειώνονται κατά
11.967! Δηλαδή, περίπου 1.000 το μήνα! Γεγονός
που προφανώς οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις.
Η σημερινή κατανομή των κρατικών λειτουργών
ανά υπουργείο και τους φορείς που αυτά εποπτεύουν είναι η εξής:
•Τακτικό Προσωπικό (εκτός ΝΠΙΔ):
•Κυβερνητικοί – Πολιτειακοί Φορείς: 117
•Βουλή: 1.182
•Ανεξάρτητες Αρχές: 1.688
•Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / Γ.Γ. Μέσων
Ενημέρωσης: 410
•Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
2.080
•Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 15.800
•Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: 86.639
•Υπουργείο Εξωτερικών: 1.882
•Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 16.490
•Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: 64.889
•Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής:
8.057
•Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού:
2.399
•Υπουργείο Οικονομικών: 15.249
•Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: 819
•Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων:
170.520
•Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: 7.166
•Υπουργείο Υγείας: 77.679
•Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων:
4.498
•Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 6.790
•ΟΤΑ: 82.556
ΣΥΝΟΛΟ: 566.913

•Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση
στον πρωτογενή τομέα)
•· Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά
και μόνο αίτηση συμμετοχής, ανάλογα με την
ειδικότητα τους, στις ειδικά διαμορφωμένες
ηλεκτρονικές πλατφόρμες:
•www.logistics-eede.gr
•www.esee-emporio.gr
•www.exagogiko-eede.gr
•http://edu.sepe.gr
Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων για
τους δυνητικά ωφελουμένους αρχίζει στις
16/2/2016 και ώρα 16:00 και λήγει στις
31/3/2016 και ώρα 23:59:59.
Με τον ανασχεδιασμό του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα λαμβάνουν 1471 ευρώ, και όχι 799 ευρώ,
όπως προβλεπόταν αρχικά. Η αύξηση σε ποσοστό 84%
των αποδοχών του καταρτιζόμενου ανέργου προέκυψε
διότι αναστράφηκε η αναλογία δαπάνης μεταξύ παρόχων
κατάρτισης και ανέργων. Επίσης, ο αρχικός σχεδιασμός
προέβλεπε αμοιβή παρόχου για κάθε τμήμα κατάρτισης
1050 ευρώ, ενώ με τον νέο σχεδιασμό ο πάροχος για
κάθε τμήμα κατάρτισης θα λαμβάνει 840 ευρώ (μείωση
20%).
«Ο εξορθολογισμός των κονδυλίων που επέφερε διπλασιασμό των αμοιβών των ωφελουμένων, η εναλλαγή
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και η πιστοποίηση των προσόντων, είναι τα αποτέλεσμα του ανασχεδιασμού που υλοποιήσαμε στα προγράμματα απασχόλησης, το περασμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου
να εξασφαλίζονται τα μέγιστα δυνατά οφέλη στους
ανέργους», δήλωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας,
Ράνια Αντωνοπούλου.
Στις καινοτομίες του προγράμματος περιλαμβάνονται:
•Εναλλαγή κατάρτισης και Πρακτική άσκησης σε
επιχειρήσεις, διάρκειας 260 ωρών, ώστε να επιτυγχάνεται
η καλύτερη δυνατή αφομοίωση των γνώσεων στους

ανέργους.
•Κατάρτιση των ωφελουμένων με συγκεκριμένα
προγράμματα σπουδών τα οποία βασίζονται στα εγκεκριμένα επαγγελματικά περιγράμματα από τον ΕΟΠΠΕΠ.
•Πιστοποίηση προσόντων των ωφελούμενων.
•Δημιουργία ειδικού μητρώου των επιχειρήσεων
των κλάδων, ανά ειδικότητα και περιοχή, μέσω του
οποίου οι εταιρίες θα ζητούν άνεργους για πρακτική
άσκηση.
Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες θα
κάνουν πρακτική άσκηση οι άνεργοι δεν θα επιτρέπεται
να προβούν σε μείωση του προσωπικού τους, από την
ημερομηνία υπογραφής της ένταξής τους στο έργο
και για όσο διάστημα διαρκεί η υλοποίηση της πρακτικής
άσκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που συντρέξει
μείωση προσωπικού ένεκα απόλυσης, θα πρέπει η
επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από
την απόλυση, να προβεί σε νέα πρόσληψη, ούτως
ώστε, να διατηρείται σταθερός υφιστάμενου προσωπικού
της επιχείρησης. Σημειώνεται ότι στον αριθμό του προσωπικού δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των πρακτικά
ασκούμενων.
*Επισυνάπτεται σημείωμα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων, τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση τους.

« Ε Ρ Γ Α Ν Η » : Χάθηκαν 9.954 θέσεις μισθωτής

εργασίας τον Ιανουάριο

Μ

ε την απώλεια 9.954 θέσεων μισθωτής εργασίας
(+7,34% σε σχέση με τις θέσεις που είχαν χαθεί τον Ιανουάριο του 2015) ξεκίνησε
το 2016. Με βάση τα στοιχεία
του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη», τον πρώτο
μήνα του 2016 έγιναν 110.490
προσλήψεις και αναγγέλθηκαν
120.444 αποχωρήσεις (54.786
οικειοθελείς και 65.658 από
καταγγελίες ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου) με αρνητικό «καθαρό» αποτέλεσμα 9.954
θέσεων έναντι 9.273 που είχαν χαθεί
τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Ο αριθμός των θέσεων που χάθηκαν, ωστόσο, φτάνουν τις 11.454, αν συνυπολογιστούν και οι 1.500 θέσεις
που δηλώθηκαν χειρόγραφα στον
ΟΑΕΔ... Οι απώλειες των θέσεων
ήταν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
των εργαζομένων και «βαρύτερες»
στις ηλικίες 30 έως 44 ετών (-3.044
θέσεις). Το αρνητικό πρόσημο στο
ισοζύγιο της μισθωτής απασχόλησης
προκλήθηκε κυρίως λόγω ρήσεων

βάσεις 5.990 εργαζομένων και
μειώθηκαν από 7,5% έως 25%
οι μισθοί άλλων 2.804 εργαζομένων μέσω επιχειρησιακών
συμβάσεων.

ενώ οι προσλήψεις που έγιναν, αν
και ήταν περισσότερες κατά 18.503
σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του
'15, αφορούσαν σε ποσοστό 53,3%
θέσεις μερικής και εκ περιτροπής
απασχόλησης (οι 43.202 με μειωμένο
ωράριο και αντίστοιχα μειωμένο μισθό και οι 15.690 για λίγες ημέρες
την εβδομάδα ή τον μήνα). Στο σύνολο των 110.490 προσλήψεων
μόνο οι 51.598 (ποσοστό 46,70%)
ήταν με πλήρη απασχόληση και
πλήρη μισθό, ενώ τον ίδιο μήνα μετατράπηκαν από πλήρους σε μερικής
και εκ περιτροπής εργασία οι συμ-

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΓΙΑ 15.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
Με απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας
Ρ. Αντωνοπούλου ξεκινά πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
15.000 ανέργων νέων ηλικίας 1824 ετών. Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού, 39,7 εκατ. ευρώ, θα εφαρμοστεί σε επιχειρήσεις εφοδιαστικής
αλυσίδας (Logistics), λιανικού εμπορίου, διεθνούς εμπορίου (με έμφαση στον πρωτογενή τομέα) και
Τεχνολογιών των Πληροφοριών και
των Επικοινωνιών. Οι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά
αιτήσεις έως τις 31 Μαρτίου και όσοι
επιλεγούν, με σύστημα μορίων, θα
λάβουν για 260 ώρες, αμοιβή 1. 471
ευρώ.
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Τι ισχύει κατά την νομοθεσία
για τα καταστήματα μας

Κ

ατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων
είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους
ξηροί καρποί και ορισμένα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες,
από τα αναφερόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, όπως είναι οι μαρμελάδες, τα γλυκά
κουταλιού, οι κομπόστες, ο χαλβάς, και τα λουκούμια, τα
οπωροζαχαρωτά και οι ζαχαρωμένοι καρποί (φρουί γλασέ),
οι πολτοί και οι πηκτές φρούτων, τα είδη καραμελλοποιίας
και σοκολατοποιίας, τα μπισκότα, κουραμπιέδες, παστέλια,
μαντολάτα, τυποποιημένα παγωτά κ.τ.ομ. πλην των γλυκισμάτων ταψιού, παστών, παγωτών χύμα κ.τ.ομ.
Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται μικρές
ποσότητες εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών ποτών και
εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων χυμών φρούτων και αναψυκτικών.
Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους εμφιαλωμένα
ποτά, οινοπνευματώδη και μη, και εμφιαλωμένοι ή και
εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων, καθώς και οινοπνευματώδη
ποτά σε χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση.
Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται σε μικρές
ποσότητες και ξηροί καρποί, για την έκθεση των οποίων
θα χρησιμοποιείται μικρή υαλόφρακτη προθήκη.
Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται ελαιόλαδο, συσκευασμένο
ή χύμα, πυρηνέλαια και σπορέλαια συσκευασμένα, και
μαγειρικά λίπη, με τους όρους που καθορίζουν οι εκάστοτε
ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και ο Κώδικας Τροφίμων.
Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται και η πώληση λιωμένου
βουτύρου γάλακτος, αν τούτο δεν απαγορεύεται από
άλλες διατάξεις, και σάπωνος.
Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων
και ποτών εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου.
Επίσης απαγορεύεται η αποθήκευση και η πώληση άλλων
ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, πλην εκείνων που ρητώς
αναφέρον3ται στην περίπτωση α της προηγούμενης πα-

ραγράφου, προκειμένου για παντοπωλεία, και στην παρ.
3 άρθρου 39 της παρούσας, προκειμένου για αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου.
Θα διαθέτουν τους εξής χώρους:
Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστημα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα με την πελατειακή κίνηση του καταστήματος, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η άνετη
κυκλοφορία των πελατών και ο εύκολος καθαρισμός της,
και πάντως δεν θα είναι μικρότερη των 15 τ.μ. πλην των
κρεοπωλείων, στην οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι
30 τ.μ. τουλάχιστον. Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω
ελάχιστο εμβαδόν: – τα καταστήματα του παρόντος
άρθρου, που στεγάζονται σε δημοτικές ή Κοινοτικές
αγορές ή σε κτιριακά συγκροτήματα, που έχουν ανεγερθεί
ειδικά για τη στέγαση τέτοιων καταστημάτων από Συνεταιρισμούς Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών. – Μικρά
Καταστήματα, στα οποία πωλούνται μόνον εμφιαλωμένα
ποτά ή ξηροί καρποί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. – τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε
κωμοπόλεις και πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000
κατοίκων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων μπορεί να
είναι μικρότερη μέχρι 20 τ.μ. τουλάχιστον. – Τα πρατήρια
άρτου, των οποίων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται από
την ισχύουσα νομοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια
άρτου (12 τ.μ.).
Προκειμένου για μικτό κατάστημα, το κάθε τμήμα του
(συστεγαζόμενο κατάστημα) θα είναι εγκαταστημένο σε
ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισμένο από τα άλλα τμήματα,
εμβαδού ίσου με το ανωτέρω καθοριζόμενο για κάθε
είδος καταστήματος ελάχιστο εμβαδόν (15 τ.μ. πλην των
κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εμβαδόν 30 τ.μ. ή αν
βρίσκονται σε κωμοπόλεις και πόλεις κάτω των 10.000
κατοίκων 20 τ.μ.). Η συνολική έκταση της αίθουσας πωλήσεων του μικτού καταστήματος θα είναι ίση με το
άθροισμα, τουλάχιστον, των απαραίτητων για κάθε τμήμα
του ελάχιστων εμβαδών.

Αποθήκη, ανάλογης με την εμπορική κίνηση του καταστήματος εκτάσεως. Η αποθήκη δεν είναι απαραίτητη
στα μικρά καταστήματα εμβαδού 20 τ.μ., αν είναι αμιγή,
ή 40 τ.μ., αν είναι μικτά ή κρεοπωλεία.
Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων
του ενός καταστημάτων του παρόντος άρθρου, κατά
τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο
θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των
λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό
κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται
ιδιαίτερο προσωπικό. ‘Ολα τα τμήματα του μικτού καταστήματος θα ανήκουν στον ίδιο επιχειρησιακό φορέα.
Από τα καταστήματα του παρόντος άρθρου μπορούν να
λειτουργήσουν ως μικτά παραθέτουμε αυτά που μας ενδιαφέρουν:
Τα παντοπωλεία, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών
καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών.
Στα μικτά καταστήματα τα εμπορεύματα θα είναι τοποθετημένα με τάξη κατά τμήμα και δεν επιτρέπεται η ανάμειξη των εμπορευμάτων ενός τμήματος με τα εμπορεύματα άλλου.
Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα
τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις
υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Τα χονδρικής
πωλήσεως καταστήματα θα διατηρούν τα εγκυτιωμένα
τρόφιμα σε ξηρές αποθήκες σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας, κατά προτίμηση +10ο C, που θα αερίζονται
καλά.
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Νέα και ειδήσεις από τον χώρο
των τροφίμων και των ποτών
•Διάκριση για την
Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Στην κατηγορία
«Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
περιπτώσεις Εξαγορών και Συγχωνεύσεων», διακρίθηκε
η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στο πλαίσιο
του διαγωνισμού
«Βραβεία Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG».
Η απονομή των Βραβείων έγινε σε ειδική τελετή
κατά τη διάρκεια του 19ου Συμποσίου Ανθρωπίνου
Δυναμικού που διοργάνωσε η KPMG στις 18 Φεβρουαρίου
2016 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία αποτέλεσε μία εκ των τεσσάρων συνολικά εταιρειών που βραβεύθηκαν από
την KPMG, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε πλήθος αξιόλογων υποψηφιοτήτων.
Η διάκριση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, αφορά στο
σημαντικό και αποτελεσματικό ρόλο που ανέπτυξε
το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διαδικασία
συγχώνευσης των εταιρειών Μύθος Ζυθοποιία και
Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατά το 2015.
Συγκεκριμένα το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού
υπήρξε στρατηγικός εταίρος για την ομαλή μετάβαση
της εταιρείας στην επόμενη μέρα, τη δημιουργία εταιρικής κουλτούρας υψηλής απόδοσης, την αποτελεσματική ενοποίηση των λειτουργιών και τη διαμόρφωση
μιας ισχυρής δομής.
Κατά την παραλαβή του βραβείου η HR Director της
Ολυμπιακής Ζυθοποιίας κ. Μαρία Καφεντζή δήλωσε:
«Η διάκριση μας δεν αφορά μονάχα στην υλοποίηση
ενός επιτυχούς προγράμματος ανάπτυξης μιας νέας
εταιρικής κουλτούρας και πλήρους εναρμόνισης με
αυτή, αφορά στη συμβολή μας στη δημιουργία ενός
ισχυρού επιχειρηματικού πόλου ο οποίος υποστηρίζει
την ελληνική οικονομία και δημιουργεί θέσεις εργασίας».
Η KPMG διοργάνωσε για 15η συνεχή χρονιά τα
Βραβεία Ανθρωπίνου Δυναμικού, ενώ στην εκδήλωση
βράβευσης το παρόν έδωσαν ομιλητές και προσκεκλημένοι παγκόσμιας εμβέλειας από διεθνείς εταιρείες.
Η θέσπιση των βραβείων αυτών από την KPMG πηγάζει
από την ανάγκη αναγνώρισης των εταιρειών που υιοθετούν και υλοποιούν καινοτόμες ιδέες σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και στόχο έχει να επιβραβεύσει
και να αναδείξει τις καλύτερες πρωτοβουλίες στο χώρο
αυτό.

•METRO: Κανένα «κούρεμα»
στους προμηθευτές της «Βερόπουλος»
Δεν θα "κουρευτούν" οι οφειλές της Βερόπουλος
προς τους προμηθευτές, σύμφωνα με όσα είπε ο επικεφαλής της METRO, Αριστοτέλης Παντελιάδης κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παρέθεσε λόγω
της συμφωνίας για την εξαγορά των δραστηριοτήτων
της Βερόπουλος στην ελληνική αγορά.
«Οι προμηθευτές της Βερόπουλος θα πληρωθούν
άμεσα και στο ακέραιο» τόνισε λέγοντας ότι «η συνεργασία πρέπει να έχει αμοιβαίο όφελος, θέλουμε τη
συνεργασία και τη βοήθεια τους και όταν λέω βοήθεια
δεν σημαίνει κανενός είδους haircut. Όλες οι υποχρεώσεις θα πληρωθούν στο ακέραιο». Σημειώνεται πως
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Βερόπουλος προς
τους προμηθευτές της, ανέρχονταν στα επίπεδα των
60-70 εκατ. ευρώ και ο συνολικός δανεισμός στα 150
εκατ. ευρώ.
«Κινδυνεύουν να χάσουν λεφτά όχι από εμάς αλλά
από άλλους στους οποίους έδιναν άκριτα μεγάλες πι-

στώσεις και εκπτώσεις. Δεν θα τους συμπαρασταθούμε
εμείς σε αυτό» ανέφερε καρφώνοντας τον ανταγωνισμό
στέλνοντας παράλληλα μήνυμα: «Μέχρι τώρα οι προμηθευτές δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή, ας τη
δείξουν στο μέλλον για να μην χάσουν χρήματα».
Για τις αλλαγές που συντελούνται το τελευταίο διάστημα το εγχώριο λιανεμπόριο τροφίμων ο κ. Παντελιάδης σημείωσε ότι ο ανταγωνισμός θα είναι έντονος
αφήνοντας ανοικτό να επηρεαστούν, όμως, οι μικρότεροι
παίκτες της αγοράς. «Δεν υπάρχει χώρος σε αυτή την
αγορά για όλους τους παίκτες. Ο συνολικός αριθμός
των καταστημάτων θα μειωθεί περαιτέρω» είπε. Ο ίδιος
πάντως εμφανίστηκε ανοικτός σε σχέδια για περαιτέρω
ανάπτυξη. «Δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια σε
μια αγορά που αλλάζει ραγδαία. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια άλλη επεκτατική κίνηση» σημείωσε.
Προσλήψεις και επενδύσεις
Με τη συμφωνία εξαγοράς της εταιρίας Βερόπουλος,
θα προκύψει ένα νέο σχήμα με εκτιμώμενο τζίρο 1,5
δισ. ευρώ σε βάθος τριετίας. Επίσης στα σχέδια, είναι
η πρόσληψη 1.000 νέων εργαζόμενων, η υλοποίηση
νέων επενδύσεων 50 εκατ. ευρώ και η επίτευξη
καθαρών κέρδών 45-50 εκατ. ευρώ. Η νέα εταιρεία θα
διαθέτει δίκτυο άνω των 240 καταστημάτων σούπερ
μάρκετ (σ.σ. θα κλείσουν σε πρώτη φάση 19 καταστήματα Βερόπουλος) και 50 cash and carry.
«Έχουμε το… βίτσιο να μην λαμβάνουμε αποφάσεις
ποτέ συναισθηματικά, αλλά πάντα με οικονομικά και
επιχειρηματικά κριτήρια. Τέτοια ήταν και η απόφαση
μας για την απόκτηση της Βερόπουλος. Μια συμφωνία
τέτοιου μεγέθους αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς,
λόγω της ταχύτητας που ολοκληρώθηκε το deal. Αν
χάναμε χρόνο, απλά δεν θα υπήρχε Βερόπουλος» σημείωσε.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στο «δίκτυο» των
κέντρων logistics του νέου σχήματος. Στο πλαίσιο
αυτό είναι κοντά σε συμφωνία για την αγορά ακινήτου
στη Θεσσαλονίκη, όπως και ενοικίασης ψυκτών χώρων.
Επίσης σχεδιάζεται η επέκταση των αποθηκών στα Οινόφυτα κατά 20.000 τ.μ. και ο εκσυγχρονισμός των
αποθηκών της Βερόπουλος στον Ασπρόπυργο.
Με βάση τον σχεδιασμό που υπάρχει, η METRO πρόκειται να ανοίξει 10 καταστήματα σούπερ μάρκετ στην
Ελλάδα εντός του έτους, δύο cash & carry ενώ στα
σχέδια είναι η επέκταση εκτός των συνόρων και συγκεκριμένα στην Κύπρο με τη δημιουργία ενός Cash &
Carry το 2017. Σημειώνεται πως η METRO πέτυχε
πέρυσι τζίρο 737 εκατ. ευρώ (+5,7% έναντι του 2014)
και 20,4 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από 17 εκατ. ευρώ
το 2014. Εν αντιθέσει με τη METRO, η πορεία της Βερόπουλος ακολούθησε αντίθετη πορεία. Ο τζίρος της
πέρυσι συρρικνώθηκε στα 385 εκατ. ευρώ.

•Αλλαγή σελίδας στην ηγεσία της
Coca-Cola HBC.Νέο αίμα στην ηγετική
πυραμίδα της Coca-Cola HBC.

Πρόεδρος του ομίλου αναλαμβάνει ο Αναστάσης Γ.
Δαυίδ, γιος του επί 35 χρόνια προέδρου του ομίλου
Γιώργου Δαυίδ. Το γεγονός ανοίγει μια νέα ιστορική
σελίδα στην παρουσία του Ομίλου και προφανώς
αφορά στο σύνολο της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας.
Ο Πατριάρχης, Γιώργος Δαυίδ ήταν αυτός που το
1981, μέσω της εταιρείας συμμετοχών Kar-Tess Holding,
απέκτησε το 99,9% των μετοχών της Coca-Cola HBC,
οδηγώντας στην θεαματική μεγέθυνση της εταιρείας
και τον εξωστρεφή προσανατολισμό της μέσα από
σειρά διαδοχικών εξαγορών σε άλλες χώρες. Χρονιάορόσημο ήταν το 2000, όταν η Coca-Cola HBC εξαγόρασε

την Coca-Cola Beverages, η οποία δραστηριοποιούνταν
σε 13 χώρες και απευθυνόταν σε 200 εκατομμύρια καταναλωτές.

•Το πρώτο εργοστάσιο στέβιας
στην Ευρώπη, στη Καρδίτσα
Πρόκειται για το πρώτο,
στην Ευρώπη, εργοστάσιο
στέβιας στο Φανάρι Μουζακίου στην Καρδίτσα, το
οποίο αναμένεται να τεθεί
σε πλήρη λειτουργία μέχρι
τα τέλη Φεβρουαρίου 2016.
Ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας
αναφέρθηκε στην επιτυχή προσπάθεια για την ίδρυση
του το 2012 και στο γεγονός της αποδοχής από νέους
αγρότες ώστε να απαρτίζεται σήμερα από 64 μέλη.
Παράλληλα, τόνισε την καινοτόμα στην Ελλάδα καλλιέργεια του φυτού της στέβιας, τις συνεχείς ενημερωτικές διαδικασίες για την πλήρη κατάρτιση των
μελών, τις επιστημονικές συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Θεσσαλίας, στις διεθνείς
επαφές με παραγωγούς από τρίτες χώρες που παράγουν
στέβια. Αναλυτικά αναφέρθηκε στην ευόδωση της συνεργασίας μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Στέβιας,
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Θεσσαλίας
και ελληνικής κατασκευαστικής επιχείρησης ώστε να
κατασκευαστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου με καινοτομία. Αποτέλεσμα των συνεργειών
αυτών, είναι το εργοστάσιο στέβιας στην Καρδίτσα να
λειτουργήσει με πατέντα παραγωγής γλυκοζιτών της
στέβιας μόνο με τη χρήση νερού, πατέντα η οποία
ανήκει στην ερευνητική εργασία και εφαρμογές του
ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η μονάδα, που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα Leader, θα παράγει γλυκαντικά και προϊόντα
στέβιας με πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή (χωράφι
- μεταποίηση - διανομή).
Η πρωτοβουλία των νέων παραγωγών του Αγροτικού
Συνεταιρισμού Στέβιας Καρδίτσας συγκεντρώνει κρίσιμα
χαρακτηριστικά όπως η συμμετοχή νέων αγροτών, η
υπό συγκρότηση Ομάδα Παραγωγών, η καινοτομία
στην καλλιέργεια και η χρήση νέας τεχνολογίας, η ανταγωνιστικότητα, η καθετοποιημένη διαχείριση του
προϊόντος, που καθιστούν, με την προϋπόθεση υποβολής τεκμηριωμένης μελέτης, επιλέξιμη για την
ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, υπήρξε εκτενής συζήτηση για το στρατηγικό
σχεδιασμό της πολιτικής προώθησης των προϊόντων
που θα ακολουθεί, τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και
σε αγορές τρίτων χωρών, με την απαραίτητη στήριξη
των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για τις διεθνείς
σχέσεις και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων
σε ξένες αγορές.

•Οινόραμα: Το πανόραμα του
ελληνικού αμπελώνα στο Ζάππειο
Περισσότερα από 150 οινοποιεία από όλη τη χώρα, με 1.500
κρασιά, θα συμμετέχουν στην
έκθεση κρασιού, Οινόραμα, που
διοργανώνεται στο Ζάππειο Μέγαρο, το τριήμερο 5, 6 και 7
Μαρτίου (10.00- 19.00).
Οινοπαραγωγοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα είναι παρόντες για να παρουσιάσουν τα
κρασιά τους στο οινόφιλο κοινό
και σε επαγγελματίες. Οι επισκέπτες της έκθεσης λαμβάνουν στην είσοδο αναμνηστικό ποτήρι γευσιγνωσίας,
με το οποίο μπορούν να δοκιμάσουν τα κρασιά της
νέας εσοδείας (2015), συνομιλώντας, ταυτόχρονα, με
τους οινοπαραγωγούς τους.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
Πολλές είναι οι καινοτομίες του φετινού Οινοράματος, στο οποίο αναμένονται και πολλοί ξένοι επισκέπτες: η αίθουσα «Discover Greek Wines», με τα
πιο αντιπροσωπευτικά κρασιά του ελληνικού αμπελώνα, η αίθουσα «Οινικές Αποκαλύψεις», με οινοποιεία
πολύ μικρής παραγωγής, το wine bar με τα «φυσικά
κρασιά» και τα κρασιά από «αφανείς» ποικιλίες αμπέλου
και η δράση «ΕλλΟινικό Εστιατόριο», που στοχεύει
στην επιβράβευση των εστιατορίων εκείνων που προβάλλουν τα ελληνικά κρασιά στις λίστες τους αλλά
και στην παροχή συμβουλών σε εστιάτορες που θα
ήθελαν οι χώροι τους να γίνουν «οινικά εστιατόρια».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ομαδικό
σταντ «Τα Ελαιόλαδα των Οινοποιών», με έξτρα παρθένα
ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας, που παράγονται από
οινοποιούς του Οινοράματος 2016. Όπως και πέρυσι,
το Οινόραμα 2016 συνοδεύεται από την εβδομάδα
κρασιού «Athens Wine Week» (28/02 – 6/03).
Κατά τη διάρκειά της, θα οργανωθούν ειδικές εκδηλώσεις για το κρασί, (γευσιγνωσίες, σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαλέξεις, οινικά δείπνα κ.ά.) σε διάφορα
σημεία της πόλης. Η είσοδος στο Οινόραμα 2016
είναι δωρεάν με προεγγραφή στο www. oenorama.com
μέχρι τις 20/02/16. Τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης
η είσοδος κοστίζει 10 .

•Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Δυναμική
παρουσία στη φετινή HO.RE.CA 2016
Δυναμική ήταν η παρουσία
της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας στην
11η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων
και Ποτών HO.RE.CA. 2016. Ως
ο νέος ισχυρός παίκτης στην
αγορά μπύρας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε στο μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός της
χρονιάς με ανακοινώσεις νέων προϊόντων, ηχηρή προβολή του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και νέο εντυπωσιακό περίπτερο, πλήρως προσαρμοσμένου στην
νέα εταιρική εικόνα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο περίπτερο, οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το χαρτοφυλάκιο της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, το οποίo περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα, εκ
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των οποίων 10 εγχώριας παραγωγής.
Συγκεκριμένα και όπως ανακοινώθηκε επισήμως στην
έκθεση, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εξελίσσει περαιτέρω
την κορυφαία μάρκα Tuborg λανσάροντας την TuborgLemon Soda, με προσθήκη φυσικού χυμού λεμονιού.
Με ανανεωμένη εικόνα έκαναν την εμφάνιση τους
και τα brands μπύρας του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.
Σε συνέχεια σημαντικής επένδυσης, η μπύρα Mythos
παρουσιάστηκε με ανανεωμένη ετικέτα καθώς και με
νέα φιάλη easy open που αποτελεί αποκλειστική καινοτομία για τα ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με την
ανακοίνωση.
Αντίστοιχα, αναθεωρήθηκε και η εικόνα των FIX Dark
και FIX Weiss που εντάσσονται σχεδιαστικά στην οικογένεια FIXHELLAS.
Επίκεντρο της παρουσίας της εταιρείας αποτέλεσε η
πρωτοποριακή και παγκόσμια πατενταρισμένη καινοτομία
DraughtMaster™η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα
της εγχώριας αγοράς μπύρας απαντώντας αποτελεσματικά στις προκλήσεις της αγορά, όπως αναφέρει η
ανακοίνωση.
«Δυναμική ωστόσο ήταν η παρουσία και των λοιπών
εμπορικών σημάτων Carlsberg, Guinness, Corona, Somersby, Grimbergen με γευστικές δοκιμές, προωθητικές
ενέργειες και εκδηλώσεις για τους επισκέπτες της έκθεσης», σημειώνεται.
Όπως ανακοίνωσε ο Πάρις Σκανδάλης, Διευθυντής
Marketing της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας: «Σε συνέχεια
μιας ιδιαίτερα απαιτητικής χρονιάς συνεχίζουμε την
επιτυχημένη μας πορεία, σταθερά προσηλωμένοι στο
στόχο μας για τη δημιουργία καινοτόμων και ποιοτικών
προϊόντων που απαντούν στις ανάγκες των καταναλωτών».

•AΘΗΝΕΟ#7: Η νέα μπίρα που
δίνει άλλη γεύση στο χειμώνα
Μια γνήσια Dark Lager,
εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά του Χειμώνα δημιουργήθηκε στο
ΑΘΗΝΕΟ, που αποτελεί
τον πρώτο χώρο δημιουργικής Ζυθοποιίας της
Αθήνας.
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Πιστό στην υπόσχεσή του να δημιουργεί μία μπύρα
για κάθε εποχή το ΑΘΗΝΕΟ παρουσιάζει την ΑΘΗΝΕΟ#7
η οποία δίνει μια άλλη γεύση στο χειμώνα.
Η ΑΘΗΝΕΟ #7 είναι μια Dark Lager, με έντονη παρουσία λυκίσκων και 6,5% αλκοόλ, θολό σκουρόχρωμο
χρώμα και πλούσιο άρωμα που παραπέμπει σε γεμάτο
μπουκέτο από ώριμα φρούτα. Η δυνατή της γεύση με
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ένταση στη πικράδα,
είναι έτοιμη να γοητεύσει τους φανατικούς λάτρεις
του είδους και να συνοδεύσει ιδανικά τις χειμωνιάτικες
στιγμές.
Στα καζάνια του ΑΘΗΝΕΟ παρασκευάζονται μπίρες
lager, με προσθήκη εκλεκτών τοπικών προϊόντων αλλά
και μπίρες Ale διαφόρων τύπων, με πλούσια αρώματα
και έντονες γεύσεις. Οι μπίρες του ΑΘΗΝΕΟ βγαίνουν
σε μικρές παρτίδες, είναι διαθέσιμες και είναι διαθέσιμες μόνο σε βαρέλι και σε επιλεγμένα σημεία στην
Αθήνα και αλλάζουν κάθε εποχή.
Το ΑΘΗΝΕΟ δημιουργεί μια μπίρα για κάθε εποχή:
Τέσσερις μπίρες κάθε χρονιά, η κάθε μια εμπνευσμένη
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εποχής:
Άνοιξη/Καλοκαίρι: ανοιχτόχρωμες, φρουτώδεις,
δροσερές,
Φθινόπωρο/Χειμώνα: σκουρόχρωμες και έντονα
αρωματικές.
Επισκεφθείτε σήμερα κιόλας το πρώτο Δημιουργικό
Ζυθοποιείο της Ελλάδας, και ανακαλύψτε το μαγικό
κόσμο της μπίρας.
Το ΑΘΗΝΕΟ είναι ανοιχτό στο κοινό κάθε Σάββατο
και με ελεύθερη είσοδο προσφέροντας μια γνωριμία
με το χώρο και δοκιμή των χειροποίητων συνταγών
που παράγονται στα καζάνια του.
Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη
η εικαστική έκθεση «Το Κριθάρι: η Σπορά» με έργα 9
Ελλήνων καλλιτεχνών.
Το ΑΘΗΝΕΟ βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Κηφισού
102 στο Αιγάλεω, ακριβώς στο σημείο που πριν από
πάνω από 50 χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία του το
πρώτο Ζυθοποιείο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.
Είναι ένας χώρος με σύγχρονη αισθητική και αποτελεί τόπο έμπνευσης αλλά και συνάντησης για τους
λάτρεις της μπίρας.

RSM Greece

4 ελληνικές επιχειρήσεις στον τελικό
για τα European Business Awards
Μεταξύ των 110 καλύτερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων "Ruban d' Honneur"
βρίσκονται τέσσερις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ό

πως ενημέρωσε η RSM Ελλάδος, μέλος της RSM International, του 6ου μεγαλύτερου δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων στον κόσμο η διάκριση αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για τη
χώρα μας και την ελληνική επιχειρηματικότητα καθώς ο θεσμός αυτός είναι ένας
εξαιρετικά ποιοτικός διαγωνισμός επιχειρηματικότητας με αυστηρά και αξιοκρατικά
κριτήρια που διεξάγεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και 9 χρόνια.
Οι 4 ελληνικές εταιρίες παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό στον οποίο θα διαγωνιστούν για να διεκδικήσουν το βραβείο της καλύτερης επιχείρησης της Ευρώπης
στην κατηγορία που συμμετέχουν.
Οι 4 ελληνικές επιχειρήσεις ανάμεσα στους 110 "Ruban d' Honneur Recipients"
που προκρίνονται στον τελικό είναι οι εξής: Coffee Island, Megas Yeeros, PharmaData, BIKOΣ.
Όπως ανακοίνωσε η RSM Ελλάδος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελλάδα το
ότι για ένατη συνεχή χρονιά καταφέρνει να μπει στην ελίτ των καλύτερων επιχειρήσεων της Ευρώπης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της RSM Ελλάδος, κύριος Άθως Στυλιανού, δήλωσε: "Συγχαρητήρια και στις 4 ελληνικές επιχειρήσεις που κέρδισαν αυτή την τόσο σημαντική και τιμητική διάκριση. Παρόλο που η χώρα μας δοκιμάζεται
συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές επιχειρήσεις καταφέρνουν κάθε χρόνο
να συγκαταλέγονται ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες των European Business
Awards αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν το βάζουν κάτω. Όλοι
εμείς στην RSM Ελλάδος θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να στηρίζουμε την ελληνική επιχειρηματικότητα και να την προβάλλουμε μέσω του θεσμού των European
Business Awards στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Αξίζει σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν από την χώρα μας ένα μεγάλο μπράβο! Ευχόμαστε στους
4 "Ruban d'Honneur Recipients" καλή επιτυχία για τον τελικό!"
Όπως τονίζει η RBM Greece, "συνεχίζεται μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου και η ψηφοφορία του κοινού η οποία θα αναδείξει τον National Public Champion, δηλαδή την
εταιρία από τους National Champions της κάθε χώρας που θα συγκεντρώσει τις πε-

ρισσότερες ψήφους. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αυτής θα ανακοινωθούν
στις 7 Μαρτίου και οι National Public Champions της κάθε χώρας θα παραμείνουν
στην διαδικασία ψηφοφορίας η οποία θα συνεχιστεί πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο
για την ανάδειξη του European Public Champion. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του European Public Champion θα ανακοινωθούν στον τελικό
τον Ιούνιο.
Τα European Business Awards είναι τα μοναδικά επιχειρηματικά βραβεία που αναδεικνύουν την αριστεία και τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων της Ευρώπης.
Επίσημος Patron των βραβείων είναι ο Karel de Gucht, Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου. Η RSM Ελλάδος επιλέγει και προσεγγίζει κάθε χρόνο κατόπιν έρευνας ένα
συγκεκριμένο αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν καινοτόμες επιχειρηματικές πρακτικές και επιτυγχάνουν σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα
τους, με σκοπό να τις ενθαρρύνει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και τις υποστηρίζει αφιλοκερδώς σε όλα τα στάδιά του. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ανάδειξη και προβολή της ελληνικής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη και στο εξωτερικό γενικότερα.
Η κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από σημαντικούς Ευρωπαίους επιχειρηματίες,
ακαδημαϊκούς και opinion leaders, ξεχώρισε τις 110 καλύτερες εταιρίες όχι μόνο
για τις επιχειρηματικές τους διακρίσεις, αλλά και για το δυναμισμό, τη φιλοσοφία
και την κουλτούρα τους. Οι εταιρίες αυτές εκλέχθηκαν με βάση ενός βίντεο το
οποίο ετοίμασαν οι επιχειρήσεις και ανέβηκε μετέπειτα στην ιστοσελίδα των European Business Awards καθώς και των γραπτών απαντήσεων που έδωσαν στην πρώτη φάση του διαγωνισμού.
Στην επόμενη και τελική φάση του διαγωνισμού η κριτική επιτροπή θα επιλέξει
μέσω συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία στα γραφεία της
RSM, την καλύτερη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην κάθε μία από τις έντεκα κατηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθεί το European Business Award τον Ιούνιο του 2016
στο Gala απονομής που θα γίνει φέτος για πρώτη φορά στο Μιλάνο".
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ΑΚΙΝΗΤΑ

Όχι καλές οι προοπτικές για τις αξίες ακινήτων στην Ελλάδα

Ο

ι κοινωνικές αλλαγές, η ταχύτατη αστικοποίηση, η ταχύτατα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών και οι εξελίξεις της τεχνολογίας, επηρεάζουν πλέον τις
αξίες των ακινήτων στην Ευρωπαϊκή αγορά,
σύμφωνα με την έκθεση «Emerging Trends in
Real Estate® Europe 2016: Beyond the Capital» που δημοσίευσε από κοινού η PwC και το
Urban Land Institute (ULI) με θέμα τις τάσεις
που θα επικρατήσουν στον κλάδο των ακινήτων στην Ευρώπη το 2016.
«Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τους
επενδυτές στην στόχευση συγκεκριμένων
πόλεων και ακίνητων και όχι σε ολόκληρες
χώρες. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι επενδυτές δείχνουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τομείς που έχουν ευνοηθεί
από την ταχύτατη αστικοποίηση και τις δημογραφικές αλλαγές, όπως η υγεία, τα ξενοδοχεία, η φοιτητική στέγαση και τα κέντρα δεδομένων. Το
41% των ερωτηθέντων θα ενδιαφέρονταν να επενδύσουν σε εναλλακτικούς τομείς σε σύγκριση με το αντίστοιχο 28% της προηγούμενης χρονιάς. Τα ακίνητα σε
ακριβούς εμπορικούς δρόμους και τα ακίνητα του κλάδου διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που έχουν
ωφεληθεί από τεχνολογικές εξελίξεις και τις οικονομικές συνθήκες, αναμένεται να διαγράψουν ανοδική πορεία και το 2016», αναφέρει η μελέτη.
Η ανάπτυξη ακινήτων, επίσης αναμένεται να έχει

Στα 1,55 δισ. ευρώ είναι
μέχρι στιγμής τα έσοδα
από την τακτοποίηση
265.190 αυθαιρέτων

άνοδο το 2016, καθώς το 78% των ερωτηθέντων την
θεωρεί έναν ελκυστικό τρόπο απόκτησης ακινήτων με
καλά χαρακτηριστικά. Όλο και περισσότερες εταιρείες
ανάπτυξης ακινήτων όπως και επενδυτές καινοτομούν
σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των
διαρκώς καλύτερα πληροφορημένων και συνεχώς
απαιτητικών πελατών.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι 5 κορυφαίες ευρωπαϊκές
πόλεις για επενδύσεις το 2016 είναι το Βερολίνο, στην
κορυφή, και ακολουθούν το Αμβούργο, το Δουβλίνο, η
Μαδρίτη και η Κοπεγχάγη.

Πολλοί ερωτηθέντες εκτιμούν ότι η γερμανική πρωτεύουσα θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί στον κλάδο και μετά το 2016, λόγω
του νέου ηλικιακά πληθυσμού της και της αυξανόμενης φήμης της ως τεχνολογικό και πολιτισμικό κέντρο, αλλά και της γης που υπάρχει διαθέσιμη για αξιοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Λονδίνο έχει εκτοπιστεί από την
πρώτη πεντάδα, αποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές βλέπουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο και σε
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις στο εγγύς μέλλον.
Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η βρετανική πρωτεύουσα εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη
επιλογή στην Ευρώπη για πολλούς διεθνείς
επενδυτές που ενδιαφέρονται για τη διατήρηση του πλούτου τους λόγω της ρευστότητας
και της κλίμακας της αγοράς σε συνδυασμό με
σχετικά καλές οικονομικές αποδόσεις.
Την ίδια στιγμή, τα αποτελέσματα της μελέτης για
την Αθήνα, όπως εκτιμάται «είναι απογοητευτικά. Ενώ
την ίδια περίοδο πέρυσι η Αθήνα είχε κάνει ένα άλμα
στην κατάταξη ανεβαίνοντας από την 23η στην 5η θέση, οι προοπτικές της για το 2016 έχουν μειωθεί δραματικά. Δύο εκλογικές αναμετρήσεις, η απειλή του Grexit,
τα capital controls και η υπογραφή του νέου μνημονίου
βύθισαν την ελληνική πρωτεύουσα στην 27η θέση, πιθανώς μια αρκετά πιο ρεαλιστική εικόνα των προοπτικών της».

Ευνοϊκότεροι οι όροι μεταβίβασης ακινήτων
για φορολογούμενους με χρέη στο Δημόσιο
Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μεταβάλλονται οι όροι για τη μεταβίβαση ακινήτων και ευνοούνται οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο
Ευνοϊκότεροι καθίστανται οι όροι για τις μεταβιβάσεις
ακινήτων από φορολογούμενους με χρέη στο Δημόσιο.
Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται σε απόφαση της
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μπορεί πλέον
να χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
για τη μεταβίβαση ακινήτου από φορολογούμενο ο
οποίος έχει χρέη προς το Δημόσιο, εφόσον η οφειλή
είναι διασφαλισμένη και στην περίπτωση αυτή παρακρατείται το 50% αυτής (από 70% - 100% με βάση το
προηγούμενο καθεστώς).
Έτσι, εάν ο φορολογούμενος με οφειλές στο Δη-

μόσιο επιθυμεί να πωλήσει ένα ακίνητο, μπορεί να
ζητήσει από την Εφορία να εγγραφεί προσημείωση
σε άλλο ακίνητό του, προκειμένου να διασφαλιστεί
η οφειλή. Εν συνεχεία, θα λάβει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, στο οποίο θα ορίζεται ότι ο
συμβολαιογράφος θα παρακρατήσει το 50% της οφειλής από το τίμημα.
Στις περιπτώσεις στις οποίες το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία, θα πρέπει να
εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της για να χορηγηθεί
η φορολογική ενημερότητα.
(Πηγή: ΑΠΕ)

Παράταση για τα αδήλωτα του Κτηματολογίου

Π

αρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η
προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης
- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,
ύστερα από Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη
και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιάννη Τσιρώνη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΕ για το 2015 στο
στάδιο της οριστικής υπαγωγής βρέθηκαν 262.988
αυθαίρετα σε σύνολο 959.260 δηλωμένων αυθαιρέτων, ενώ μέχρι τις 26/1/2016 ο αριθμός έφτασε
τα 265.190, σε σύνολο 980.693.
Μέχρι στιγμής τα συνολικά έσοδα από τη ρύθμιση
εκτιμώνται στα 1,55 δισ., ενώ σύμφωνα πάντα με
τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος του
ΤΕΕ, αναμένεται να εισπραχθούν επιπλέον 1,8 δισ.
με βάση τις συνολικές δηλώσεις υπαγωγής στο
νόμο.
Η σχετική με την παράταση ΚΥΑ πρόκειται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Π

εριθώριο ακόμα δύο χρόνων φέρεται να δίνει
το Κτηματολόγιο στους ιδιοκτήτες, προκειμένου
να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Σύμφωνα με την
εφημερίδα «Τα Νέα», η διετής παράταση θα δώσει
«ανάσα» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες που κινδύνευαν
να χάσουν τα ακίνητά τους, καθώς δεν τα είχαν
δηλώσει στα παλιά προγράμματα κτηματογράφησης
την περίοδο 1997-1999 σε 340 περιοχές σε όλη
τη χώρα. Η εκτίμηση από το Κτηματολόγιο είναι
ότι μέχρι το τέλος του 2015, περίπου 10.000 ακίνητα θα άλλαζαν χέρια και θα περνούσαν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».
Συνολικά, τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ανέρχονται σε 200 χιλιάδες. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, περιθώριο (που συνοδεύεται από μπλοκάρισμα της μεταβίβασης) μέχρι το 2018 έχουν πλέον και
ιδιοκτήτες σε 92 περιοχές σε όλη τη χώρα που η προθεσμία θα έληγε μέσα στο 2016. Η λίστα περιλαμβάνει
και οκτώ περιοχές στην Αττική: Ελευσίνα, Βριλήσσια,
Μελίσσια, Νέα Πέραμος, Νέο Ψυχικό, Γέρακας, Νέα
Σμύρνη και Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Σημειώνεται ότι ένα
ακίνητο χαρακτηρίζεται «αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν
δηλωθεί σε 14 χρόνια (από τα 12 που ίσχυε έως τώρα)

από την ίδρυση Κτηματολογικού Γραφείου σε μια περιοχή. Το ίδιο χρονικό διάστημα ισχύει για τους ιδιοκτήτες
που κατοικούν στο εξωτερικό, το Δημόσιο και τους Δήμους. Τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη» θα περιέρχονται στο Δημόσιο. Οι ιδιοκτήτες
αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προσφύγουν δικαστικώς, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική
αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά
με την ειδική προσφορά της Eurobank προς την ΕΔΕΟΠ
Επαγγελματικός Λογαριασμός Eueobank

Συνέχεια στη σελίδα 13
Προνομιακή προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών:

Για τα μέλη σας που διαθέτουν επαγγελματικό λογαριασμό Eurobank προσφέρουμε διευρυμένες δυνατότητες και υπηρεσίες, που διευκολύνουν τις καθημερινές σας συναλλαγές και καλύπτουν τις βασικές επαγγελματικές υποχρεώσεις σας.

I. Δωρεάν Ηλεκτρονικό Πακέτο

Πλεονεκτήματα:
•Εύκολη διαδικασία αίτησης για χορήγηση POS και παράδοση εντός 5 ημερών*
•Αποδοχή όλων των καρτών Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, American
Express, China Union Pay μέσω Τερματικού (POS) cardlink
•Πίστωση των χρημάτων στον επαγγελματικό σας λογαριασμό Eurobank, που
συνδέεται με το τερματικό POS, την επόμενη εργάσιμη ημέρα για Visa, MasterCard, Μaestro και China Union Pay

Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε
πρόσβαση στο λογαριασμό σας, να ενημερώνεστε, και να πραγματοποιείτε συναλλαγές 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, έχοντας έτσι τον απόλυτο
έλεγχο των κινήσεων του λογαριασμού σας μέσα στο ασφαλές περιβάλλον που
σας προσφέρουμε:
• e-banking, mobile banking, phone banking
•χρεωστική κάρτα Eurobank Business Debit MasterCard για απευθείας πρόσβαση
στον επαγγελματικό σας λογαριασμού, και κέρδος σε ευρώ €πιστροφής από τη
χρήση σε 7.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

II. Πακέτο «Δωρεάν Καθημερινές Συναλλαγές»
Αποκτήστε δωρεάν το παρακάτω πακέτο βασικών καθημερινών συναλλαγών με
την προϋπόθεση ύπαρξης μέσου μηνιαίου υπολοίπου καταθέσεων > € 3.000.
Εναλλακτικά η μηνιαία χρέωση για την απόκτηση του πακέτου βασικών καθημερινών συναλλαγών είναι € 5.

•Ανταγωνιστική τιμολόγηση επί των συναλλαγών σας Visa, MasterCard & Maestro
•Χωρίς πρόσθετες χρεώσεις προμήθειας ανά συναλλαγή
•Δυνατότητα για άτοκες δόσεις στις περισσότερες κάρτες όλων των τραπεζών
•24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση & τεχνική υποστήριξη εμπόρου
•Έλεγχος όλων των κινήσεων του λογαριασμού που συνδέεται με το POS μέσω
του e-Banking
•Δυνατότητα συμμετοχής στο μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών
Eπιστροφή, αποκτώντας πρόσβαση σε πάνω από 2 εκ. κατόχους καρτών Eurobank
*Αναλυτικοί Όροι στο www.eurobank.gr/mathepos

Η προσφορά θα είναι σε ισχύ για 3 μήνες από την αποδοχή της προσφοράς.
Τα στελέχη των καταστημάτων μας και εμείς προσωπικά είμαστε στη διάθεση
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΙΟΒΕ: Aξιοσημείωτη η αντοχή
της μικρής επιχειρηματικότητας
Α

ύξηση της επιχειρηματικότητας, μείωση των ποσοστών διακοπής της δραστηριότητας και ενίσχυση της
εξωστρέφειας, συγκαταλέγονται στα βασικά συμπεράσματα έρευνας του ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα την περίοδο 2014 – 2015.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο, σύμφωνα με την
έρευνα, τα περισσότερα επιχειρηματικά εγχειρήματα
είναι αποτέλεσμα ανάγκης, χαρακτηρίζονται από έλλειψη
καινοτομίας, ενώ κυριαρχούν οι μικρές και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα παραμένει ρηχή.
Η βελτίωση σε ορισμένους δείκτες επιχειρηματικότητας
που καταγράφεται στη μελέτη είναι πιθανό να είναι εύθραυστη, καθώς το 2015 οι συνθήκες επιδεινώθηκαν
εξαιτίας της αβεβαιότητας, της παρατεταμένης διαπραγμάτευσης, της επιβολής κεφαλαιακών περιορισμών και
της συρρίκνωσης της οικονομίας.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, το 2014 διαφαίνεται μια στροφή
στην εξωστρέφεια, ένδειξη που όμως ακόμα δεν έχει
αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά ώστε να μπορούμε
με ασφάλεια να συμπεράνουμε ότι η νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα συμβάλλει σε μια συνολική αλλαγή
στα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας.
Αναλυτικότερα, το 2014 το ποσοστό των επιχειρηματιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε εγχώριους πε-

λάτες είναι 41,8% έναντι 43,1% το 2013 ενώ το ποσοστό
εκείνων που εξάγουν σε μικρό βαθμό είναι 40,5% σε σύγκριση με 43,1% το 2013 προς όφελος κυρίως των εγχειρημάτων που απευθύνονται κυρίως στην αγορά
εξωτερικού.
Η καινοτομικότητα όμως της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, όπως αντανακλάται στο ποσοστό των επιχειρηματιών που δηλώνει ποια μερίδα πελατών θεωρεί
το προϊόν ή υπηρεσία της επιχείρησης νέο και πρωτοποριακό, είναι χαμηλή. Για το 2014 το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που δηλώνει πως κάποιοι ή
όλοι οι πελάτες θεωρούν το προϊόν/υπηρεσία της επιχείρησης νέο και πρωτοποριακό ανέρχεται στο 37,4%, επίδοση χαμηλότερη από το διαχρονικό μέσο όρο που

κυμαίνεται στο 49%.
Το εύρημα πιθανόν σε ένα βαθμό να συσχετίζεται με
το γεγονός ότι οι νέες επιχειρηματικές προσπάθειες εντοπίζονται πρωτίστως στους τομείς υπηρεσιών προς τον
καταναλωτή όπου η καινοτομία προϊόντος ή διεργασιών
είναι εκ φύσεως αρκετά περιορισμένη. Από την άλλη
πλευρά, αν και το 2014 οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων φαίνεται πως μένουν προσκολλημένοι σε μεγαλύτερο βαθμό στις παλαιότερες τεχνολογίες και διεργασίες
(61,9%), αρχίζει σταδιακά να διαγράφεται μια τάση ενίσχυσης των άκρων, καθώς αυξάνεται και το ποσοστό των
επιχειρήσεων που κατέχουν τεχνολογία αιχμής.
Η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
Η Ελλάδα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δείκτες καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ανάμεσα στις
χώρες καινοτομίας (12,8% το 2014). Το συγκεκριμένο εύρημα αντανακλά την πραγματική δομή της ελληνικής οικονομίας στην οποία κυριαρχούν μικρές και ως επί το
πλείστον οικογενειακές επιχειρήσεις. Ωστόσο, το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και μετά από πέντε χρόνια κρίσης
- με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα των μικρών
επιχειρήσεων - η αντοχή της μικρής (σε μέγεθος) επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα παραμένει αξιοσημείωτη.
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5 κόλπα για να απολαύσετε
τη μπίρα σας ακόμα περισσότερο
Πώς να παγώσετε μια ζεστή
μπίρα σε 5 λεπτά
Οι λάτρεις της βύνης και του λυκίσκου ξέρουν καλά
ότι μια ζεστή μπίρα είναι ό,τι χειρότερο, ειδικά μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα. Αν λοιπόν αναζητάτε τη δροσιά της και δεν θέλετε να περιμένετε ώρες μέχρι να παγώσει στο ψυγείο, τυλίξτε το μπουκάλι με χαρτί κουζίνας και βάλτε το στην κατάψυξη για 5 λεπτά. Θα διαπιστώσετε ότι σε αυτό το μικρό διάστημα θα έχει παγώσει
ακριβώς όπως τη θέλατε.
Πώς να την ανοίξετε χωρίς ανοιχτήρι
Το αιώνιο πρόβλημα:
έχετε μπίρα, αλλά δεν έχετε ανοιχτήρι. Για να την
ανοίξετε, διπλώστε ένα κομμάτι χαρτί στη μέση, στρίψτε το και διπλώστε πάλι στη μέση. Όπως κρατάτε το
χαρτί, διπλώστε το άλλες δύο φορές στη μέση (χωρίς
να το στρίψετε), μέχρι να έχει μακρόστενο σχήμα και
άλλη μια τελευταία στη μέση (αφού το στρίψετε αυτή
τη φορά). Πιάστε το διπλωμένο χαρτί κρατώντας τα
άκρα του μέσα στη χούφτα σας και σπρώξτε το καπάκι
με το μέρος που στρογγυλεύει. Εναλλακτικά, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο κλειστό μπουκάλι και με

κό ποτήρι με παγάκια κι αφήστε το, προσέχοντας να μη
χυθούν μέσα.
Τι να κάνετε τη μπίρα που έχασε το ανθρακικό της
Εδώ θα απολαύσετε τη μπίρα με ένα διαφορετικό
τρόπο, αν έχει χάσει το ανθρακικό της. Τοποθετήστε τη
σε ένα μπουκάλι με σπρέι και αξιοποιήστε τη στα μαλλιά σας. Η πρωτεΐνη της βοηθά τα μαλλιά να γίνουν πιο
υγιή και λαμπερά.

το καπάκι του να σπρώξετε το καπάκι της μπίρας που
θέλετε να πιείτε.
Πώς να διατηρήσετε
μια παγωμένη κανάτα μπίρας…παγωμένη
Έχετε φτιάξει κατάσταση στο σπίτι κι έχετε φροντίσει
να υπάρχει παγωμένη μπίρα για όλους σε μια δροσερή
κανάτα, αλλά δυστυχώς μετά από λίγο η κανάτα χάνει
τη δροσιά της και το περιεχόμενό της γίνεται αυτό που
όλοι απεχθάνονται: ζεστό. Για να σώσετε την κατάσταση, τοποθετήστε μέσα στη μπίρα ένα (καθαρό) πλαστι-

Μαγειρεύοντας με ουίσκι...

Μοσχάρι με μανιτάρια
και ουϊσκι

Πώς να απαλλαχτείτε από τον πολύ αφρό
Ο επιθυμητός αφρός σε ένα ποτήρι μπίρας σύμφωνα
με τους ειδικούς πρέπει να φτάνει τα περίπου 2 δάχτυλα κι αυτό γιατί σε αυτή την ποσότητα κρατάει τα αρώματά της. Αν όμως σας προκύψει λίγος αφρός παραπάνω και θέλετε να τον ξεφορτωθείτε αντί να τον πιείτε,
υπάρχει ένα κάπως αλλόκοτο κόλπο γι’ αυτό. Τρίψτε 2
δάχτυλα του ενός χεριού στη μύτη σας για να πάρετε
τη λιπαρότητά της και έπειτα ακουμπήστε τα στον
αφρό, κάνοντας μια κυκλική κίνηση. Θα δείτε σιγά-σιγά
ότι η λιπαρότητα μειώνει την ένταση των φυσαλίδων κι
ο αφρός αρχίζει να υποχωρεί.

Μια πολύ νόστιμη σαλτσούλα, που ταιριάζει απίστευτα με ψητό
σολωμό, κοτόπουλο, χοιρινές και μοσχαρίσιες μπριζόλες

Περιγραφή
Με αυτή τη συνταγή θα ξεχάσετε το κοκκινιστό μοσχάρι. Είναι πεντανόστιμο. Η οικογένεια και οι φίλοι
σας θα ξετρελλαθούν. Είναι εύκολο, γρήγορο και πεντανόστιμο
Τι χρειαζόμαστε:
•2 κιλά μοσχάρι ελιά χωρίς κόκκαλο
•2-3 σκελίδες σκόρδο
•1 ποτήρι του κρασιού λάδι
•2 ποτήρια περίπου νερό
•1 κουταλιά βούτυρο
•1 κονσέρβα μανιτάρια κομμένα
•1 σφηνάκι ουίσκι
•500 γραμ. κρέμα γάλακτος

Πώς το κάνουμε:
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το μοσχάρι να πάρει
χρώμα.
Βάζουμε το λάδι και ρίχνουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο
να σωταριστεί.΄Επειτα προσθέτουμε περίπου 2 ποτήρια
νερό (ίσα-ίσα να σκεπαστεί το κρέας) και το αφήνουμε
να ψηθεί πολύ καλά.
Σε ένα μέτριο τηγάνι βάζουμε 1 κουταλιά βούτυρο
(φυτίνη) και ρίχνουμε τα μανιτάρια να σωταριστούν.
Μόλις τραβήξουν τα υγρά σβήνουμε με το ουίσκι.
Αφήνουμε να εξατμιστεί και ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος. Ανακατεύουμε καλά και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα με το μοσχάρι συνεχίζοντας το ανακάτεμα.
Λίγα μυστικά ακόμα
Μπορείτε να το συνοδεύσετε με πατάτες τηγανιτές
ή μακαρόνια ή ρύζι.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

WEF
Το 2050 οι ωκεανοί θα έχουν περισσότερα πλαστικά παρά ψάρια

Η

μαζική χρήση πλαστικών έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που το 2050 οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά κατάλοιπα παρά ψάρια, υποστηρίζει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
"Το σημερινό σύστημα παραγωγής, χρήσης και
απόρριψης των πλαστικών έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις: κάθε χρόνο πετιούνται πλαστικά περιτυλίγματα αξίας 80-120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Και, πέρα από το οικονομικό κόστος, αν δεν αλλάξει
κάτι, οι ωκεανοί θα περιέχουν περισσότερα πλαστικά
παρά ψάρια (σε βάρος) μέχρι το 2050", υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Φόρουμ.
Το Φόρουμ του Νταβός, που ξεκινά αύριο Τετάρτη
τις εργασίες του, παρουσίασε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ίδρυμα της ιστιοπλόου Έλεν Μακάρθουρ και τη συνδρομή της εταιρείας
McKinsey.
Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, η αναλογία πλαστικών-ψαριών, σε τόνους, ήταν ένας προς πέντε το

σει τον έναν προς έναν το 2050.
Το Φόρουμ κρίνει αναγκαία "την πλήρη αναδιοργάνωση" της χρήσης περιτυλιγμάτων και πλαστικών γενικότερα αλλά και την αναζήτηση εναλλακτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη, αφού, αν δεν αλλάξει τίποτα,
ο τομέας αυτός θα καταναλώνει το 20% του παραγόμενου πετρελαίου μέχρι το 2050.
Δεδομένου ότι οι πλαστικές σακούλες είναι μιας
χρήσης, "το 95% της αξίας των περιτυλιγμάτων, που
εκτιμάται στα 80-120 δισεκατομμύρια δολάρια κατ'
έτος, χάνεται", προσθέτει το Φόρουμ, ζητώντας να
προωθηθεί η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίησή
τους.
Πολλές χώρες προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να
περιορίσουν τη χρήση πλαστικών σακούλων. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι πλαστικές σακούλες μιας χρήσης θα απαγορευτούν από τον Μάρτιο.
2014, θα είναι ένας προς τρεις το 2025 και θα ξεπερά-
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ΥΓΕΙΑ

Μούρα και κρασί καίνε
το λίπος στον οργανισμό

Μ

ια νέα έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον διαπίστωσε
ότι τα μούρα και το κόκκινο κρασί βοηθούν στην καύση λίπους στον οργανισμό μας. Ο λόγος είναι η ουσία ρεσβερατρόλη που περιέχεται σ’ αυτά και
η οποία βοηθά στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.
Οι επιστήμονες δοκίμασαν την ουσία σε ποντίκια σε ποσότητες ανάλογες για ένα
άνθρωπο ενώ του έκαναν διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια στα οποία έδιναν συγχρόνως και ρεσβερατρόλη πήραν 40%
λιγότερο βάρος από αυτά στα οποία δεν έδωσαν ρεσβερατρόλη.
Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό έντυπο «International Journal of Obesity» και έδειξαν, ότι τα ποντίκια είχαν τη δυνατότητα να αλλάξουν το λευκό λίπος με το ενεργό μπεζ λίπος, το οποίο βοηθά στο κάψιμο των
θερμίδων.
Όπως σημειώνουν οι ειδικοί τόσο η ρεσβερατρόλη, όσο και άλλες πολυφαινό-

λες που περιέχονται σε κόκκινα φρούτα, όπως μούρα, φράουλες, σμέουρα, σταφύλια και μήλα επιδρούν θετικά στον οργανισμό μας και ενισχύουν το γονίδιο που
αυξάνει την οξείδωση των διαιτητικών λιπών και καταπολεμούν την παχυσαρκία.

Τι να φάτε πριν
πιείτε αλκοόλ

Τ

ο πρωινό που ακολουθεί μετά από μια νύχτα ξέφρενου γλεντιού είναι συνήθως εξαιρετικά δυσάρεστο, καθώς ο πονοκέφαλος, η ζαλάδα και ο
στομαχόπονος ακυρώνουν τις ευχάριστες στιγμές
που προηγήθηκαν.
Ένα καλό γεύμα και ένα παυσίπονο μπορεί να εξουδετερώσουν τις ενοχλήσεις, ωστόσο η σωστή προετοιμασία από το προηγούμενο κιόλας βράδυ μπορεί
να σας βοηθήσει να τις αποφύγετε εξ αρχής.
Σύμφωνα με τον καθηγητή James Schaefer, ειδικό

σε θέματα που αφορούν το μεταβολισμό του αλκοόλ,
ένα χορταστικό γεύμα πλούσιο σε λιπαρά είναι ιδανικό για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες της
μέθης.

Τα λιπαρά, επισημαίνει ο καθηγητής, δημιουργούν
μια εσωτερική «επίστρωση» στο στομάχι και το έντερο,
οπότε το αλκοόλ απορροφάται από το σώμα με πιο
αργό ρυθμό.
Μια πίτσα ή μια ομελέτα είναι λοιπόν το ιδανικό γεύμα πριν τη βραδινή έξοδο. Ένα μεσογειακό «γιατροσόφι» για να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα είναι η κατάποση μίας κουταλιάς ελαιόλαδο.
Μια καλή εναλλακτική είναι πρωινό πλούσιο σε
υδατάνθρακες, σύμφωνα με τον Δρ Richard Stephens
από το βρετανικό πανεπιστήμιο Κιλ. Ένας από τους
λόγους που εκδηλώνεται το hangover, σύμφωνα με
τον Δρ Stephens, είναι η εξάντληση των αποθεμάτων
γλυκόζης του οργανισμού, οπότε ένα καλό πρωινό
βοηθά να εξισορροπήσουν τα επίπεδα γλυκόζης και
να υποχωρήσουν τα δυσάρεστα συμπτώματα.

Πώς σχολιάζουν οι επιστήμονες τη νέα,
επαναστατική θεραπεία της λευχαιμίας
«Η τεράστια δύναμη του ανοσοποιητικού υπάρχει για να αξιοποιηθεί»

Ε

νθουσιασμό έχει προκαλέσει τόσο στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας, όσο και
στους ασθενείς, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα
μιας πειραματικής αντικαρκινικής ανοσοθεραπείας, σε
πάσχοντες από προχωρημένους καρκίνους του αίματος.
Η πειραματική θεραπεία ενισχύει τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού συστήματος του ασθενούς, ώστε να
καταστρέψουν τους όγκους, ακόμη και σε περίπτωση
μεταστάσεων. Τα Τ-λεμφοκύτταρα έχουν προηγουμένως τροποποιηθεί στο εργαστήριο και επανεισαχθεί
στον ασθενή.
Την ανακοίνωση της ανακάλυψης έκανε ομάδα επιστημόνων επικεφαλής τον δρ. Στάνλεϊ Ρίντελ του Κέντρου Αντικαρκινικών Ερευνών «Φρεντ Χάτσινσον» του
Σιάτλ, στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης
για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS). Σύμφωνα με
τους ερευνητές, ασθενείς που δεν αναμενόταν να ζήσουν πάνω από 5 μήνες, εμφάνιζαν πλήρη ύφεση της
νόσου 18 μήνες μετά τη θεραπεία, χωρίς πλέον τα παραμικρά ίχνη καρκίνου.
Σε μία κλινική δοκιμή, πάνω από το 90% των ασθενών
με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία εμφάνισαν πλήρη
ύφεση της νόσου. Σε δύο άλλες κλινικές δοκιμές με 40
ασθενείς που είχαν είτε μη-Χότζκινς λέμφωμα, είτε
χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, πάνω από το 80%
ανταποκρίθηκαν θετικά στη θεραπεία και περίπου οι
μισοί εμφάνιζαν πλήρη ύφεση μετά από ενάμισι έτος.
«Η τεράστια δύναμη του ανοσοποιητικού υπάρχει για

ανοσοποιητικού συστήματος σε αυτές τις περιπτώσεις,
υπάρχει προκειμένου να αξιοποιηθεί», δήλωσε.

να αξιοποιηθεί»
Επιστήμονες έσπευσαν να επισημάνουν ότι τα αποτελέσματα της πρωτοποριακής αυτής θεραπείας, δείχνουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το ανοσοποιητικό
σύστημα.
Ο καθηγητής Waseem Qasim από το νοσοκομείο
Great Ormond Street δήλωσε στο ABC ότι το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο: «Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κύτταρα
από το ανοσοποιητικό σύστημα, να τα προγραμματίσουμε και να τα επανεισάγουμε στους ασθενείς. Και τα
αποτελέσματα αυτά δεν θα είναι μόνο για μερικές
εβδομάδες ή ορισμένους μήνες. Θα έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα για πολλούς μήνες και ενδεχομένως
για χρόνια. Έτσι πιστεύουμε ότι η τεράστια δύναμη του

Χαρούμενοι, αλλά επιφυλακτικοί οι ασθενείς
Ιδιαίτερα χαρούμενοι για τα νέα αυτά εμφανίστηκαν
και οι ασθενείς. Για παράδειγμα, ο George Norton διαγνώστηκε για πρώτη φορά με λευχαιμία το 2005 και
την αντιμετώπισε με συμβατικά φάρμακα. Ο καρκίνος
επέστρεψε μερικά χρόνια αργότερα και αντιμετωπίστηκε ξανά, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα να ξαναγυρίσει για 3η φορά. «Κάθε είδους έρευνα που μπορεί να
οδηγήσει σε μια άλλη επιλογή για τους καρκινοπαθείς
είναι σίγουρα καλά νέα. Προσπαθώ να μην χαρώ υπερβολικά για αυτό (τη νέα έρευνα) καθώς όπως συμβαίνει
και με όλες αυτές τις δοκιμές, βρίσκεται σε πρώιμο
στάδιο», δήλωσε στο ABC.
«Ο τομέας της ανοσοθεραπείας κάνει τεράστια άλματα»
Τη σημασία της ανοσοθεραπείας που αξιοποιεί η νέα
μέθοδος, υπογράμμισε και ο ιατρικός συντάκτης του
BBC, James Gallagher.
«Η σημασία της σημερινής ανακάλυψης είναι δύσκολο να εξακριβωθεί καθώς τα δεδομένα δεν έχουν
δημοσιευτεί, ωστόσο ο τομέας κάνει αναμφίβολα τεράστια άλματα», σημειώνει ο Gallagher και εξηγεί πως
ήδη υπάρχουν φάρμακα όπως τα pembrolizumab και
ipilimumab, «κόβουν τα φρένα του ανοσοποιητικού συστήματος ώστε να επιτίθεται στον καρκίνο».
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Σάκε
το ποτό του ρυζιού

Μ

ε πατρίδα του την Iαπωνία, το σακέ είναι ένα αλκοολούχο ποτό που πίνεται συνήθως ζεστό, σε
ιαπωνικά, κινεζικά και λοιπά εστιατόρια. Eκτός
Δυτικής αγοράς για χρόνια, δίνει το «παρών» εδώ και μερικές δεκαετίες, παραγόμενο παραδοσιακά ή με σύγχρονες μεθόδους και χρήση υψηλής τεχνολογίας σε βιομηχανίες και άφθονες βιοτεχνίες, με υπεύθυνους παραγωγής τους «toji». Ιστορία Tο σακέ, όπως και τα περισσότερα ποτά, είναι πιθανό να ανακαλύφθηκε τυχαία, ακολουθώντας την επικράτηση του ρυζιού στην Ιαπωνία.
Δεν αποκλείεται κάποια ποσότητα ρυζιού που είχε μείνει
εκτεθειμένη να προσβλήθηκε από τους κατάλληλους
μικροοργανισμούς και να δημιουργήθηκε έτσι ένα «πρωτόλειο» σακέ. Οπως είναι πιθανό να συνέβη και με άλλα
ποτά (π.χ. μπίρα, κρασί), η κατανάλωση του τυχαία παραχθέντος προϊόντος ικανοποίησε και ενδεχομένως
έφερε ευφορία (λόγω του αλκοόλ), με αποτέλεσμα την
επιδίωξη της επανάληψης της παραγωγής του. Το πρώτο
καταγεγραμμένο παρασκευαστήριο σακέ, πάντως, είναι
αυτό του αυτοκρατορικού παλατιού στη Νάρα. Αργότερα, οι χώροι παραγωγής του αυξάνονταν χρόνο με το
χρόνο, για να φτάσουμε στη σημερινή εποχή, όπου οι μικροί και μεγάλοι «οίκοι» –θα λέγαμε– που παράγουν αυτό το ποτό, γνωστό και ως nihonshu και seishu, ξεπερνούν τους 1.500.
Ιστορικά
Το σακέ είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την Ιαπωνία, την παράδοση και τη θρησκεία της που ίσως αυτός
είναι ένας από τους πολλούς λόγους εξαιτίας των οποίων η διάδοσή του στον υπόλοιπο κόσμο δεν είναι τόσο
ευρεία και σημειώνει άνοδο ουσιαστικά μόλις τα τελευταία 30-40 χρόνια· ένας άλλος λόγος ίσως είναι ο κλειστός και αυστηρός χαρακτήρας της ιαπωνικής φιλοσοφίας. Σίγουρα, όμως, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η γλώσσα. Οι ετικέτες των σακέ είναι γραμμένες σε
άπταιστα ιαπωνικά. Οσο κι αν είναι γοητευτικές, παραμένουν... ακαταλαβίστικες. Τη στιγμή δε που υπάρχουν τόσοι τύποι αυτού του ποτού, τα πράγματα γίνονται ακόμη
πιο περίπλοκα για τους μη κατέχοντες την ιαπωνική. Σε
κάθε περίπτωση, πάντως, το σακέ δεν αξίζει αυτήν την
τύχη. Οπως και άλλα ποτά που αποτελούν συνοδευτικά
φαγητού, έχοντας λογική περιεκτικότητα αλκοόλ, μπορεί και πρέπει να βρει το δρόμο προς τα τραπέζια φαγητού, γράφοντας έτσι ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.
Παραγωγή
H πρώτη ύλη του σακέ είναι το ρύζι. H ποιότητά του, η
επεξεργασία του και το νερό καθορίζουν την ποιότητα
του σακέ. Kομβικό σημείο αποτελεί το τρίψιμο του ρυζιού, που απομακρύνει το εξωτερικό του μαζί με ουσίες
που προσδίδουν ανεπιθύμητα αρώματα και γεύσεις στο

ποτό. Aκολουθούν το πλύσιμο, το μούσκεμα και ο βρασμός του ρυζιού στον ατμό. Mε τη βοήθεια του μικροοργανισμού «kôji», το άμυλο μετατρέπεται σε σάκχαρα, τα
οποία ζυμώνονται με μαγιά για 18 έως 32 ημέρες και γίνονται αλκοόλ. (Αλκοόλ μπορεί και να προστεθεί, χωρίς
υποχρεωτική υποβάθμιση της ποιότητας). Yστερα από
φιλτραρίσματα και παστερίωση (που δεν γίνονται πάντα), το σακέ νερώνεται για μείωση του αλκοόλ (στο 1416% συνήθως). Γνωστοί οίκοι παραγωγής σακέ είναι οι
Asahi Shuzo, Akasitai Shuzo, Saura, Ozeki, Gekkeikan
Sake κ.ά.
Kατανάλωση
Tο σακέ καταναλώνεται σχεδόν πάντα φρέσκο (έως
περίπου έναν χρόνο από την ημερομηνία εμφιάλωσης
που αναγράφεται στη συσκευασία) και συνήθως δροσερό έως παγωμένο (ειδικά το καλής ποιότητας). Tότε, τα
αρώματα και οι γεύσεις του εκφράζονται καλύτερα. Για
τον ίδιο λόγο, υπάρχουν εξαιρέσεις, οι οποίες έχουν γίνει δυστυχώς κανόνας. Διατηρείται καλά σε σκοτεινό και
δροσερό μέρος ή εντός ψυγείου για λίγες ημέρες αφότου ανοιχτεί, μια και το σακέ δεν περιέχει συντηρητικά.
Παραδοσιακά, πίνεται σε τετραγωνισμένα, σχεδόν κυβικά, ξύλινα σκεύη («masu»), στα γνωστά, κοντά, σχεδόν
κυλινδρικά πορσελάνινα ποτηράκια που μοιάζουν με
φλιτζανάκια, αλλά και σε ποτήρια λευκού κρασιού, στα
οποία τα αρώματά του εκτιμώνται ευκολότερα. Παρότι
δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιο, το σακέ είναι ένα ευέλικτο ποτό για συνοδεία φαγητού (και όχι μόνο ιαπωνικού,
όπως πιστεύεται). Oντας ντελικάτο, καλύπτεται από τις
βαριές γεύσεις. Tαιριάζει, όμως, σχεδόν με όλες τις άλλες, ανεξαρτήτως προέλευσης και υλικών.
Tύποι και αρώματα
Oι τύποι του σακέ ποικίλλουν, όπως και τα στυλ του

(από ιδιαίτερα κομψό έως πληθωρικό και από ξηρό έως
γλυκό). Aχρωμο ποτό, με ανεπαίσθητες υποκίτρινες ανταύγειες, πρέπει να έχει καθαρό και ευχάριστο άρωμα
και ανάλογη γεύση. Tο άρωμα του καλού σακέ είναι ντελικάτο και διακριτικό, αν και πολύπλοκο (ανθώδες,
φρουτώδες, φυτικό, με κάπως ασυνήθιστες αμυλούχες
οσμές δημητριακών) και η γεύση του ζωντανή από την
ισορροπημένη με το αλκοόλ οξύτητα.

Futsû-Shu: Tο απλό σακέ (τα 2/3 της συνολικής παραγωγής) Junmai-Shu: Kάπως βαρύ σακέ υψηλής οξύτητας, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, από ρύζι με απομάκρυνση του 30% του περιβλήματός του. (Το Tokobetsu
Junmai-Shu παράγεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο).
Honjozo-Shu: Σχετικά ελαφρύ, ξηρό και αρωματικό
σακέ, με προσθήκη αλκοόλης, από ρύζι με απομάκρυνση του 30% του περιβλήματός του. (Το «Tokobetsu Honjozo-Shu» παράγεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο).
Ginjo-Shu: Kομψό σακέ, φρουτώδες και πολύπλοκο,
από ρύζι με απομάκρυνση του 40% του περιβλήματός
του και μακρά ζύμωση χαμηλής θερμοκρασίας. (Το Junmai Ginjo-Shu δεν έχει πρόσθετο αλκοόλ).
Daiginzo-Shu: Eξαιρετικό σακέ, από ρύζι με απομάκρυνση του 65% του περιβλήματός του. (Το «Junmai
Daiginjo» δεν έχει πρόσθετο αλκοόλ). Gen-Shu:
Yψηλόβαθμο (χωρίς νέρωμα) και βαρύ σακέ
Namazake: Σακέ χωρίς παστερίωση. (Διατηρείται
κρύο).
Nigorizake: Aφιλτράριστο σακέ με αδιαφανή γαλακτώδη όψη
Chouki Jukusei-Shu: Bαρύ σακέ, που έχει ωριμάσει για
περισσότερα από 3 χρόνια
Taruzake: Σακέ παλαιωμένο σε βαρέλι, με αρώματα
και γεύσεις ξύλου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ελκυστική η τουριστική εικόνα
της Ελλάδας σε Βρετανία, Γερμανία και ΗΠΑ

Ι

διαιτέρως ελκυστική παραμένει η εικόνα της Ελλάδας στις τουριστικές αγορές της Μ. Βρετανίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ, σύμφωνα με
έρευνα της Cesnuwide για λογαριασμό του ΣΕΤΕ.
Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι
προαναφερθείσες αγορές θεωρούν την Ελλάδα
ως έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό - εξέλιξη,
η οποία ενισχύει τις προοπτικές της φετινής τουριστικής περιόδου.
Σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο και ομαλά η αξιολόγηση,
ώστε να εκκινήσει η διαδικασία σταθεροποίησης
της οικονομίας.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο

η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση να λύσουν
άμεσα και αποτελεσματικά τις προκλήσεις του προσφυγικού ζητήματος και να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την υποδοχή, απογραφή και
διαχείριση των προσφυγικών ροών.
Πρέπει με κάθε μέσο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα
διακυβευθεί η συμμετοχή της χώρας στην συνθήκη
Σένγκεν, δεν θα αλλοιωθεί η καθημερινότητα των
τοπικών κοινωνιών, δεν θα πληγεί η οικονομία και η
απασχόληση και δεν θα επηρεαστεί η λειτουργία
των τουριστικών επιχειρήσεων και η ποιότητα των
προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών, καταλήγει ο ΣΕΤΕ.

