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Η κοπή της πίτας και
οι αρχαιρεσίες της ΕΔΕΟΠ Αθηνών
στις 31 Ιανουαρίου 2016
Αγαπητέ Συνάδελφε,
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών σε καλεί στις 31 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00π.μ.
ακριβώς στα γραφεία της Ένωσης μας, Ζ. Παπαντωνίου 54-58, Πατήσια όπου θα γίνει η Τακτική
Γενική Συνέλευση
1. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου και οικονομικός απολογισμός.
2. Αρχαιρεσίες ήτοι
α) εκλογή επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου
και τριών αναπληρωματικών
β) εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής
γ) εκλογή τριμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου

δ) εκλογή αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία
Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Εμπόρων Αθηνών (ΟΕΒΕΑ)
ε) εκλογή αντιπροσώπων για την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εμπόρων-Διακινητών Οίνων-Ποτών
(ΠΟΕΔΟΠ)
Υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει με έγγραφη
αίτηση του υποψηφίου μέχρι τις 28/01/2016 στα
γραφεία της Ένωσης.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη Γενική
Συνέλευση, διότι η παρουσία σας είναι σύμφωνα
με το καταστατικό υποχρεωτική.
Στη συνέλευση θα παραστούν μόνο τα μέλη.

Προωθήστε το νερό το «δικό» μας...

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

με 100€ + ΦΠΑ
Σε καλαίσθητα
βιβλία και
φακέλους όλη
η εφαρμογή
του HACPP
Αποστέλλονται με αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα
Παραγγελίες στα τηλέφωνα
2103468268 και 6945373001
Επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ www.deye.gr

Επίσης πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας όπου θα βραβευθούν τα παιδιά των συναδέλφων πού εισήχθησαν το 2015 στα Ανώτερα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) για αυτό το
λόγο να μας ενημερώσετε έγκαιρα ποια παιδιά
πληρούν τις προϋποθέσεις.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Δ.Σ. της ΕΔΕΟΠ Αθηνών

Επαγγελματικό
Επιμελητήριο Αθηνών:

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.

Η ψηφοφορία θα γίνει με επίδειξη αστυνομικής
ταυτότητας.
Απαγορεύεται η ψηφοφορία με εξουσιοδότηση.

«Προσβάλει την κοινωνία και τον
θεσμό της εργασίας η πρόταση
για το νέο ασφαλιστικό»

Ε

ξοντωτική για τον
κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,
προσβλητική για τον θεσμό
της εργασίας και επικίνδυνη
για την κοινωνία είναι η
πρόταση για το νέο ασφαλιστικό σύστημα.
Οι εξαγγελθείσες ρυθμίσεις, αποτελούν σκάνδαλο
και θα οδηγήσουν στον
αφανισμό χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι σήμερα
επιβίωναν και ταυτόχρονα στήριζαν
και τα δημόσια έσοδα με την απόδοση
ήδη υψηλού φόρου.
Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές καταβάλλουν υψηλές εισφορές στον
ΟΑΕΕ και παράλληλα δηλώνουν το
100% του εισοδήματός τους και φορολογούνται βάσει των βεβαιουμένων
προμηθειών που οι Ασφαλιστικές Εταιρείες χορηγούν, Και όμως αντιμετωπίζονται σε μια ισοπεδωτική λογική ως
φοροφυγάδες καταλογίσει ψήγμα φοροδιαφυγής.
Σήμερα όπως προβλέπεται στις προτάσεις αναφερόμαστε σε μια αρπαγή
χωρίς προηγούμενο άνω του 80% του
εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών. Ο κλάδος της ασφαλιστικής
διαμεσολάβησης πλήττεται ευθέως.
Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό τίποτε
από αυτά που προτείνονται εάν δεν

αρθούν οι παραλογισμοί.
Οι εμπνευστές και εισηγητές της
πρότασης ξεπέρασαν κάθε όριο κοινωνικής δικαιοσύνης, κάθε επιχειρηματολογία για κοινωνική ανάπτυξη,
κάθε ελπίδα για καλυτέρευση των
συνθηκών. Το νέο ασφαλιστικό οφείλει
να είναι δίκαιο, σταθερό και να συμβάλλει στην πρόοδο και την κοινωνική
ευημερία των πολιτών. Δε μπορεί να
σταθεί οτιδήποτε θίγει το δικαίωμα
στην εργασία και προσβάλλει την υπόσταση των εργαζομένων.
Εμείς ως ΕΕΑ θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της αγοράς. Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη
των επαγγελμάτων. Θέλουμε να στηρίξουμε την πρόοδο. Είμαστε θετικοί
σε οτιδήποτε συνάδει με αυτές τις
αρχές και αυστηρά αντίθετοι με αυτό
που προτάθηκε άκριτα και βεβιασμένα.
ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.
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Σύσκεψη αμπελουργών –
οινοπαραγωγών για την
1η Γιορτή Κρασιού

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

EΔEOΠ Μακεδονίας - Θράκης
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

EΔEOΠ Πάτρας
Kωνσταντόπουλος Θεόδωρος
Κυριαζής Παντελής
Μπακαλάρος Δημήτριος
Κoκκοτής Ιωάννης
Σπαλιάρας Γεώργιος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Kορίνθου
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

EΔEOΠ Πέλλας
Mελισσανίδης Δημήτριος
Παππάς Βασίλειος
Ανδρόνικος Χρύσανθος
Xατζηγεωργίου Aναστάσιος
Tσάπας Xρήστος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Γκινάτης Δημήτριος
Mαργαρίτης Iωάννης
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Κυριαφίνης Ιωάννης
Καλλιανίδης Αργύριος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος

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

EΔEOΠ Kέρκυρας
Mουζακίτης Γρηγόριος
Moυζακίτης Αλέκος
Mπασιάς Γεώργιος
Mανιάτος Σπυρίδων
Tζορτζάτος Σπυρίδων

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Xανίων
Γαλανάκης Αντώνης
Xαραλαμπάκης Eμμανουήλ
Mαρμαριτσάκης Iωάννης
Mπουρμπάκης Στυλιανός
Tσιριντάνης Mάρκος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

Η

διοργάνωση της 1ης Γιορτής Κρασιού
στην Αττική υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, συζητήθηκε σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής, με τη συμμετοχή αμπελουργών και
οινοπαραγωγών - οινοποιών αλλά και ιδιωτών.
Ο αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Πέτρος Φιλίππου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, την υλοποίηση
της οποίας προσδιορίζει την άνοιξη, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της
Περιφέρειας Αττικής για την στήριξη των
κλάδων του πρωτογενούς τομέα. «Οι οινοπαραγωγοί της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέσουν τα προϊόντα τους,

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

19-21 Μαρτίου 2016
METROPOLITAN EXPO

Η

FOOD EXPO Greece είναι ικανή να συγκεντρώσει τη μεγάλη πλειοψηφία των
επιχειρήσεων του κλάδου και να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στα εκθεσιακά δρώμενα
της χώρας μας!
Με εφαλτήριο αυτήν την επιτυχία, η FORUM
A.E. προχωρά στη διοργάνωση της 3ης FOOD
EXPO, η οποία θα πραγματοποιηθεί 19-21
Μαρτίου 2016 στο METROPOLITAN EXPO. Διατηρώντας τα ίδια ποιοτικά standards, με
ακόμη υψηλότερο διαφημιστικό budget, αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτήν περισσότεροι από 720 εκθέτες και να την επισκεφθεί μεγάλος αριθμός σημαντικών Ελλήνων
αλλά και ξένων αγοραστών.
Στην 3η FOOD EXPO 2016, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, αγοραστές μεγάλων αλυσίδων
supermarket και μεγάλοι χονδρέμποροι θα
έχουν οργανωμένη παρουσία, σε δικό τους
ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στον οποίο θα
πραγματοποιούν b2b συναντήσεις με τους
εκθέτες.

Eφημερίδα

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

καθιστώντας τα γνωστά στο ευρύτερο κοινό», σημείωσε. Παράλληλα, επισημάνθηκε
η ανάγκη περαιτέρω προβολής των προϊόντων της Αττικής Γης, με τελικό αποδέκτη
την αγορά, τόσο της Αττικής, όσο και της
υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού.

Πάρτε πληροφορίες
για να μην πάρετε...
φέσια

Τ

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

Η εκπαίδευση
του Ε.Φ.Ε.Τ.
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.
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OIKONOMIA

Η εφαρμογή του ΕΦΚ
εμπόδιο στις εξαγωγές κρασιού
Προβλήματα στην εξαγωγική δραστηριότητα των
οινοπαραγωγών και ανυπέρβλητες δυσκολίες που
θα οδηγήσουν σε κλείσιμο τις μικρές οινοποιητικές
επιχειρήσεις έχει προκαλέσει η εφαρμογή του αυξημένου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, στο κρασί.

Ό

πως επισημαίνουν εκπρόσωποι του Συνδέσμου
Ελληνικού Οίνου το γεγονός ότι εφαρμόστηκε
λίγες μερικές μόνο μέρες μετά την έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης, χωρίς καμία προετοιμασία τόσο από τη μεριά των οινοπαραγωγών ,
όσο και από εκείνη των δημοσίων υπηρεσιών που κα-

λούνται να εφαρμόσουν το μέτρο οδήγησαν σε μια
χαοτική κατάσταση.
Για να μπορέσουν να γίνουν εξαγωγές προς τρίτες
χώρες από οινοποιεία που έχουν ζητήσει να ενταχθούν
σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης είναι αναγκαίες
εγγυήσεις, για το σύνολο μάλιστα του Ε.Φ.Κ. τις οποίες
οι τράπεζες δεν είναι διατεθειμένες να παράσχουν
άμεσα, ενώ για το εμπόριο εντός της Ε.Ε. ο Ε.Φ.Κ. προκαταβάλλεται.
Επιπλέον σε όσα μικρά οινοποιεία δεν μπαίνουν σε
καθεστώς φορολογικής αποθήκης απαιτείται ήδη η
καταβολή του Ε.Φ.Κ. και των λοιπών επιβαρύνσεων
για το σύνολο της ποσότητας του οίνου που κατείχαν

στις 31 Δεκεμβρίου2015. Μάλιστα χωρίς αυτή την
άμεση καταβολή δεν είναι δυνατή, ήδη σήμερα, η
πραγματοποίηση πωλήσεων. Έτσι με δεδομένη την
έλλειψη ρευστότητας, οι παραγγελίες μένουν ανεκτέλεστες.
Παράλληλα επιβάλλεται Ε.Φ.Κ. στις εξαγωγές προς
τρίτες Χώρες για τα μικρά οινοποιεία, ο οποίος δεν
επιστρέφεται ενώ πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα
διαφορετικής ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων
από τις κατά τόπο τελωνειακές αρχές ως προς ζητήματα
εγγυήσεων, φορολογητέας ύλης, κλπ.
Σημειώνεται ότι σε σύνολο 650 οινοποιών, αυτή τη
στιγμή διαθέτουν φορολογικές αποθήκες περίπου 5060 οινοποιεία, ενώ τα τελωνεία απαντώντας στα αιτήματα για δημιουργία φορολογικής αποθήκης διαμήνυσαν
στους οινοποιούς ότι θα πρέπει να περιμένουν αρκετά
έως πολύ. Σχετική ερώτηση έχει καταθέσει στη Βουλή
και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βας. Κεγκέρογλου και η
οποία αναμένεται να απαντηθεί από τον αρμόδιο
υπουργό Οικονομικών.

Οι τιμές της βενζίνης «κρατάνε» παρά την μεγάλη
υποχώρηση των τιμών στο πετρέλαιο

Τ

έσσερα εμπόδια συναντά η πτώση του αργού
πετρελαίου μέχρι την αντλία των πρατηρίων
υγρών καυσίμων. Είναι η μεγάλη φορολογία,
τα υψηλά περιθώρια διύλισης, το «τσίμπημα»
του μεικτού κέρδους εταιρειών εμπορίας και
πρατηρίων, η πτώση της ισοτιμίας του ευρώ
έναντι του δολαρίου, αλλά και η στρεβλή λειτουργία του ανταγωνισμού.
Το αποτέλεσμα αυτών είναι οι καταναλωτές
να πληροφορούνται μεν για μείωση 64% της
τιμής του Μπρεντ από τον Ιούνιο του 2014
μέχρι σήμερα ή κατά 27% από πέρυσι, ωστόσο
τελικά να πληρώνουν την αμόλυβδη βενζίνη
φθηνότερα μόλις 19% και 2%, αντίστοιχα.
Με επεξεργασία των επίσημων στοιχείων του
Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τους λόγους για τους οποίους τα καύσιμα διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Η
σύγκριση έγινε ανάμεσα στις τιμές της 8ης Ιανουαρίου
του 2016 με τις αντίστοιχες της 20ής Ιουνίου του 2014
(ημερομηνία με την υψηλότερη τιμή του αργού πετρελαίου) και της 9ης Ιανουαρίου του 2015 (πέρυσι).
Ειδικότερα, στις 8 Ιανουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν 1,371 ευρώ το λίτρο και στις 20
Ιουνίου του 2014 ήταν στο 1,696 ευρώ. Η μείωση είναι
19%. Ωστόσο το αργό πετρέλαιο έπεσε ακόμη περισσότερο. Ήταν στα 114,81 δολάρια το βαρέλι ή στα
84,36 ευρώ (με την ισοτιμία της ημέρας εκείνης που
ήταν στο 1,36 ευρώ). Στις 8 Ιανουαρίου το αργό έπεσε
στα 33,55 δολάρια το βαρέλι ή στα 30,71 ευρώ. Κατρακύλησε κατά 63% αν υπολογιστεί η διαφορά σε ευρώ.
Διυλιστήρια
Για το ίδιο χρονικό διάστημα η τιμή του διυλιστηρίου
υποχώρησε κατά 45% από τα 0,615 σε 0,339 ευρώ το
λίτρο.
Πτώση σημείωσε και η τιμή χονδρικής της αμόλυβδης
βενζίνης. Για την ακρίβεια έπεσε κατά 21% από το
1,659 στο 1,314 ευρώ το λίτρο.
Παρατηρείται, όμως πάντα στο διάστημα των 18
μηνών, το μεικτό περιθώριο κέρδους των εταιρειών
εμπορίας και βενζινάδικων να έχει ανέβει κατά 20%,
δηλαδή από το 0,08 ευρώ το λίτρο στα περίπου 0,10
ευρώ το λίτρο. Το μεικτό περιθώριο διαμορφώνει το
7% της τελικής τιμής.
Ακόμη, παρά τη μεγάλη μείωση των τιμών τα διυλιστήρια στο εννεάμηνο του 2015 ανακοίνωσαν διπλασιασμό των κερδών τους σε σχέση με την αντίστοιχη
εποχή του 2014. Επιπλέον, ένα από τα επιχειρήματά
τους είναι πως για την τιμολόγηση των προϊόντων τους
δεν ακολουθούν τις τιμές του αργού (Μπρεντ) αλλά

εκείνες της Μεσογείου. Όλα δε, τα διυλιστήρια της
συγκεκριμένης περιοχής διατήρησαν υψηλά τα περιθώρια
κέρδους λόγω της αυξημένης ζήτησης των καυσίμων.
Το ίδιο έπραξαν και οι δύο μεγάλοι όμιλοι στη χώρα
μας μια και πάνω από τις μισές ποσότητες πετρελαιοειδών
που παράγουν, τις εξάγουν. Οι τιμές διύλισης, επίσης,
διαμορφώνουν το 25% της τελικής τιμής και αποτελούν
τη βάση για την τιμολόγηση των εταιρειών εμπορίας
πετρελαιοειδών και των πρατηρίων.
Για το ίδιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η επεξεργασία των τιμών αναδεικνύει άλλο ένα γεγονός. Τον
καθοριστικό ρόλο που παίζουν οι φόροι στη διαμόρφωση
της τελικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης. Το σύνολο
των φόρων και τελών επηρεάζει το 68% της αξίας που
πληρώνει ο καταναλωτής. Για να γίνει πιο αντιληπτό
στις 8 Ιανουαρίου η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης
ήταν στα 1,371 ευρώ το λίτρο. Από αυτό το 0,935
ευρώ είναι οι φόροι και τα τέλη. Πριν 18 μήνες το 1
ευρώ από το 1,659 ευρώ το λίτρο πήγαινε στα κρατικά
ταμεία.
Φορολογία
Το μεγαλύτερο μέρος των φόρων είναι ο ΕΦΚ που
είναι σταθερός στο 0,670 ευρώ το λίτρο. Από κει και
πέρα προστίθενται άλλες χρεώσεις για τα τελωνεία, τη
ΡΑΕ και τον ειδικό λογαριασμό πετρελαιοειδών. Αλλά
μπαίνει και ο ΦΠΑ 23%, ο οποίος είναι ποσοστιαίος.
Βασικός παράγοντας που επηρεάζει την πορεία των
τιμών είναι και η ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Όταν το
ευρώ υποχωρεί η πτώση φρενάρει. Έτσι, σε σχέση με
τις 20 Ιουνίου του 2014 η ισοτιμία ευρώ έναντι δολαρίου
έπεσε κατά περίπου 20%.
Εξίσου, σημαντικά είναι και τα ευρήματα από την αντιπαραβολή των φετινών με τα περσινά στοιχεία.
Στις 9 Ιανουαρίου του 2015 η τιμή του αργού βαρελιού
ήταν στα 50,11 δολάρια ή στα 42,32 ευρώ. Από πέρυσι

η μείωση είναι πάνω από 27%.
Ωστόσο, η τιμή της λιανικής της αμόλυβδης
μειώθηκε μετά βίας 2%. Πριν από ένα χρόνο ήταν
στα 1,398 ευρώ το λίτρο.
Τα διυλιστήρια έριξαν μόλις κατά 1,28% τις
τιμές σε σχέση με την πτώση του αργού (-27%)
Πέρυσι η τιμή των διυλιστηρίων ήταν στο 0,343
ευρώ το λίτρο.
Επιπλέον, η τιμή χονδρικής της αμόλυβδης
βενζίνης, σε μέσα επίπεδα, έμεινε αμετάβλητη.
Στο 1,312 ευρώ ήταν πριν από λίγες μέρες (8/1)
και στο 1,314 ευρώ το λίτρο πέρυσι. Όμως υποχώρησε κατά 15% το μικτό περιθώριο κέρδους
των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών και των
βενζινάδικων.
Οι φόροι και τα τέλη παρέμειναν επίσης σχεδόν
σταθερά.
Στο θέμα των καυσίμων παρενέβη την περασμένη
Πέμπτη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων
Εμπόρων Καυσίμων.
Η ΠΟΠΕΚ εγείρει θέματα ορθής λειτουργίας του ανταγωνισμού στον κλάδο και με συγκεκριμένα ερωτήματα
που έθεσε προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εμμέσως
τα υπαινίσσεται.
Συγκεκριμένα οι βενζινοπώλες ζητούν να μάθουν
από τις αρμόδιες αρχές:
1. Από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι σήμερα οι τιμές
του αργού πετρελαίου (BRENT), μειώθηκαν περισσότερο
από 70%, αλλά δεν είχαμε ανάλογη μείωση στις προ
φόρων τιμές των διυλιστηρίων. Γιατί;
2. Ποιος είναι ο βαθμός ανταγωνισμού στη διαμόρφωση
των τιμών σε όλα τα στάδια διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων;
3. Με ποια αντικειμενικά κριτήρια (π.χ. εκπτώσεις
κλίμακας), χορηγούνται
-αν χορηγούνται - σχετικές εκπτώσεις προς τους
πρατηριούχους;
4. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των μέτρων
για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, πού έχει προτείνει
η Επιτροπή Ανταγωνισμού;
5. Πώς ασκείται η εποπτεία της αγοράς πετρελαιοειδών
για περιπτώσεις αντιανταγωνιστικών πρακτικών και αθέμιτου ανταγωνισμού, από επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (π.χ. με τον καθορισμό των
τιμών στο πλαίσιο συμπράξεων ή με τη συγκέντρωση
και την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους στην
αγορά), σε βάρος των καταναλωτών, ζημιώνοντας παράλληλα και όλες τις επιχειρήσεις που σέβονται τους
σχετικούς κανόνες;
Χρήστος Κολωνάς
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Με κάρτα θα πληρώνονται μέσω Τaxis
οι φόροι και οι εισφορές

ε τη χρεωστική ή πιστωτική τους κάρτα μέσω
του Taxis θα μπορούν από φέτος οι φορολογούμενοι να πληρώνουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις. Αυτό προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών ο οποίος, όπως προκύπτει από
απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών
Τρύφωνα Αλεξιάδη σε ερώτηση στη Βουλή, θα έχει
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2016,
οπότε στη συνέχεια θα είναι δυνατή η εξόφληση
φόρων και οφειλών μέσω του Taxis.
Με τον τρόπο αυτόν αναμένεται να αντιμετωπισθεί
και το πρόβλημα των υπερεισπράξεων που οφείλεται
και στο γεγονός ότι πολλοί φορολογούμενοι κάνουν
λάθος στην ταυτότητα οφειλής κατά την εξόφληση
των υποχρεώσεων τους προς την εφορία. Η ΓΓΔΕ και
ειδικότερα η διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
έχει προχωρήσει ήδη σε συμψηφισμό 268.980 υπερεισπράξεων που αφορούν σε 210.297 ΑΦΜ. Το ποσό
που συμψηφίστηκε ανέρχεται σε 10,37 εκατ. ευρώ.
Με το νέο τρόπο πληρωμής οι φορολογούμενοι δεν
θα χρειάζεται να αναπαράγουν την ταυτότητα οφειλής
και έτσι εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν τα λάθη.
Παράλληλα, μπορούν να διευκολυνθούν όσοι δεν
θέλουν να κάθονται στις ουρές των τραπεζών για να
πληρώσουν τις οφειλές τους, αφού πρώτα πήγαν σε

κάποιον λογιστή ή ΚΕΠ για να τυπώσουν την ταυτότητα
οφειλής.
Σε άλλες απαντήσεις του Τρύφωνα Αλεξιάδη προς
βουλευτές γίνεται μεταξύ άλλων σαφές ότι το υπουργείο

Περισσότερα τα έσοδα από τα
τέλη λόγω της αύξησης
κυκλοφορίας νέων οχημάτων

Π

ερισσότεροι είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων
που κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας
για το 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Συγκεκριμένα, προμηθεύτηκαν τέλη κυκλοφορίας επιπλέον
100.578 οχήματα και εισπράχθηκαν επιπλέον 8,283 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας
του 2016. Από το υπουργείο Οικονομικών
η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται στη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία για τα τέλη
κυκλοφορίας του 2016, τα οποία σε αρκετές
περιπτώσεις μειώθηκαν και σε λιγότερες
αυξήθηκαν. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι το 2015 καταγράφεται αύξηση του στόλου των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2015 κυκλοφόρησαν περί τα
152.000 νέα οχήματα, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πληρώσαν τα τέλη κυκλοφορίας
του 2016. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί
ότι κατά το τρέχον έτος παραδόθηκαν
110.000 πινακίδες στην εφορία. Αντίστοιχα,

το προηγούμενο έτος είχε παραδοθεί
στην εφορία ο ίδιος αριθμός πινακίδων.
Από τα τέλη κυκλοφορίας στον
κρατικό κορβανά εισήλθαν 1,07 δισ.
ευρώ έναντι 1,063 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Επισημαίνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει την εκ νέου
αλλαγή των τελών κυκλοφορίας για
το 2017. Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος
αναπληρωτής υπουργός Τρύφωνας
Αλεξιάδης έχει προαναγγείλει ριζική αλλαγή
του συστήματος υπολογισμού των τελών
κυκλοφορίας, με δύο βασικές παραμέτρους:
μικρή, συμβολική καταβολή τέλους για
κάθε όχημα και αύξηση στον ΕΦΚ των καυσίμων, η οποία θα επιβαρύνει όσους χρησιμοποιούν περισσότερο τα αυτοκίνητά
τους. Δηλαδή στόχος είναι να περιορισθούν
τα τέλη κυκλοφορίας και να επιβαρυνθούν
περισσότερο όσοι κάνουν μεγαλύτερη χρήση των αυτοκινήτων τους. Το εφάπαξ ποσό
των τελών, που θα καταβάλλεται έως 31
Δεκεμβρίου, θα είναι μειωμένο έως και
50% σε σχέση με τα τέλη του 2016, ενώ οι
αυξήσεις στον φόρο θα είναι μεγαλύτερες
από 10-15 λεπτά το λίτρο.
Σύμφωνα με τον κ. Αλεξιάδη, ο σχεδιασμός
είναι να μετατεθεί το κόστος στη χρήση
του αυτοκινήτου και όχι στην ιδιοκτησία
του, προκειμένου ο ιδιοκτήτης Ι.Χ. να πληρώνει αναλογικά τέλη, αλλά και να τεθούν
σε κυκλοφορία τα υψηλού κυβισμού αυτοκίνητα με κατατεθειμένες πινακίδες.

οικονομικών δεν πρόκειται να προχωρήσει σε νέα αλλαγή του ακατάσχετου ορίου μισθών και συντάξεων.
Ακόμη διευκρινίζεται ότι οφειλές από ΕΝΦΙΑ ή τέλη
κυκλοφορίας δεν υπάγονται στον νόμο Κατσέλη.

Πρέπει να κρατάμε τις
αποδείξεις για
τουλάχιστον 5 χρόνια!

Γ

ια διάστημα τουλάχιστον
πέντε ετών θα πρέπει οι
φορολογούμενοι να κρατούν
τις αποδείξεις των προηγούμενων ετών με βάση τις οποίες
έχτισαν το αφορολόγητο ποσό
εισοδήματος.
Ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης δήλωσε στη Βουλή ότι
οι φορολογούμενοι πρέπει να
κρατούν τις αποδείξεις αυτές
προκειμένου να τις επιδείξουν
σε περίπτωση φορολογικού
ελέγχου. Ακόμη είπε ότι «για
το 2016 κρατάμε όλες τις αποδείξεις» και πως θα έρθει διάταξη στη Βουλή για επέκταση
τραπεζικών συναλλαγών.
Το υπουργείο Οικονομικών
αναμένεται να εκδώσει εγκύκλιο με την οποία θα παρέχονται διευκρινίσεις για το
θέμα.
Η νομοθεσία προβλέπει ότι
όλοι οι φορολογούμενοι πρέπει να κρατούν τις αποδείξεις
από αγορές προϊόντων ή την
παροχή υπηρεσιών με τις οποίες δικαιολόγησαν το αφορο-

λόγητο ποσό εισοδήματός τους
τουλάχιστον για
πέντε χρόνια για
τη διευκόλυνση
των φορολογικών ελέγχων.
Σημειώνεται
ότι με βάση τον
νόμο οι φορολογούμενοι
θα
έπρεπε να συγκεντρώνουν
αποδείξεις για να δικαιούνται
το αφορολόγητο ποσό μέχρι
και τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2014.
Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015 και θα δηλωθούν το 2016 στην εφορία
δεν ίσχυσε τελικά αυτή η υποχρέωση.
Για τα εισοδήματα που αποκτώνται φέτος το αφορολόγητο ποσό εισοδήματος θα
δικαιούνται οι φορολογούμενοι εφόσον κάνουν αγορές
με τη χρήση πιστωτικών καρτών.
Όπως έχει ήδη ανακοινώσει
ο κ. Αλεξιάδης αυτό θα ισχύει
για όλες τις δαπάνες, ακόμη
και αυτές που αφορούν πληρωμές λογαριασμών των
ΔΕΚΟ.
Επίσης όλες οι δαπάνες της
δήλωσης (ενοίκια, ιατρικές
κ.α.) θα πρέπει να γίνονται
μέσω πλαστικού χρήματος ή
τραπεζικών λογαριασμών για
να αναγνωρίζονται από την
εφορία.
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Χάνουν ως και 125 ευρώ το μήνα παλιοί
και νέοι συνταξιούχοι
Χάνουν χρήματα 500.000 άτομα
- Κόβουν χρήματα από τα επιδόματα και έρχονται
μεγάλες μειώσεις σε παλιές και νέες συντάξεις
- Μεγάλοι χαμένοι οι μητέρες ανηλίκων και οι στρατιωτικοί που βγαίνουν νωρίς σε σύνταξη
- Κόβεται η σύνταξη ακόμη και σε όσους έχουν
αναπηρία
Παιδιά και ανάπηροι μπαίνουν στο στόχαστρο του
νέου Ασφαλιστικού, καθώς φέρνει αλλαγές στον
τρόπο υπολογισμού των προσαυξήσεων λόγω τέκνων.
Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς οι συνταξιούχοι, τόσο οι παλιοί, όσο και όχι παίρνουν τώρα
σύνταξη έχουν μόνο να χάσουν από τον νέο τρόπο
υπολογισμού των προσαυξήσεων και σύμφωνα με
την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” οι απώλειες, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών μπορούν να φτάσουν
ακόμη και τα 125 ευρώ κάθε μήνα!
Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι:
-Οι μητέρες που πήραν σύνταξη με ανήλικο τέκνο,
όπως και οι τρίτεκνες γυναίκες που αποχώρησαν με 20
έτη ασφάλισης από το Δημόσιο και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 150.000 γυ-

ναίκες παίρνουν προσαύξηση σύνταξης λόγω ανήλικου
τέκνου και με το νέο καθεστώς το ποσό θα μειωθεί.
-Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι, καθώς στις ηλικίες που
αποχωρούν (από τα 45 μπορούν να πάρουν σύνταξη)
έχουν παιδιά που είναι είτε ανήλικα (κάτω από 18
ετών) είτε σπουδάζουν, οπότε δικαιούνται επίδομα τέκνων στη σύνταξη.
-Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας που έχουν ανήλικο

τέκνο ή παιδί ως 24 ετών που σπουδάζει.
-Οι συνταξιούχοι που έχουν παιδί με αναπηρία 67%
και άνω γιατί παίρνουν το επίδομα λόγω τέκνων ισόβια και η καταβολή του δεν σταματά στο 18ο έτος ή
στο 24ο αν σπουδάζουν.
Στο άρθρο 10 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι τα επιδόματα τέκνων για τις
συντάξεις θα υπολογίζονται με νέα ποσοστά, που
είναι 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο και
12% για το τρίτο παιδί.
Σήμερα, στο ΙΚΑ, για παράδειγμα, ο συνταξιούχος
δικαιούται 20% προσαύξηση σύνταξης για το πρώτο
παιδί, 15% για το δεύτερο και 10% για τρίτο και κάθε
επόμενο ανήλικο τέκνο, ή για παιδί ως 24 ετών, εφόσον σπουδάζει. Στους συνταξιούχους ΔΕΚΟ και τραπεζών, τα επιδόματα τέκνων υπολογίζονται με ένα 5% επί
του ποσού της αρχικής (μικτής σύνταξης). Στο Δημόσιο
τα επιδόματα κυμαίνονται μεταξύ 18 και 45 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού αναμένεται να
φέρει μειώσεις στις συντάξεις 500.000 ατόμων!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ταβάνι άγγιξε η τουριστική κίνηση στους
δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας

Π

ρωτοφανή επίπεδα, για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων, άγγιξε η τουριστική κίνηση
στους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς της χώρας κατά την εορταστική περίοδο. Στις
δύο «αιχμές», μάλιστα, που αφορούσε στα Σαββατοκύριακα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, οι πληρότητες των καταλυμάτων «τερμάτισαν» στο 100% και
με την προσθήκη των ημερήσιων εκδρομέων, δημιουργήθηκαν συνθήκες αδιαχώρητου.
«Αν είχε πέσει και χιόνι, δεν θα είχαμε πού να τους
βάλουμε!». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε στο
Euro2day.gr ξενοδόχος την εικόνα που παρουσίαζαν
οι ορεινοί προορισμοί τις μέρες αιχμής της εορταστικής
περιόδου.
Αν, όμως, το χιόνι θα ήταν το κερασάκι στη
μεγάλη (όπως αποδείχθηκε) «τούρτα» κρατήσεων
των εορτών για τους ξενοδόχους, στη μεταεορταστική περίοδο αντιπροσωπεύει το «κλειδί»
των κρατήσεων. Για τον λόγο αυτόν, οι ιδιοκτήτες
των καταλυμάτων στα ελληνικά βουνά στρέφονται τώρα με προσμονή προς τον ουρανό,
προσδοκώντας «λευκές» νύχτες για να αναθερμανθούν οι παγωμένες κρατήσεις.
ΑΡΑΧΩΒΑ: Στο 100% έφθασε η πληρότητα
των μονάδων της περιοχής το τριήμερο των
Χριστουγέννων και το διήμερο της Πρωτοχρονιάς.
Σ' αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τον πρόεδρο
της Ένωσης ξενοδόχων Γιάννη Γεωργακό (φωτ.),
βρίσκονταν καθημερινά στην περιοχή 15.000
επισκέπτες. Τις καθημερινές πριν και μετά τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά οι επισκέπτες που
βρίσκονταν στην περιοχή κάθε μέρα έφθαναν τις
6.000.
Μετά την εορταστική περίοδο κι ελλείψει χιονιού
στον Παρνασσό, οι πληρότητες των μονάδων πέφτουν
στο 50% τις Παρασκευές και ανεβαίνουν στο 70% τα
Σάββατα. Τις καθημερινές, οι κρατήσεις καλύπτουν
μόλις το 20% των διαθέσιμων δωματίων. Έτσι, υπάρχουν προσφορές. Ενδεικτικά, ένα δίκλινο δωμάτιο σε
μονάδα τεσσάρων αστέρων από Δευτέρα έως Πέμπτη
κοστίζει 60 ευρώ για κάθε βράδυ.
ΠΗΛΙΟ: «Καρφίτσα» δεν έπεφτε κάτω τα Χριστούγεννα

στο Πήλιο, με τα καταλύματα να φθάνουν στο «απόλυτο» της πληρότητάς τους (100%). Την Πρωτοχρονιά
οι πληρότητες έπεσαν αλλά, παρ' όλα αυτά, ξεπέρασαν
το 85%, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργο Ζαφείρη (φωτ. δεξιά).
Τα δύσκολα για τους πολλούς μικρούς ξενοδόχους
της περιοχής άρχισαν μόλις έσβησαν τα φώτα των
Χριστουγέννων και αποχώρησαν οι επισκέπτες των
εορτών. Τις καθημερινές, οι κρατήσεις δεν ξεπερνούν
το 20% των διαθέσιμων δωματίων ενώ φθάνουν
οριακά στο 50% τα Σαββατοκύριακα. Αν δεν πέσει
χιόνι, ώστε να «ζωηρέψουν» και πάλι οι κρατήσεις,
παράγοντες της περιοχής εκτιμούν ότι αρκετές μικρές
μονάδες ίσως επιλέξουν να παραμείνουν κλειστές

(τουλάχιστον τις μέρες Δευτέρα έως Πέμπτη), προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη.
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Ούτε για δείγμα δεν υπήρχε ελεύθερο
δωμάτιο στην περιοχή στα δύο τριήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με τον
πρόεδρο της Ένωσης ξενοδόχων Κώστα Δαφαλιά.
Τις συγκεκριμένες μέρες, ωστόσο, οι ταξιδιώτες
που βρέθηκαν στην περιοχή δεν ήταν μόνο οι 1.800
που αντιστοιχούσαν στις κλίνες που ήταν διαθέσιμες
στα καταλύματα. Για την ακρίβεια, δημιουργήθηκε το
αδιαχώρητο καθώς κατέφθασαν μονοήμεροι εκδρομείς
από τους γειτονικούς νομούς της Πελοποννήσου και

την Αθήνα. Αν κάποιος είχε γνωστό από την Πάτρα,
το πιθανότερο είναι ότι θα τον συναντούσε σε κάποιο
από τα εστιατόρια της περιοχής, αφού τα Σαββατοκύριακα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς σχεδόν όλος
ο νομός Αχαΐας (κατά τα λεγόμενα ξενοδόχων της
περιοχής) είχε «μετακομίσει» στα Καλάβρυτα.
Μετά τις γιορτές, οι πληρότητες στα καταλύματα
υποχώρησαν στα επίπεδα του 70%. Οι ξενοδόχοι της
περιοχής, ωστόσο, αναμένουν πως θα επιστρέψουν
στη «ζώνη» του 90-100% μόλις πέσει χιόνι και λειτουργήσει το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής. Κι
αυτό καθώς έχει δημιουργηθεί το ειδικό τουριστικό
προϊόν «all inclusive ski», οι πωλήσεις του οποίου αυξάνονται αλματωδώς χρόνο με τον χρόνο. Φέτος, μάλιστα, θα υπάρχει ειδική ιστοσελίδα όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους το
εκδρομικό τους «πακέτο», ξεκινώντας από τη
διαμονή και κάρτες εισόδου στο χιονοδρομικό,
προσθέτοντας (αν το επιθυμούν) από μετακινήσεις
με πούλμαν και κρατήσεις σε εστιατόρια, μέχρι
ενοικίαση εξοπλισμού για σκι.
Τις καθημερινές, οι πληρότητες κινούνται στα
επίπεδα του 40%-50%, ενώ παραμένουν κλειστά
πολλά από τα φθηνότερα ενοικιαζόμενα δωμάτια
της περιοχής. Σε μονάδες τριών αστέρων η τιμή
για δίκλινο δωμάτιο τις καθημερινές διαμορφώνεται στα 50 ευρώ και αυξάνει στα 80-90 ευρώ
τα Σαββατοκύριακα.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ: Χρυσές μέρες του
παρελθόντος (ξανα)έζησαν τα ξενοδοχεία στα
Γιάννενα και τα Ζαγοροχώρια, με τις πληρότητες των
μονάδων να ξεπερνούν το 75% καθ' όλη τη διάρκεια
του εορταστικού 15νθημέρου.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Ξενοδόχων
Ιωαννίνων Κώστα Βλάχο, τουλάχιστον το 30% των
πελατών ζητούσαν περισσότερες από τέσσερις έως
και έξι διανυκτερεύσεις.
Χαρακτηριστικό της εορταστικής περιόδου ήταν το
γεγονός ότι η περιοχή προσέλκυσε πολλούς (αλλά
πάρα πολλούς) μεγαλοξενοδόχους και μικρότερους
ξενοδόχους από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς
νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.
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Nέες αντικειμενικές αξίες
Σε ισχύ οι νέες τιμές εντός του Ιανουαρίου - Μείωση 5%-20% στις περισσότερες περιοχές Επιβάρυνση των μεγάλων ιδιοκτησιών

Ε

ντός του Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν και θα
τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, οι οποίες θα είναι μειωμένες κατά 5%20% στις περισσότερες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα
ακίνητα.
Οι νέες τιμές θα ισχύσουν, κατά πάσα πιθανότητα,
αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015, όπως επιτάσσει
η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) και μέχρις ότου καταστεί δυνατή η
εφαρμογή του τελικού σχεδίου της κυβέρνησης που
προβλέπει την κατάργηση των αντικειμενικών τιμών
και την καθιέρωση ενός νέου συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το
οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές εμπορικές τιμές
τους.
Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια οι αξίες επί
των οποίων θα επιβάλλονται οι φόροι και οι λοιπές
επιβαρύνσεις στην απόκτηση, στην κατοχή και τη
χρήση ακινήτων να είναι, στις περισσότερες περιοχές
της χώρας, πολύ πιο χαμηλές από τις ισχύουσες
σήμερα, οι οποίες εξακολουθούν να προσδιορίζονται
με βάση τις εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες του
2007.
Ειδικότερα, με βάση τις νέες χαμηλότερες κατά 5%20% αντικειμενικές τιμές θα υπολογίζονται οι φόροι
στις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις γονικές παροχές
και τις δωρεές ακινήτων, τα τεκμήρια διαβίωσης για τις
κατοικίες, οι φόροι στα ενοίκια των κατοικιών, το Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τα έξοδα σύνταξης μεταβιβαστικών
συμβολαίων, ενώ με βάση τις πολύ πιο χαμηλές σημερινές εμπορικές τιμές των ακινήτων θα υπολογιστεί
αργότερα ο νέος φόρος που θα αντικαταστήσει εντός
του 2016 τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).
Ωστόσο, το γεγονός ότι θα μειωθούν οι φορολογητέες
αξίες των ακινήτων στις περισσότερες περιοχές της
χώρας -αρχικά μέσω της μείωσης των αντικειμενικών
αξιών και εν συνεχεία μέσω της αντικατάστασής τους
από τις πολύ πιο χαμηλές πραγματικές τιμές της αγοράς- δεν θα σημάνει και τη μείωση των φορολογικών
επιβαρύνσεων όλων των ιδιοκτητών ακινήτων.
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα επιδιώξει
να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από τις μειώσεις των
αντικειμενικών αξιών με αλλαγές στις υπόλοιπες παραμέτρους υπολογισμού των διαφόρων φορολογικών
επιβαρύνσεων, δηλαδή με αλλαγές στα υφιστάμενα
φορολογικά ή άλλα κλιμάκια καθώς και με αυξήσεις
φορολογικών συντελεστών, ώστε το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι ουδέτερο, στην καλύτερη
περίπτωση.
Την απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε ισχύ
εντός του Ιανουαρίου νέες αντικειμενικές τιμές για τα
ακίνητα όλης της χώρας και μετά από ένα διάστημα να
τις αντικαταστήσει με ένα άλλο σύστημα προσδιορισμού
των φορολογητέων αξιών των ακινήτων βάσει εμπορικών
τιμών επιβεβαίωσε προχθές ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ1,
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επεσήμανε
ότι:
α) Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό μετά την απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις επόμενες
ημέρες πρόκειται να ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές
τιμές.
β) Οι νέες αντικειμενικές τιμές θα ισχύσουν και για
ένα διάστημα του 2016, έως ότου εφαρμοστεί το νέο
σύστημα εμπορικών αξιών, το οποίο θα αντικαταστήσει
το σύστημα των αντικειμενικών τιμών «που έχει κλείσει
τον κύκλο του».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες αντικειμενικές
τιμές που θα ανακοινωθούν θα αφορούν μόνο τις πε-

ριοχές στις οποίες ισχύουν οι λεγόμενες τιμές ζώνης,
δηλαδή κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών. Δεν θα ανακοινωθούν νέες
αντικειμενικές τιμές για τα αγροτεμάχια, τους αγρούς,
τους βοσκότοπους και τις λοιπές εκτάσεις γης που
βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών.
Εξάλλου, οι νέες αντικειμενικές τιμές θα ισχύσουν
πιθανότατα αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015,
όπως επιβάλλει η απόφαση του ΣτΕ. Οι επιπτώσεις στα
φορολογικά έσοδα από την αναδρομική εφαρμογή
των αντικειμενικών τιμών μελετώνται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Δεν
αποκλείεται δε, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των
νέων αντικειμενικών αξιών, να τεθούν σε αναδρομική
ισχύ από την 21η-5-2015 νέες κλίμακες και νέοι συντελεστές φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών ακινήτων, καθώς και νέος αυξημένος συντελεστής φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων ώστε να
μετριαστούν οι παρενέργειες στα συμβόλαια ακινήτων
που συντάχθηκαν από την 21η-5-2015 έως και την
ημερομηνία των ανακοινώσεων και να μην απαιτηθεί
το Δημόσιο να επιστρέψει στους φορολογούμενους
σημαντικά ποσά φόρων.
Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, όπως ήδη έχει επισημάνει η «Ν», οι αναπροσαρμογές στις αντικειμενικές
τιμές δεν θα επηρεάσουν τον ΕΝΦΙΑ του έτους 2015,
που πληρώνουν ήδη οι φορολογούμενοι, αφού ο
φόρος αυτός έχει υπολογιστεί βάσει των αντικειμενικών
αξιών που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 2015.
Οι εισηγήσεις
Οι επιτροπές που συστάθηκαν για να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικά με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές
στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων έχουν συντάξει
πορίσματα στα οποία προτείνουν μειώσεις αντικειμενικών
τιμών για όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας.
Ακόμη και σε περιοχές όπου οι εμπορικές τιμές παραμένουν σε επίπεδα υψηλότερα των αντικειμενικών οι
επιτροπές εισηγούνται το «κούρεμα» των αντικειμενικών
τιμών, καθώς δεν έλαβαν υπ’ όψιν μόνο τα δεδομένα
της αγοράς αλλά και ορισμένες άλλες παραμέτρους.
Για τις πιο «φθηνές» περιοχές, όπου οι τιμές ζώνης
ανέρχονται σε 500-600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
οι επιτροπές προτείνουν την παραμονή των αντικειμενικών αξιών στα ίδια επίπεδα.
Ειδικότερα, για τις περιοχές όπου οι τιμές ζώνης

φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ ανά τ.μ., προτείνεται
μείωση 5%, με εξαίρεση τις πολύ χαμηλές τιμές (περίπου
600 ευρώ ανά τ.μ.), οι οποίες προτείνεται να παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.
Για τις περιοχές με «μεσαίου» ύψους αντικειμενικές
τιμές, της τάξης των 1.550-3.000 ευρώ ανά τ.μ., στις
οποίες βρίσκεται και ο κύριος όγκος των αστικών ακινήτων, οι εισηγήσεις είναι να μειωθούν κατά 15%-20%
οι αντικειμενικές τιμές. Οσον αφορά στις λεγόμενες
«ακριβές» περιοχές, η τελική εισήγηση είναι για μείωση
10%.
Αλλαγές εκ βάθρων στον ΕΝΦΙΑ
Οσον αφορά την εφαρμογή του νέου φόρου κατοχής
περιουσίας που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, το μνημόνιο ΙΙΙ προβλέπει ότι από τη στιγμή που θα μειωθούν
οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων (με την εφαρμογή
είτε χαμηλότερων αντικειμενικών αξιών είτε πολύ πιο
χαμηλών πραγματικών εμπορικών τιμών) θα πρέπει οι
υπόλοιπες παράμετροι υπολογισμού του φόρου να
διαμορφωθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη μειωθούν
κάτω από το επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ τα έσοδα
που θα αποφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή,
ο στόχος που έχει τεθεί να εισπράττονται κάθε χρόνο
2,65 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση της κατοχής
ακίνητης περιουσίας, δεν θα αλλάξει ούτε με το νέο
φόρο που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα, πάντως, με τα όσα σχεδιάζει η ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών, η ουσιαστική αλλαγή που
θα γίνει θα είναι η μεταφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων από τους ιδιοκτήτες με ακίνητη περιουσία
χαμηλής και μεσαίας αξίας στους ιδιοκτήτες ακίνητης
περιουσίας «μεγάλης και πολύ μεγάλης αξίας».
Στην ουσία, ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας, που
θα επιδιώκει να θέσει σε εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών εντός του 2016, θα έχει τελείως διαφορετική
δομή από τον ΕΝΦΙΑ και οι συντελεστές με τους
οποίους θα υπολογίζεται θα είναι σημαντικά αυξημένοι
για τα ακίνητα πολύ μεγάλης εμπορικής αξίας.
Οι στόχοι θα είναι δύο: αφενός να αντισταθμιστούν
οι επιπτώσεις από τη μείωση των φορολογητέων αξιών
στα πολύ χαμηλά επίπεδα των πραγματικών εμπορικών
τιμών των ακινήτων, αφετέρου οι τελικές επιβαρύνσεις
των ιδιοκτητών ακινήτων μεγάλης αξίας να είναι σημαντικά αυξημένες, ώστε να δημιουργηθούν τα περιθώρια για ελαφρύνσεις στη φορολογία των ακινήτων
χαμηλής και μεσαίας αξίας.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Nέα χαλάρωση των capital
controls για τις επιχειρήσεις

Τ

η «χαλάρωση» των κεφαλαιακών
περιορισμών στο εβδομαδιαίο όριο
των τραπεζικών συναλλαγών ενέκρινε η Επιτροπή Έγκρισης των Τραπεζικών Συναλλαγών.
Συγκεκριμένα, το ανώτατο, εβδομαδιαίο όριο για τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες ανέρχεται πλέον στα 80 εκατ.

ευρώ, ενώ για την Attica Bank στα 6,3
εκατ. ευρώ.
Το συνολικό όριο για το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα αυξάνεται στα 352,38
εκατ. ευρώ από 308 εκατ. ευρώ προηγουμένως.
Παράλληλα, αυξάνεται στα 250.000
ανά πελάτη το ημερήσιο όριο, βάσει
του οποίου επιχειρήσεις ή επαγγελματίες
δύνανται να αιτούνται μεταφορών κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Βάσει της απόφασης της Επιτροπής
τέλος, στα 20.000 ευρώ μηνιαίως αυξάνεται και το όριο ελεύθερων συναλλαγών, δίχως να προηγείται εξέταση
του ιστορικού κινήσεων του εκάστοτε
πελάτη.

Διευκολύνσεις προς τα μικρά
οινοποιεία εξετάζει το ΥΠΟΙΚ

Ο

υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης,
συναντήθηκε την Τετάρτη με εκπροσώπους της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου
(ΕΔΟΑΟ). Συζητήθηκαν ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο, με πρώτα τα
προβλήματα που σχετίζονται με την
εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων.
«Αν και η βασική αρμοδιότητα ανήκει
στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Σταθάκης δεσμεύτηκε να εξετάσει διευκολύνσεις που θα μπορούσαν να γίνουν για την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του μέτρου, πρωτίστως προς τα μικρά οινοποιεία» όπως αναφέρει ανακοίνωση του
υπουργείου Οικονομίας.
Συζητήθηκε, επίσης, η καλύτερη προβολή του κλάδου και συμφωνήθηκε η
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προ-

σφέρει o Οργανισμός Enterprise Greece.
Σύμπτωση απόψεων καταγράφηκε και ως
προς τη σκοπιμότητα αξιοποίησης των
εκτάσεων και εγκαταστάσεων στο κτήμα
του Τατοΐου, καθώς και για τις προοπτικές
που αναδεικνύει για τον κλάδο η συστηματική και οργανωμένη καλλιέργεια εγχειρημάτων οινοτουρισμού.
Στην κατεύθυνση αυτή συζητήθηκε
σειρά ζητημάτων που συνδέονται με τους
«δρόμους του κρασιού» και τις δυνατότητες ένταξης του προϊόντος στις εκστρατείες
τουριστικής
προβολής
στο
εξωτερικό. Σε αυτές τις προσπάθειες κρίσιμο ρόλο μπορούν να παίξουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα παρουσιαστούν
τις επόμενες εβδομάδες. Τέλος, ζητήθηκε
η στήριξη του υπουργείου σε μελέτες για
έρευνα και καινοτομία στον κλάδο, προσπάθειες που η πολιτική ηγεσία ολόθερμα στηρίζει.

ΕΣΠΑ
Τα τέσσερα προγράμματα
που έρχονται μέσα στον μήνα

Μ

ετά τις 20 Ιανουαρίου, το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα,
θα «βγουν» οι επίσημες προσκλήσεις
για τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020.
Πρόκειται για τα προγράμματα για
τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την
ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων, την αναβάθμιση πολύ μικρών
και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων και την ενίσχυση πτυχιούχων
τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προδημοσιεύσεις των οποίων έχουν
αναρτηθεί από τα μέσα Οκτωβρίου.
Με βάση τον σχεδιασμό, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από το τέλος
Φεβρουαρίου, ενώ τα δικαιολογητικά θα πρέπει τα καταθέτουν ηλεκτρονικά μετά την έγκριση της
αίτησής τους.
Ποια είναι τα τέσσερα
προγράμματα
1. Αναβάθμιση πολύ μικρών και
μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων: Στόχος είναι να ενισχυθούν
1.600 έως 1.800 επιχειρήσεις και να
δημιουργηθούν 1.500 νέες θέσεις
εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 130 εκατ.
ευρώ.
2. Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της
συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε
50 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση 2.200 πτυχιούχων και η δημιουργία 500 νέων θέσεων εργασίας.
Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους
επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ)
από 5.000 έως 25.000€ με ποσοστό
ενίσχυσης 100% του συνολικούπρο-

ϋπολογισμού.
3. Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων: Περί τις 600 με 700 υφιστάμενες επιχειρήσεις αναμένεται
να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που είναι συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ.
ευρώ. Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται
από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ
και θα καλύπτει το 50% της επένδυσης.
Οι τομείς που θα καλύπτει είναι:
-Εκσυγχρονισμός και ποιοτική
αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
-Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
-Παρεμβάσεις εμπλουτισμού του
προσφερόμενου προϊόντος με νέες
υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ,
κλπ)
-Πιστοποιήσεις υποδομών και
υπηρεσιών
-Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού
-Προβολή -– Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
-Αμοιβές Συμβούλων
-Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού
4. Δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων: Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενίσχυση έως και 2.500
νέων επιχειρήσεων με έμφαση σε
καινοτόμα σχέδια και στη δημιουργία 4.500 νέων θέσεων εργασίας.
Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ ενώ οι επενδυτικές
προτάσεις
που
θα
υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000
ευρώ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βιολογικό φίλτρο αέρα
από φιστίκια
Ε

ρευνητές από το Μεξικό ανέπτυξαν ένα βιολογικό
φίλτρο από κελύφη φιστικιού, ικανό να απομακρύνει
βιομηχανικούς διαλύτες και άλλους ρύπους από τον
αέρα.
Στηριζόμενο σε βακτήρια που ζουν φυσιολογικά στο
εσωτερικό των κελυφών των φιστικιών, το πρωτοποριακό
φίλτρο λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως ένας συμβατικός απορροφητήρας της κουζίνας.
Ωστόσο, το φίλτρο δεν διαχωρίζει και αποθηκεύει
μόνο τους τοξικούς ρύπους, αλλά επίσης τους διασπά
σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό, που χρησιμοποιούνται
από τα βακτήρια για την ανάπτυξή τους.
«Το κέλυφος του φιστικιού είναι κατάλληλο για αυτές
τις εφαρμογές, διότι είναι φυσικά κενό και κοίλο, και
διαθέτει μια επιφάνεια επαφής με τον αέρα, η οποία
ευνοεί την ανάπτυξη μικροοργανισμών», δήλωσε ο
Ραούλ Πινέδα Ολμέδο, ειδικός σε θέματα βιοτεχνολογίας

στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Μεξικό, και επικεφαλής
της ερευνητικής ομάδας.

Το πρωτότυπο σχεδιάστηκε για τον καθαρισμό της
μόλυνσης του αέρα σε εργοστάσια που χειρίζονται
μελάνια και διαλύτες.
Ωστόσο, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το φίλτρο θα
μπορούσε να βρει πολλές άλλες εφαρμογές, όπως σε
αυτοκίνητα για τον καθαρισμό του εισερχόμενου αέρα,
όχι μόνο για το φιλτράρισμα της σκόνης, αλλά και επιβλαβών ρύπων.
Οι δύο τύποι μικροοργανισμών που είναι υπεύθυνοι
για τις ιδιότητες καθαρισμού αέρα του φίλτρου ονομάζονται Fusarium και Brevibacterium.
Για να καταστεί αποδοτική η τεχνολογία, το φίλτρο
απαιτεί μια περίοδο 28 ημερών ώστε να πολλαπλασιαστούν επαρκώς οι μικροοργανισμοί.
Τα κελύφη φιστικιών αποτελούν φθηνό υλικό που
βρίσκεται σε αφθονία στο Μεξικό και προς το παρόν
δεν αξιοποιούνται με κάποιον άλλο τρόπο.
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ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Η μαγευτική διαδρομή

Γύθειο - Αρεόπολη
Η

πρώτη ταμπέλα που συναντάμε λέει Καρέα, Γέρμα,
Κρυονέρι, ο δρόμος δεξιά, οδηγεί σε αυτά τα χωριά
και καταλήγει στο Οίτυλο μετά από 18 χλμ.
Η πορεία μας ακολουθεί τον κεντρικό δρόμο Γυθείου
- Αρεόπολης για να φτάσουμε στον Σταυρό, όπου οι
ταμπέλες μας πληροφορούν ότι δεξιά πάμε για Κελεφά
και αριστερά για Βαχό.
Αν πάμε δεξιά, στα 5 χλμ. περνάμε μέσα από το
χωριό και μετά από 800μ. καταλήγουμε στο κάστρο της
Κελεφάς.
Χτισμένο το 17ο αιώνα για την υπεράσπιση του σημαντικού για το Εμπόριο λιμανιού του Οιτύλου, το 1685
το καταλαμβάνουν οι Βενετοί μετά από πολιορκία. Παρέμεινε σ’ αυτούς μέχρι το 1715 οπότε το ανακατέλαβαν οι Τούρκοι. Σήμερα εγκαταλελειμμένο στη μοίρα
του περιμένει την αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει κάτι
για την συντήρησή του.
Από εδώ ένας χωματόδρομος μας οδηγεί (με τα
πόδια) στο Νέο Οίτυλο (Τσίπα).
Συνεχίζουμε όμως στον κεντρικό δρόμο προς την
Αρεόπολη. Μετά την μεγάλη στροφή αντικρίζουμε μια
καταπληκτική θέα προς τον όρμο Οιτύλου. Στα πόδια
μας βαθιά κάτω στην θάλασσα το Λιμένι, το Νέο Οίτυλο, το Καραβοστάσι και ψηλά απέναντι το Ομηρικό
Οίτυλο.
Αφού τραβήξουμε τις σχετικές φωτογραφίες συνεχίζουμε και φτάνουμε στην Είσοδο της Αρεόπολης στο
σημείο που ο δρόμος δεξιά μας πάει για Καρδαμύλη Καλαμάτα.
Αν η είσοδός μας, στην Αποσκερή Μέσα Μάνη γίνει
από την βορειοδυτική πλευρά της Καρδαμύλης, το
πρώτο χωριό που συναντάμε αν ακολουθήσουμε τον
κατηφορικό δρόμο δεξιά μας, είναι η Χοτάσια και λίγα
χιλιόμετρα κατόπιν στον κεντρικό δρόμο αριστερά, το
Ελαιοχώρι.
Ο δρόμος συνεχίζει κατηφορικός και φτάνουμε στο

Οίτυλο.
Αριστερά ο δρόμος κατηφορίζει προς
το χωριό - γνωστό από την Εποχή του
Ομήρου - που επιβλέπει όλον τον όρμο
του Οιτύλου και αρκετά μίλια βαθιά τον
Μεσσηνιακό κόλπο.
Απέναντι το κάστρο της Κελεφάς στην
δυτική είσοδο της Μέσα Μάνης, μαζί με
το άλλο του Πασσαβά στην ανατολική
είσοδο, 12 χιλιόμετρα απ' το Γύθειο,
εξασφάλιζε τον έλεγχο ολόκληρης της
χερσονήσου της Μάνης.
Το Οίτυλο τόσο γνωστό σε όλους, που
το αναφέρει και ο Ιούλιος Βερν στο έργο του "οι πειρατές του Αιγαίου" έπαιξε μεγάλο ρόλο στις διεργασίες
για την οργάνωση του ξεσηκωμού του 1821. Δίπλα στο
χωριό το μοναστήρι των Ντεκούλων με θαυμάσιες λαϊκές αγιογραφίες.
Ο δρόμος «κουτρουβαλάει» με στροφές, μπροστά μας
ο όρμος του Λιμενίου μέχρι όπου φτάνει το μάτι στον
Μεσσηνιακό κόλπο.
Το Καραβοστάσι στα πόδια μας, στη μέση το Νέο Οίτυλο και απέναντι το Λιμένι με το "παλάτι" των Μαυρομιχαλαίων να ξεχωρίζει, προσφέρουν καταπληκτική
θέα.
Μετά από 4 χλμ. περίπου και αφού έχουμε περάσει
από το Καραβοστάσι και το νέο Οίτυλο με την θαυμάσια παραλία και την πεντακάθαρη θάλασσα, με τις ψαροταβέρνας και τα καταλύματα ύπνου, φτάνουμε στο
ψαροχώρι Λιμένι, πατρίδα του Πέτρου Μαυρομιχάλη
όπου το «Παλάτι» - Πύργος που λειτουργεί σαν μουσείο
κι εδώ, οι ψαροταβέρνες με τα φρέσκα ψάρια και τα
τραπέζια πάνω στα βράχια της παραλίας.
Είναι σίγουρο πως θα σας προκαλέσουν να δοκιμάσετε τα προϊόντα των πεντακάθαρων νερών της
Μάνης. Ανηφορίζουμε για την Αρεόπολη, την πρω-

τεύουσα του δήμου. Μετά από 4 χλμ. συναντάμε τον
δρόμο που έρχεται από το Γύθειο, εκεί που είχαμε μείνει πριν. Μπαίνουμε στην Αρεόπολη.
Η Αρεόπολη απέχει 72 χλμ. από την Σπάρτη, 83 από
την Καλαμάτα και 280 από την Αθήνα και τον Πειραιά.
Το όνομά της το πήρε από τον θεό του πολέμου Άρη,
ή κατ' άλλους επειδή είναι εκτεθειμένη στους δυνατούς ανέμους. Το παλιό της όνομα μέχρι το 1836 ήταν
Τσίμοβα.
Αρεόπολη η πρωτεύουσα της Μάνης είναι το πιο δημοφιλή από τα χωριά της Μέσα Μάνης. Η στρατηγική
θέση της Αρεόπολη, την καθιστά κατάλληλο ορμητήριο προς τα χωριά και τις παραλίες της Μάνης. Επίσης,
διαθέτει σε ακτίνα βολής έναν αξιόλογο πλούτο μνημείων και αξιοθέατων.Αρεόπολη η πρωτεύουσα της
Μάνης είναι το πιο δημοφιλή από τα χωριά της Μέσα
Μάνης. Η στρατηγική θέση της Αρεόπολη, την καθιστά
κατάλληλο ορμητήριο προς τα χωριά και τις παραλίες
της Μάνης. Επίσης, διαθέτει σε ακτίνα βολής έναν αξιόλογο πλούτο μνημείων και αξιοθέατων.. Αφού εξερευνήσαμε τον οικισμό με τα τόσα ενδιαφέροντα
προεπαναστατικά χτίσματα, συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε και τα υπόλοιπα μέρη.
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ΥΓΕΙΑ

Αλκοόλ και διατροφή
Ά

ραγε ποτό και δίαιτα μπορούν να συνυπάρχουν;
Φυσικά και μπορούν, αρκεί η κατανάλωση αλκοόλ
να γίνεται με μέτρο ώστε να μην υπάρχει υπερπρόσληψη
"άδειων" θερμίδων.
Οι μελέτες δείχνουν ότι εάν είστε ικανοποιημένοι
από το βάρος σας ή τρώτε μια υγιεινή - ισορροπημένη διατροφή και ασκείστε συστηματικά τότε
είναι πιθανό να μπορείτε να πιείτε (συγκρατημένα)
χωρίς να αυξηθεί το βάρος σας. Να θυμάστε ότι
είναι μια πράξη ισορροπίας - οι θερμίδες που καταναλώνονται έναντι των θερμίδων που ‘καίγονται’
- μεταβολίζονται.
Οπότε, πριν καταναλώσετε αλκοόλ φροντίστε
να είστε συγκρατημένοι ώστε να μην το μετανιώσετε όταν γυρίσετε σπίτι.
Το αλκοόλ περιέχει κινδύνους. Η αυτοσυγκράτησή σας μειώνεται όσο περισσότερο πίνετε. Τα
πολλά ‘βάλε μου άλλο ένα’ μπορεί να οδηγήσουν
σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, κάτι το οποίο εάν
συμβαίνει μόνο 1-2 φορές το χρόνο δεν είναι
πρόβλημα.
Το πρόβλημα προκύπτει όταν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά.
Έρευνες έχουν δείξει ότι η επιτρεπόμενη κατανάλωση αλκοόλ για τους άνδρες είναι ένα με δύο
ποτά καθημερινά, ενώ για τις γυναίκες είναι ένα. Φυσικά
δεν είναι όλα τα αλκοολούχα ποτά ίδια.
Όπως οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λιπαρά,
έτσι και τα ποτά: υπάρχουν ‘καλά’ ποτά και υπάρχουν
και αρκετά ‘κακά’ ποτά. Εάν πίνετε για λόγους υγείας,
το αλκοόλ μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης
εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακών παθήσεων.
Εάν πίνετε μαζί με το γεύμα σας, το αλκοόλ θα κάνει
τα φαγητά πιο απολαυστικά. Αλλά εάν πίνετε για να

σας αλλάξει η διάθεση, το πιο πιθανό είναι να το παρακάνετε.
Όταν επιθυμείτε να καταναλώσετε αλκοόλ μια μέρα,
φροντίστε να ‘κόψετε’ κάποιες θερμίδες από το φαγητό
σας ή να ‘κάψετε’ περισσότερες θερμίδες με μια πιο

εντατική άσκηση.
Εάν θέλετε να πιείτε σε μια γιορτή τότε φροντίστε
αυτό που θα πιείτε να περιέχει όσο το δυνατόν λιγότερες
θερμίδες. Να ξέρετε ότι όσο πιο σκέτο είναι το ποτό
σας, τόσο λιγότερες θερμίδες περιέχει. Πείτε όχι σε
συνδυασμούς ποτών με ζάχαρη και αναψυκτικά που
προσθέτουν περιττές και ανεπιθύμητες θερμίδες.
Τα 5 καλύτερα ποτά για όσους κάνουν δίαιτα
Καθαρό ποτό: Είτε με πάγο είτε με νερό είτε σκέτο,
μια μερίδα βότκα, ρούμι, ουίσκι ή τζίν έχει περίπου 100
θερμίδες και σχεδόν καθόλου υδατάνθρακες.

Η σωστή διατροφή βοηθά
την καλή όραση

Η

υγεία των ματιών βασίζεται σε
μεγάλο βαθμό στο οικογενειακό
ιστορικό, αλλά και στο κάπνισμα και
την ισορροπημένη διατροφή, όπως
επισημαίνει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πλύμουθ, Christine
Purslow.
Σύμφωνα με την ίδια, αν διασφαλίσουμε την συνολική μας υγεία σε
αυτές τις δύσκολες εποχές τότε,
είναι σίγουρο ότι πολλά από τα ζωτικά
μας όργανα θα διατηρηθούν υγιή
για πάρα πολλά χρόνια. Ειδικότερα
τα μάτια μας καθώς, όπως αναφέρει
στη Daily Mail η ωχρά κηλίδα, πάθηση
των ματιών σε μεγάλες ηλικίες, έχει
δυστυχώς βρει προσοδοφόρο έδαφος
και σύμφωνα με τελευταία στατιστικά
αυξάνονται ραγδαία τα περιστατικά
ενώ, όπως λένε οι ειδικοί αναμένεται
η αύξηση αυτή να φτάσει το 50% τα
επόμενα χρόνια.
Όπως σημειώνει η κα Purslow, η
καλύτερη αντιμετώπιση όλων αυτών
είναι εκτός από τη διακοπή του καπνίσματος και η ισορροπημένη διατροφή. Προτείνει να εντάξουμε στη
καθημερινότητα μας τρόφιμα πλούσια
σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Ειδικά τροφές πλούσιες σε
βιταμίνες C και Ε, ψευδάργυρο, σελήνιο, ωμέγα 3 λιπαρά, και χαλκό
που θα τα βρούμε εύκολα στα φρούτα, τα λαχανικά, τα ψάρια, το άπαχο
κρέας, τους ξηρούς καρπούς, τα θα-

λασσινά και τα άπαχα γαλακτοκομικά.
Ρέγκα, σκουμπρί, σαρδέλες, σολομός, φρέσκο φιλέτο τόνου, καρύδια και λιναρόσπορος θα μας αποτρέψουν από πολλές παθήσεις. Όπως
αναφέρει η κα Purslow για παράδειγμα ένα από τα βασικά στοιχεία
των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, το δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA), παίζει σημαντικό ρόλο στη δομή και λειτουργία
των αισθητηριακού αμφιβληστροειδούς, ενώ η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι χρωστικές που υπάρχουν
στην ωχρά κηλίδα και οι οποίες προσφέρουν προστασία στα κύτταρα
από βλάβες που προκαλούνται από
το οξειδωτικό στρες και το επιβλαβές
μπλε φως.
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει
την ευεργετική τους επίδραση στην
επιβράδυνση της εξέλιξης ορισμένων
παθήσεων που σχετίζονται με την
ηλικία όπως είναι η ωχρά κηλίδα. Γι
αυτό καταναλώστε όσο μπορείτε
πράσινα φυλλώδη λαχανικά ή άλλα
λαχανικά, όπως είναι το σπανάκι, το
μπρόκολο και ο αρακάς και φυσικά
πολλά φρούτα. Μία ακόμα σημαντική
βιταμίνη είναι η ρεσβερατρόλη που
εμπεριέχεται στα φιστίκια, τα μούρα
και τα σταφύλια και όπως λένε οι
επιστήμονες οι αντιοξειδωτικές τους
ιδιότητες έχουν συνδεθεί με την
υγεία των ματιών.

Αναμιγμένα ποτά: Μόνο όσα περιέχουν σόδα, τόνικ,
αναψυκτικά τύπου light ή νερό. Τα αναμιγμένα ποτά
είναι καλύτερα γευστικά από τα σκέτα και διαρκούν περισσότερο. Να ξέρετε ότι κάποιο αναψυκτικό ή κάποιος
χυμός μπορεί να προσθέσει άλλες 100 θερμίδες και αρκετή ζάχαρη σε κάθε ποτό.
Κρασί: Μια μερίδα (120ml) λευκό ή κόκκινο κρασί
περιέχει περίπου 100 θερμίδες και λίγους υδατάνθρακες - 3 γραμμάρια το ποτήρι λευκό κρασί και 5
γραμμάρια το ποτήρι κόκκινο κρασί. Αποφύγετε τα
γλυκά κρασιά. Περιέχουν 15 γραμμάρια υδατάνθρακα
ανά ποτήρι.
Μπίρα light: Μια κανονική μπίρα περιέχει περίπου
150 θερμίδες και 13 γραμμάρια υδατάνθρακα, ενώ
μια μπίρα light περιέχει περίπου 100 θερμίδες και
μόνο 5 γραμμάρια υδατάνθρακα.
Κοκτέιλ με χυμό λαχανικών: Ένα Bloody Mary
(βότκα με τοματοχυμό και μπαχαρικά) περιέχει μόνο
140 θερμίδες σε σχέση με τις 240 θερμίδες που
περιέχει μια βότκα με χυμό πορτοκάλι.
Ότι και να διαλέξετε πάντως, μείνετε μακριά από
ποτά που περιέχουν κρέμα (White Russian ή Kahlua
με κρέμα). Μερικά ποτά έχουν τις ίδιες διατροφικές
αξίες με ένα γλυκό!
Άλλα ποτά που πρέπει να αποφεύγετε είναι τα εξής:
τα λικέρ, τα οποία περιέχουν τις διπλάσιες θερμίδες
από ένα σκέτο ποτό και τα ποτά με περίεργα ονόματα
και πολλά συστατικά που μπορεί να περιέχουν μέχρι
και 500 θερμίδες ανά ποτήρι.
Εάν έχετε πάρει στα σοβαρά τη διατροφή σας, γιατί
να μην γιορτάσετε με ένα ποτήρι αναψυκτικό τύπου
light ή νερό;
Εάν αποφασίσετε να πιείτε ΜΗΝ οδηγήσετε. Πάρτε
ταξί ή αφήστε να οδηγήσει αυτός που δεν έχει πιει καθόλου στην παρέα.

Μια σοκολάτα την ημέρα
μειώνει τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο

Η

σοκολάτα έχει ενοχοποιηθεί για την
πρόσληψη βάρους όμως έχει και τα
ελαφρυντικά της από ιατρικής άποψης και αναφορικά με τη σεξουαλική διάθεση αλλά και με τα νέα δεδομένα βοηθά
στην αποφυγή καρδιακού εμφράγματος
καθώς και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν στη
Σκωτία, η οποία δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «Heart», πως η
υψηλή κατανάλωση σοκολάτας σχετίζεται
με χαμηλότερο κίνδυνο μελλοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων.
Οι επιστήμονες αξιολόγησαν αποτελέσματα και στοιχεία από 8 μελέτες που έγιναν τα τελευταία 12 χρόνια σε πληθυσμό
158.000 ατόμων αναφορικά με τη σχέση
της σοκολάτας και των καρδιαγγειακών
παθήσεων. Παρατήρησαν ότι το 20% των
συμμετεχόντων δεν έτρωγε ποτέ σοκολάτα, ενώ από τους υπόλοιπους η μέση
ημερήσια κατανάλωση ήταν 7gr ενώ

υπήρχαν και άτομα που έφταναν τα 100gr
κατανάλωσης ημερησίως.
Η ανάλυση έδειξε ότι αυτή η τελευταία
ομάδα, που έτρωγε την περισσότερη σοκολάτα, αποτελείτο κυρίως από νεότερα
άτομα, με μικρότερο βάρος, μικρότερη αρτηριακή πίεση και λιγότερες πρωτεΐνες
λόγω φλεγμονής, ενώ ασκούνταν περισσότερο – όλοι παράγοντες που μειώνουν
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
Τα άτομα που έτρωγαν πολύ σοκολάτα
μείωναν κατά 11% το κίνδυνο να εμφανίσουν κάποιο καρδιαγγειακό πρόβλημα,
είχαν 25% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από
ένα τέτοιο νόσημα ενώ παρουσίαζαν και
κατά 23% μικρότερο κίνδυνο να πάθουν
εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σύμφωνα μάλιστα με τους επιστήμονες
τα οφέλη αυτά δεν παρατηρήθηκαν μόνο
στην κατανάλωση μαύρης σοκολάτας
αλλά και στην κατανάλωση σοκολάτας
γάλακτος.
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Η σημασία της έρευνας αγοράς στις επιχειρήσεις
Έρευνα Αγοράς
Η έρευνα αγοράς, αποτελεί το εργαλείο, που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση όλων εκείνων των στοιχείων, που
είναι απαραίτητα για την λήψη αποφάσεων από τα στελέχη.
Με τον όρο «έρευνα αγοράς», εννοούμε «τη μελέτη
σχετικά με το μέγεθος, τη σύνθεση και τα άλλα χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης αγοράς».
Μια ολοκληρωμένη έρευνα αγοράς, έχει
σαν αντικειμενικό στόχο την παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης, αναφορικά με τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους της αγοράς, την πρόβλεψη της ζήτησης
για ολόκληρη την αγορά, την εκτίμηση της
ζήτησης νέων αγαθών, την ανταγωνιστική
θέση των προϊόντων της επιχείρησης, την
ανάλυση των τοπικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών.
Η απόφαση μιας επιχείρησης για χρησιμοποίηση της έρευνας αγοράς, ως βάση για τη
λήψη αποφάσεων, δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη
υπόθεση. Προϋποθέτει την ύπαρξη ή καλύτερα
την συνύπαρξη χρόνου και κεφαλαίου, καθώς
και προσεκτική αξιολόγηση της επένδυσης
αυτής, αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα οφέλη
από μια έρευνα αγοράς δεν ανταποκρίνονται
στο υψηλό κόστος, που απαιτήθηκε για την
διεξαγωγή της έρευνας.
Ο κύριος σκοπός της έρευνας είναι ο προσδιορισμός
των προθέσεων των καταναλωτών για μια Επιχείρηση ή
κάποιο προϊόν. Πέραν, αυτού όμως, η εν λόγω έρευνα
παρουσιάζει αρκετά χρήσιμα στοιχεία που δείχνουν τις
τάσεις της Αγοράς τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε
πανελλαδικό, ή ακόμη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αρχικά,
επιλέγεται η περιοχή που θα ερευνηθεί, είτε αυτό νοεί
ένα Δήμο (π.χ. Αθήνα, Πειραιάς κλπ), είτε νοεί κάποιο
νομό (π.χ. Αττικής, Αχαΐας κλπ), είτε νοεί κάποια περιφέρεια
(π.χ. Θράκη, Πελοπόννησος, Νησιά Αιγαίου κλπ), είτε
συνδυασμό αυτών. Η επιλογή της περιοχής βασίζεται σε
διάφορες παραμέτρους που αφορούν την Επιχείρηση,
όπως για παράδειγμα:
-Το target group που απευθύνεται η Επιχείρηση ή το
προϊόν,
-Η κουλτούρα της Επιχείρησης,
-Τα εισοδήματα των καταναλωτών της περιοχής,
-Το ηλικιακό μίγμα του πληθυσμού της περιοχής, και
-Ο ανταγωνισμός που υφίσταται στη περιοχή.
Τι μπορεί να προσφέρει η έρευνα αγοράς
σε μία επιχείρηση
Η απόφαση μιας επιχείρησης για χρησιμοποίηση της
έρευνας αγοράς, ως βάση για τη λήψη αποφάσεων, δεν
είναι ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει την ύπαρξη
ή καλύτερα την συνύπαρξη χρόνου και κεφαλαίου,
καθώς και προσεκτική αξιολόγηση της επένδυσης αυτής,
αφού σε αρκετές περιπτώσεις τα οφέλη από μια έρευνα
αγοράς δεν ανταποκρίνονται στο υψηλό κόστος, που
απαιτήθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας.
Μέσα από την έρευνα της αγοράς, επιδιώκεται, ουσιαστικά, η ελαχιστοποίηση του κινδύνου από μια λανθασμένη επιλογή και απόφαση της διοίκησης.
Σήμερα που οι συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά
γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν
ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση κάθε
είδους πληροφορίας η οποία μπορεί να συμβάλλει στη
δημιουργία ή τη διατήρηση μίας επιτυχημένης πορείας.
Μία από τις πλέον σημαντικές πηγές πληροφόρησης
είναι η γνώμη του καταναλωτή η οποία, δια μέσου της
έρευνας αγοράς, που μπορεί να αξιοποιηθεί και να προστατεύσει τις μελλοντικές πωλήσεις rκαι την απόδοση
των επενδύσεων της επιχείρησης σε νέα προϊόντα και
υπηρεσίες. Μια Επιχείρηση που διενεργεί έρευνες:
•Είναι σίγουρη για την Αγορά που εισέρχεται ή δραστηριοποιείται,
•Είναι αποδοτικότερη σε κάθε τοπική Αγορά που εισέρχεται,
•Δημιουργεί καλύτερα και αποδοτικότερα marketing
plans,
•Ελέγχει πλήρως το δίκτυο της,
•Παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών,
•Γνωρίζει όλα τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της
Επιχείρησης και του ανταγωνισμού,
•Αποφεύγει τις αποτυχίες ,
•Προστατεύει τους franchisees και το σύστημα της,
•Μεγιστοποιεί τα κέρδη των franchised καταστημάτων

και κατ’ επέκταση και τα δικά της,
•Γνωρίζει εκ των προτέρων όλο το φάσμα των Επιχειρηματικών ρίσκων του συστήματος, προβλέπει τα
λάθη και γίνεται ισχυρή έναντι των ανταγωνιστών της,
και
•Παρέχει εμπιστοσύνη στους πελάτες της και καλύτερο after sales service και συνεπώς δημιουργεί καλύτερο customer loyalty.

Μέθοδοι συλλογής στοιχείων
Για την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων οι ερευνητές χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους που ποικίλουν
ανάλογα με το σκοπό της έρευνας, τα διαθέσιμα κονδύλια
για τη διεξαγωγή της έρευνας και το χρόνο που θέλει να
έχει ο ενδιαφερόμενος τ’ αποτελέσματα. Γενικά οι
μέθοδοι συλλογής στοιχείων διακρίνονται σε δύο μεγάλες
ομάδες στην:
•Μέθοδοι συλλογής στοιχείων μέσω επικοινωνιακής
διαδικασίας. Οι πλέον συνηθισμένες μέθοδοι συλλογής
στοιχείων που είναι κατάλληλες και για μικρές ή μεσαίες
επιχειρήσεις, είναι αυτές μέσω επικοινωνιακής διαδικασίας.
Οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων μέσω επικοινωνιακής
διαδικασίας διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες αυτή
που περιλαμβάνει μεθόδους προσωπικής επαφής ερευνητή και ερωτώμενου (π.χ. συνεντεύξεις) και αυτή που
περιλαμβάνει άλλες μεθόδους επικοινωνίας (π.χ. μέσω
τηλεφώνου ή ταχυδρομείου).
•Προσωπικές Συνεντεύξεις: η συλλογή των στοιχείων
μέσω προσωπικής επαφής γίνεται με συνεντεύξεις, που
πραγματοποιούνται είτε με τη βοήθεια δομημένων ερωτηματολογίων, είτε με ελεύθερη συζήτηση. Στις ποσοτικές
έρευνες η συλλογή των στοιχείων γίνεται πάντα με τη
βοήθεια δομημένων ερωτηματολογίων. Στη διάρκεια αυτών των συνεντεύξεων ο ερευνητής υποβάλλει προς
τον ερωτώμενο μια σειρά ανοικτών ερωτήσεων και καταγράφει τις απαντήσεις του. Ο ερευνητής, δηλαδή,
λειτουργεί με τον ίδιο περίπου τρόπο που λειτουργεί
ένας δημοσιογράφος, όταν παίρνει μια συνέντευξη. Στις
ποιοτικές έρευνες οι συνεντεύξεις έχουν τη μορφή των
προσωπικών συνεντεύξεων ή των ομαδικών συζητήσεων.
Οι συνεντεύξεις αυτές γίνονται χωρίς τη χρήση ερωτηματολογίου.
Συλλογή στοιχείων μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου:
οι έρευνες, κατά τις οποίες η συλλογή των στοιχείων γίνεται με το τηλέφωνο ή με το ταχυδρομείο, είναι γνωστές
ως τηλεφωνικές ή ταχυδρομικές έρευνες. Τα κυριότερα
χαρακτηριστικά αυτών των ερευνών είναι τα εξής:
-Τηλεφωνικές έρευνες: Η διεξαγωγή των τηλεφωνικών
ερευνών άρχισε από το χώρο της βιομηχανικής έρευνας
και στη συνέχεια επεκτάθηκε μ’ επιλεκτικό τρόπο σε
διάφορες ομάδες κοινού, π.χ. στους επαγγελματίες,
όπου υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες ύπαρξης τηλεφωνικών συνδέσεων.
Οι τηλεφωνικές έρευνες αγοράς έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες, οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής:
•Ο σχεδιασμός και η επιλογή του δείγματος γίνονται
με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που ακολουθείται στις
έρευνες, κατά τις οποίες η συλλογή των στοιχείων
γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις.
•Η δομή και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου
είναι διαφορετικά. Συγκεκριμένα, η διατύπωση των ερωτήσεων γίνεται με τρόπο που να διατηρεί το ενδιαφέρον
του ερωτώμενου σε υψηλό επίπεδο και να τον ωθεί ν’
ανταποκριθεί θετικά στις ερωτήσεις που υποβάλλει ο
ερευνητής μέσω του τηλεφώνου.

•Η διεξαγωγή μιας τηλεφωνικής έρευνας απαιτεί εξειδικευμένους ερευνητές που να διαθέτουν πειθώ, έμφυτη
ευγένεια και φωνή με καλή άρθρωση και φιλικό τόνο. Η
τηλεφωνική έρευνα έχει πληθώρα εφαρμογών και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό μ’
άλλες μεθόδους έρευνας. Η τηλεφωνική έρευνα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του βαθμού διείσδυσης
ή της χρήσης διάφορων προϊόντων στα νοικοκυριά, για
τη μέτρηση του βαθμού γνώσης τους (awareness),
για έρευνες media (αναγνωσιμότητας, ακροαματικότητας κ.λπ.), κ.λπ. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για έρευνα σε ξένες αγορές, γιατί η
δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας μπορεί
να εξασφαλίσει φτηνή και σύντομη συλλογή
πληροφοριών.
Έρευνες μέσω ταχυδρομείου: Οι έρευνες μέσω
ταχυδρομείου θεωρούνται ο πλέον οικονομικός
και εύκολος τρόπος έρευνας. Ωστόσο, ο τρόπος
αυτός της έρευνας θα πρέπει να χρησιμοποιείται
πολύ προσεκτικά, γιατί εμπεριέχει πολλούς κινδύνους για τους μη ειδικούς. Η χρήση της ταχυδρομικής έρευνας από άτομα που δεν διαθέτουν
την κατάλληλη πείρα σ’ αυτόν τον τομέα, μπορεί
να δώσει αποτελέσματα άσχετα με το πραγματικό
πρόβλημα, του οποίου επιδιώκεται η διερεύνηση,
και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε λανθασμένα
συμπεράσματα και επικίνδυνες επιχειρηματικές
αποφάσεις. Η επιτυχία μιας ταχυδρομικής έρευνας
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο βαθμό ανταπόκρισης
των ερωτωμένων. Κατά συνέπεια, απαιτείται ειδικός σχεδιασμός και επιλογή του δείγματος, ώστε να εξασφαλίζεται
υψηλός βαθμός ανταπόκρισης. Απαιτείται ειδικός σχεδιασμός του ερωτηματολογίου, στο οποίο, εκτός των
ερωτήσεων και των προκωδικοποιημένων απαντήσεων,
πρέπει να υπάρχουν και σαφείς οδηγίες συμπλήρωσης
του ερωτηματολογίου προς τον ερωτώμενο. Η ταχυδρομική έρευνα αποδίδει μόνο σε περιοχές όπου λειτουργεί αποτελεσματικό δίκτυο παροχής ταχυδρομικών
υπηρεσιών. Η ταχυδρομική έρευνα μπορεί να καλύψει
ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Μερικές από τις ποιο
διαδεδομένες εφαρμογές της είναι:
•μέτρηση του βαθμού διείσδυσης ή χρήσης προϊόντων
ή υπηρεσιών,
•έρευνες γοήτρου,
•διερεύνησης αναγκών,
•έρευνες γνώμης, και
•έρευνες αναγνωσιμότητας εντύπων.
Η ταχυδρομική έρευνα χρησιμοποιείται όταν:
-υπάρχουν περιορισμένα κονδύλια για έρευνα που
δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή ποσοτικών ερευνών με
άλλο τρόπο,
-όταν το « δείγμα» δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσει
ο ερευνητής, π.χ., στελέχη επιχειρήσεων που δύσκολα
βρίσκουν χρόνο για προσωπική συνέντευξη,
-οι απαντήσεις στα ερωτήματα της έρευνας απαιτούν
περισσότερη σκέψη και λιγότερο αυθορμητισμό.
Για την επιτυχία μιας ταχυδρομικής έρευνας
απαιτούνται:
-προσέλκυση του ενδιαφέροντος των ερωτώμενων
για το αντικείμενο της έρευνας,
-τονισμός της σημασίας της έρευνας,
-σαφήνεια του ερωτηματολογίου,
-παροχή σαφών οδηγιών για τη συμπλήρωση του,
-ευκολία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, και
-ευκολία στη διαδικασία επιστροφής του ερωτηματολογίου στο φορέα που διεξάγει την έρευνα.
Έρευνα μέσω Internet
Η τεράστια ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet), όπως
ήταν φυσικό, έχει επηρεάσει και την 'Έρευνα Αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια το Internet έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς. Η
έρευνα αγοράς μέσω Internet γίνεται με δυο τρόπους
•είτε με την προβολή ερωτηματολογίων σε ειδικές
ιστοσελίδες, στα οποία καλούνται να συμπληρώσουν
on line οι επισκέπτες των συγκεκριμένων sites
•είτε με την αποστολή ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ωστόσο, παρά την ευκολία που υπάρχει στη συλλογή
των στοιχείων μέσω του Internet, η χρήση του διαδικτύου
για τη διεξαγωγή ερευνών είναι ακόμα εξαιρετικά περιορισμένη, λόγω ειδικών προβλημάτων που υπάρχουν και
περιορίζεται κυρίως σε ειδικές εφαρμογές, όπως την
έρευνα μεταξύ χρηστών προγραμμάτων λογισμικού.
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Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 2015
μια αληθινή γιορτή!
Η Κυριακή 13 Δεκεμβρίου ήταν μια πραγματική γιορτή για το κρασί και τους οινόφιλους. Δοκιμάστηκαν σπουδαία κρασιά
αλλά και αποστάγματα, οργανώθηκαν
ενδιαφέροντα masterclass και η Jancis
Robinson ήταν κοντά μας δοκιμάζοντας
όλο το απόγευμα!

Τ

α Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά ήταν ένα
στοίχημα που κερδήθηκε πέρσι, φέτος
όμως καθιερώθηκε και έδειξε την αληθινή του δυναμική. Το βράδυ της Κυριακής
έγραψα σε ένα tweet ότι «σήμερα αποδείξαμε πως υπάρχει και χώρος και ζήτηση
για ποιότητα» και εκεί είναι η ουσία πιστεύω.
Το μαγικό αυτό ταξίδι στον υπέροχο κόσμο
των Μεγάλων Κόκκινων Κρασιών ήταν μια αληθινή
γιορτή για τους οινόφιλους, μια εντελώς διαφορετική, πιο ευχάριστη, ουσιαστική αλλά και ηδονιστική προσέγγιση σε αυτό που συνήθως ονομάζουμε «έκθεση κρασιού».
Από τη μία το μεσημέρι που άρχισε το πολυεπίπεδο αυτό event ξεκίνησε να έρχεται ο κόσμος
με διάθεση να περάσει μαζί μας όλη την μέρα
του! Περισσότεροι από 500 επισκέπτες δοκίμασαν
την αφρόκρεμα του ελληνικού ερυθρού κρασιού
και μερικά από τα κορυφαία εισαγόμενα της

αγοράς. Τα πιο σπουδαία –και μοιραία ακριβάκρασιά της έκθεσης έγιναν κυριολεκτικά ανάρπαστα, ενώ παράλληλα στο Alexander’s Cigar-lounge
δοκιμάσαμε ορισμένα πραγματικά εντυπωσιακά
και σπάνια αποστάγματα: από το εμβληματικό και
πολύτιμο κονιάκ Richard Hennessy, το σπάνιο
Metaxa AEN μέχρι τα καλύτερα ελληνικά παλαιωμένα αποστάγματα.
Μαζί με τα 150 περίπου κορυφαία ερυθρά κρασιά
της ελληνικής αγοράς, είχαμε το εκλεκτό νορβηγικό
νερό Voss να μας δροσίζει, την υπέροχη σαμπάνια

Γιατί η ροζέ σαμπάνια
είναι τόσο ξεχωριστή;

Η

σαμπάνια είναι εξαιρετικά αγαπητή σε γυναίκες και άνδρες σε όλο τον κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι εκστασιάζονται με τη γεύση και το άρωμα της ροζέ σαμπάνιας.
Το σπάνιο αυτό είδος σαμπάνιας –μόνο 6% των εξαγωγών
από την Καμπανία είναι ροζέ σαμπάνια- είναι πολύ πιο
πλούσιο στη γεύση, πιο ιδιαίτερο και σύνθετο, με πιο
γεμάτο σώμα και φυσικά πιο ακριβό, από την κανονική
χρυσαφένια σαμπάνια.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό έγκειται στον τρόπο παραγωγής του ροζέ αυτού ντελικάτου οίνου. Η ροζέ σαμπάνια
είναι πιο δύσκολο να παραχθεί από την κανονική σαμπάνια,
γιατί περιλαμβάνει περισσότερα στάδια στην οινική διαδικασία.
Αυτό συμβαίνει είτε προσθέτοντας στο κρασί που χρησιμοποιείται ως βάση σταφύλια ποικιλίας Pinot Noir για να
πάρει το απαραίτητο χρώμα και γεύση, είτε μια μικρή ποσότητα Pinot Noir προστίθεται σε κάθε ξεχωριστό μπουκάλι
ροζέ σαμπάνιας πριν γίνει η δεύτερη ζύμωση.
Αντίθετα με ένα ροζέ κρασί, η ροζέ σαμπάνια δεν πρέπει
να προέρχεται από μεγαλύτερη αναλογία κόκκινων σταφυλιών.
Η μίξη μπορεί να είναι 80% Pinot Noir και 20% chardonnay
ή 80% chardonnay και μόνο 20% Pinot Noir. Και στη μία και
στην άλλη περίπτωση, θα έχετε ένα ποτήρι γεμάτο με
υπέροχη ροζέ σαμπάνια που σίγουρα θα αγαπήσετε.

Veuve Clicquot να ξεκουράζει τις αισθήσεις
μας και τα εξαιρετικά τυριά της Provence.
Παράλληλα η εμβληματική Gaggenau παρουσίαζε τους μοναδικούς και υπέρκομψους
συντηρητές κρασιών της, η Volvo αποδείκνυε
για μια ακόμη χρονιά την προσήλωσή της
στον κόσμο της γαστρονομίας εδραιώνοντας
την σχέση καλής ζωής και κρασιού, ενώ η
Metropolitan Food Concepts παρουσίασε
το εντυπωσιακό Monolith, το απόλυτο BBQξυλόφουρνο-καπνιστήριο που έκλεψε καρδιές.
Η ατμόσφαιρα αυτή την χρονιά ήταν μοναδική. Εκθέτες και χορηγοί έδωσαν τον
καλύτερο εαυτό τους και τα προϊόντα τους
ώστε τα Μεγάλα Κόκκινα Κρασιά 2015 να
αφήσουν τις καλύτερες εντυπώσεις και να
προκαλέσουν ενθουσιώδη σχόλια. Όταν μάλιστα
η ίδια η Jancis Robinson μας δήλωσε εντυπωσιασμένη από την εκδήλωση, την οργάνωση και την
ατμόσφαιρα ήρθε η καλύτερη επιβεβαίωση για
μένα. Άλλωστε ήταν ένα δικό της βιβλίο (και του
επίσης μεγάλου Hugh Johnson) το πρώτο βιβλίο
για το κρασί που διάβασα το 1988 και με έκανε να
αγαπήσω τότε τον μοναδικό του κόσμο και να
αποφασίσω να ασχοληθώ με τον χώρο αυτό.

5 διαδεδομένοι μύθοι για τη βότκα

Έ

να μεγάλο ποσοστό κοκτέιλ, αν όχι
τα περισσότερα περιέχουν βότκα
σε σχέση με άλλα ποτά όπως για
παράδειγμα τζιν, ρούμι, τεκίλα ή κονιάκ,
κάτι που φέρνει τη βότκα σε πρώτο πλάνο.
Γνωρίζεις όμως όλη την αλήθεια περί βότκας
ή μήπως έχεις κι εσύ παραμυθιαστεί από
τους μύθους που κυκλοφορούν; Ας δούμε
τους πέντε επικρατέστερους μύθους περί
βότκας και την αλήθεια που κρύβεται πίσω
από αυτούς.
Όλες οι βότκες είναι ίδιες
Ούτε κατά διάνοια
Όλα έχουν να κάνουν με την απόσταξη.
Οι προερχόμενες από την Ανατολική Ευρώπη
και Ρωσία βότκες είναι πολύ πιο έντονες
σε γεύση και δυνατές - αυτό που στην καθομιλουμένη θα λέγαμε "τούρμπο" - σε
σχέση με τις βότκες δυτικής προέλευσης.
Η Δύση παράγει πιο ήπια αποστάγματα,
πιο προσιτά στο ευρύ κοινό. Γι’ αυτό αν
δοκιμάσεις ρώσικη βότκα σου φαίνεται βαριά.
Όσο περισσότερες αποστάξεις, τόσο καλύτερη η βότκα
Το παν είναι η βότκα να έχει χαρακτήρα
Το ακούμε συχνά, από παραγωγούς και
καταναλωτές, κατά πόσο όμως ισχύει; Σημασία έχει η διαδικασία της απόσταξης και
τα σωστά μηχανήματα και όχι οι επαναλήψεις. Άλλωστε, οι πολλαπλές αποστάξεις
ενέχουν τον κίνδυνο να χαθεί η γεύση και
το άρωμα των βασικών συστατικών κι έτσι
χάνεται και ο "χαρακτήρας" της βότκας με
αποτέλεσμα να πίνουμε καθαρό οινόπνευμα.
Η βότκα βγαίνει από... πατάτες;
Όχι απαραίτητα

Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο αλλά δεν
είναι απαραίτητα έτσι. Κάποιες ποικιλίες
βότκας όπως για παράδειγμα η σουηδική
Karlsson αποστάζεται από πατάτες ενώ άλλες όπως για παράδειγμα η γαλλική Ciroc
γίνεται με βάση το σταφύλι. Άλλες πάλι
μπορεί να έχουν νότες από καλαμπόκι, σιτάρι ή άλλα δημητριακά. Βότκα με βότκα
διαφέρει, ας γίνει κατανοητό.
Η τιμή είναι συνώνυμη της ποιότητας
Μην πέφτεις στην παγίδα
Πόσο κοστίζει η καλή βότκα; Είναι ένα
εξαιρετικά δύσκολο ερώτημα καθώς η τιμή
δεν είναι πάντα ένδειξη καλής ποιότητας.
Υπάρχουν καλές ακριβές βότκες αλλά κι
εξίσου καλές σε οικονομική τιμή.
Δε χρειάζεται να αγοράζεις καλή βότκα
για τα κοκτέιλ
Δε χρειάζεται μεγάλη επεξήγηση
Η απάντηση είναι προφανής αλλά το τονίζουμε για παν ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση το ποτό που πίνεις πρέπει να είναι
καθαρό και καλής ποιότητας. Μην κάνεις
εκπτώσεις στην ποιότητα, ειδικά όταν έχεις
να κάνεις με οινοπνευματώδη. Δεν είναι
μόνο η γεύση αλλά και η υγεία σου.
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Μαγειρεύοντας με βότκα...

Το ελληνικό κοκτέιλ που στοιχίζει

Πένες με καπνιστό σολομό

9.000 ευρώ!

Υλικά:
1 πακέτο πένες
300 γρ. κρέμα γάλακτος (κατά προτίμηση χαμηλών λιπαρών)
300 γρ. φρέσκα μανιτάρια σε φέτες
200 γρ. καπνιστό σολομό
4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 έγχρωμη πιπεριά σε λωρίδες
1 χούφτα ψιλοκομμένο άνιθο
Ξύσμα από 1 λεμόνι λάιμ
1 σφηνάκι Vodka
1/2 φλ. ελαιόλαδο
Αλάτι και ροζ πιπέρι (ολόκληρα μπαλάκια)
Εκτέλεση:
• Σε απλωτή κατσαρόλα σωτάρουμε
με το λάδι τα κρεμμυδάκια, τα μανιτάρια
και την πιπεριά. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον άνιθο, το ξύσμα και το σολομό κομμένο σε φέτες. Συνεχίζουμε
για λίγο ακόμα το σωτάρισμα και σβή-

νουμε με τη βότκα. Μαγειρεύουμε για
λίγα λεπτά. Αλατίζουμε, προσθέτουμε
τα πιπέρια και την κρέμα γάλακτος και
αφήνουμε να πάρει λίγες βράσεις το
φαγητό για να "δέσει".
• Παράλληλα βράζουμε τις πένες σε
αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Τις σουρώνουμε
και τις "λιπαίνουμε" με λίγο φρέσκο
λάδι.
• Στη συνέχεια τις γυρίζουμε πάλι
στην κατσαρόλα . Αδειάζουμε τότε όλο
το περιεγχόμενο της κατσαρόλας με το
σολομό, ανακατευόυμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως.
• Συνοδεύουμε με λευκό κρασί και το
απολαμβάνουμε.
Και μια συμβουλή: Όταν βράζουμε τα
ζυμαρικά καλό είναι να φυλάμε ένα ποτήρι από το νερό αυτό και αν δούμε
στην πορεία ότι το φαγητό στεγνώνει
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απ'
αυτό για να το αραιώσουμε.

Έ

να από τα
ακριβότερα
κοκτέιλ του κόσμου φτιάχνεται
στη χώρα μας!
Το διάσημο κοκτέιλ ονόματι "Η
Αυτής Βασιλική
Υψηλότης" σερβίρεται στο νησί των
ανέμων στη Μύκονο και συγκεκριμένα
στο γνωστό champagne & cocktail bar
Queen και στοιχίζει 9.000 ευρώ!
Τι περιέχει το κοκτέιλ που στοιχίζει
μια... περιουσία;
Δύο από τις ακριβότερες σαμπάνιες
ειναι η βάση για το εκλεκτό αυτό κοκτέιλ, Dom Perignon του 1961 και
σαμπάνια Moet & Chandon από συλ-

λεκτικά μπουκάλια
που κυκλοφόρησαν
αποκλειστικά για
τον γάμο της πριγκίπισσας Νταϊάνα
και του πρίγκιπα Καρόλου, κονιάκ 50
ετών αλλά και βρώσιμα φύλλα χρυσού 24 κρατίων!
Η ρεπόρτερ του Mykonos Live TV
Ελίζαμπεθ Ελέτσι σε μια από τις γνωστές εξορμήσεις της στη ν υχτερινή
ζωή της Μυκόνου, επισκέπτεται το κοκτέιλ μπαρ, μιλάει με τους θαμώνες
αλλά και τον μπάρμαν που μας αποκαλύπτει τα μυστικά του ακριβότερου
ελληνικού κοκτέιλ!

Μεζέδες
για μπύρα
Όταν δε θέλουμε να συνοδεύσουμε
τη μπύρα μας μ' ένα κυρίως πιάτο,
τότε ένας μεζές είναι ιδανικός.

Μ

ια γεμιστή πιπεριά με τυρί, μια πικάντικη πατατοσαλάτα, ένα ξινολάχανο
τουρσί ή ακόμα και ένα αλίπαστο για τους
λάτρεις του ψαριού. Μια καπνιστή πέστροφα, λίγος τόννος Αλλονήσου, λουκάνικα
χωριάτικα με σάλτσα από πιπεριές Φλωρίνης και μπουκιές κοτόπουλου με γλυκόξινη
σάλτσα, κεφτεδάκια με σάλτσα ντομάτας, ομελέτα με λαχανικά, μυρωδικά και γιαούρτι στο φούρνο είναι κάποια πιάτα που μπορείτε να συνοδεύσετε με ένα ποτήρι
μπύρα.

Πώς να αναγνωρίζετε τα ποτά «μπόμπες»

Ε

πικίνδυνη βότκα-«μαϊμού» που μύριζε ασετόν ή
βερνίκι νυχιών εντοπίστηκε σε μπαρ της περιφέρειας του MidDevonστην Αγγλία και οι Αρχές
προχώρησαν στην έκδοση προειδοποίησης για σοβαρούς κινδύνους για την υγεία.
Κάτι ανάλογο είχε συμβεί στα τέλη Νοεμβρίου και
στη χώρα μας, όταν εντοπίστηκαν στην Θεσσαλονίκη
δύο παράνομα εργαστήρια, που παρασκεύαζαν και εμφιάλωναν παράνομη βότκα (το
ένα στον Πεντάλοφο και το άλλο στο Κορδελιό).
Σύμφωνα με τον Βρετανικό οργανισμό
ενημέρωσης για το αλκοόλ Drinkaware,
αναφέρεται σε δημοσίευμα των Νέων, τα
παράνομα ποτά μπορεί να προκαλέσουν
πολλά δεινά, από ναυτία και πονοκέφαλο,
έως τύφλωση ή ακόμα και θάνατο, αναλόγως
με τα χημικά που χρησιμοποιήθηκαν στην
παρασκευή τους.
Τα κατάλληλα για κατανάλωση, νόμιμα
ποτά, παράγονται από αιθανόλη (ή αιθυλική
αλκοόλη), μία αλκοόλη η οποία είναι ασφαλής όταν καταναλώνεται με μέτρο. Τα ποτά«μαϊμού», όμως, μπορεί να παραχθούν από
φθηνά χημικά τα οποία κανονικά χρησιμοποιούνται στα καθαριστικά, τα αφαιρετικά
βερνικιών για τα νύχια και τα καθαριστικά των παρμπρίζ
των αυτοκινήτων.
Μπορεί, επίσης, να παραχθούν από φθηνές αλκοόλες, όπως η μεθανόλη και η ισοπροπανόλη, που κανονικά χρησιμοποιούνται σε αντιψυκτικά και σε ορισμένα καύσιμα, κατά τον επιστημονικό σύμβουλο
του Drinkaware δρα Πωλ Ουάλλας, ομότιμο καθηγητή
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Υγείας στο University
College του Λονδίνου (UCL).

«Τα “υποκατάστατα” της αιθανόλης μπορεί φαινομενικά να ασκούν παρόμοια δράση στον καταναλωτή,
όσον αφορά λ.χ. στη ζαλάδα, αλλά μπορεί να είναι
εξαιρετικά επικίνδυνα» όπως εξηγεί.
Στις δυνητικές συνέπειες συμπεριλαμβάνονται ναυτία, έμετος, πόνος στην κοιλιά, υπνηλία και ίλιγγος,
αλλά ακόμα και νεφρικά ή ηπατολογικά προβλήματα

ή και κώμα. Ειδικά η μεθανόλη, που συχνά ανευρίσκεται
σε βότκες-«μαϊμού», μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.
«Ο κόσμος πρέπει να αποφεύγει πάση θυσία την
κατανάλωση παράνομων ποτών», τονίζει ο δρ Ουάλλας.
«Δεν μπορεί να ξέρει τι περιέχουν, ούτε πόσο “δυνατά”
είναι, από τη στιγμή που δεν παράγονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές».

Λίστα σωτηρίας
Για να προστατευθείτε από τα κακά «συναπαντήματα», ακολουθήστε τις συμβουλές του Drinkaware:
• Να προμηθεύεστε αλκοόλ μόνο από αξιόπιστα
καταστήματα (π.χ. σούπερ μάρκετ, κάβες)
• Να αποφεύγετε τα υπερβολικά φθηνά ποτά,
ιδίως όταν σας τα προσφέρουν πλανόδιοι πωλητές ή
δεν βρίσκονται σε κοινή θέα σε ένα κατάστημα αλλά προσφέρονται «ειδικά» σε εσάς.
• Να μάθετε τις ετικέτες των ποτών που
πίνετε. Διαβάστε τες προσεκτικά (ακόμα και
τα ψιλά γράμματα) και ψηλαφίστε τες ώστε,
αν σας προσφερθεί μπουκάλι με ποτό, να
ξέρετε κατά πόσον φέρει γνήσια ετικέτα
(τα ορθογραφικά λάθη, λ.χ., είναι πολύ ύποπτη ένδειξη στα παράνομα ποτά, το ίδιο και
η κακή ποιότητα του χαρτιού της ετικέτας).
• Στα μπαρ μην πίνετε ποτέ ποτό από
μπουκάλι που ήδη είναι ανοιγμένο. Να ζητάτε
να σας σερβίρεται το ποτό σας από κλειστό
μπουκάλι που θα είναι σφραγισμένο και θα
το ανοίξουν μπροστά σας, αφού πρώτα το
ελέγξετε εσείς.
• Αν έχετε app στο κινητό που σκανάρει
τους γραμμωτούς κώδικες (barcodes), σκανάρετε τον κωδικό του μπουκαλιού για να
βεβαιωθείτε ότι είναι γνήσιος.
• Βεβαιωθείτε ότι το μπουκάλι δεν έχει «κατακάθια»
(θα τα δείτε εύκολα σε μία βότκα, η οποία είναι το
ποτό που συχνότερα παρασκευάζεται παράνομα).
• Να μυρίζετε και να δοκιμάζετε το ποτό σας, πριν
το πιείτε όλο. Αν μυρίζει περίεργα ή δεν έχει κανονική
γεύση, μην το καταναλώσετε. Εξαιρετικά ύποπτη
είναι η μυρωδιά του βερνικιού ή του ασετόν.
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Μηλίτης

ένα γνωστό άγνωστο ποτό
Από ένα ξεχασμένο και υποτιμημένο πότο, ο παραδοσιακός μηλίτης αναδεικνύεται με τα χρόνια σε ένα
αγαπημένο ποτό, κατακτώντας το διεθνές κοινό, με
πρώτο και καλύτερο το βρετανικό, από όπου και κατάγεται.

Ο

καλός μηλίτης είναι ένα από τα καλύτερα βιομηχανικά προϊόντα της Βρετανίας, το οποίο κοστίζει
μάλιστα, όσο το πιο κοινό κρασί μαζικής παραγωγής.
Στα καλύτερα του δε, ο μηλίτης μπορεί να συναγωνιστεί
ακόμα και τα καλύτερα ποτά.
Ο μηλίτης είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αλκοολούχα ποτά βρετανικής προέλευσης, με αρκετά
μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Φτιάχνεται από χυμό μήλου
και η περιεκτικότητά του σε αλκοόλ κυμαίνονται μεταξύ
1.2% και 8.5% abv ενώ στο παγκόσμιο χάρτη μπορούμε
να συναντήσουμε και μέχρι 12%. Στην Αγγλία είναι
γνωστός ως cider ενώ σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ
και Καναδά θα βρούμε στην ετικέτα την πληροφορία
hard cider, εννοώντας ότι είναι ένα αλκοολικό πότο,
ενώ η ορολογία cider, αναφέρεται σε ένα μη αλκοολούχο ποτό. Σε κάποιες χώρες όπως είπαμε, υπάρχει
περίπτωση να δούμε cider που να φτάνει το 12% abv.
Αυτοί οι μηλίτες μπορεί να αποκαλούνται apple wines,
σύμφωνα με το μέρος που βρισκόμαστε.
Το cider φτιάχνεται από οποιαδήποτε ποικιλία μήλων,
ενώ συνήθως χρησιμοποιείται συμπυκνωμένος χυμός
μήλου κι όχι φρέσκος. Οι καλύτεροι και πιο ποιοτικοί
μηλίτες έχουν έντονη γεύση και σκούρο χρώμα, σε
αντίθεση με τους μηλίτες μαζικής παραγωγής, οι
οποίοι θυμίζουν στο χρώμα περισσότερο την ξανθιά
μπίρα.
Η γεύση του ποικίλλει από ξηρή μέχρι αρκετά γλυκιά,
ενώ το χρώμα του διαφέρει επίσης. Οι μηλίτες χαμηλότερης ποιότητας έχουν σχεδόν λευκό χρώμα, όξινη

γεύση και (λόγω χαμηλού κόστους) έχουν ιδιαίτερη
απήχηση στους νέους.
Για να μπορεί να οριστεί ένα ποτό ως «μηλίτης»,
πρέπει να έχει τουλάχιστον 35% χυμό μήλου. Η
διαφορά στη διαύγεια του ποτού προέρχεται από το
φιλτράρισμα στα στάδια της παραγωγής του. Υπάρχει
επίσης και ανθρακούχος μηλίτης και είναι αρκετά δημοφιλής, ενώ υπάρχουν και cider που γίνονται από
άλλα φρούτα.
Η Βρετανία έχει παράδοση τουλάχιστον χιλίων χρόνων
στην παραγωγή μηλίτη, πιθανόν και πριν την εισβολή
των Νορμανδών το 1066. Η ιστορία του είναι στενά
συνδεδεμένη με μύθους.
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τη δεκαετία του ‘70 και
ύστερα, η παραγωγή και κατανάλωση cider έχει σχεδόν
τετραπλασιαστεί. Η δημοτικότητα του μηλίτη έχει δημιουργήσει μια νέα αγορά, ωθώντας μάλιστα και άλλες
εταιρείες να μπουν στον αγώνα. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, οι καλύτεροι μηλίτες φτιάχνονται συνήθως
από μικρούς και ανεξάρτητους παραγωγούς, χωρίς
αυτό να σημαίνει βέβαια, ότι δεν μπορεί να σας
εκπλήξει ευχάριστα ένας μηλίτης μαζικής παραγωγής.
Η αγορά μηλίτη στην Ελλάδα, είναι σχετικά καινούργια,
καθώς ο μηλίτης ως προϊόν υπάρχει αρκετά χρόνια
στα portfolio αρκετών εταιρειών. Οι εισαγωγικές εταιρείες, επενδύουν σ’ αυτό το προϊόν κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα στις τουριστικές
περιοχές τις οποίες επισκέπτονται κυρίως Βορειοευρωπαίοι. Η δημοτικότητα του μηλίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις υπόλοιπες χώρες απ τις οποίες έρχονται
οι επισκέπτες και στις οποίες γίνεται και η μεγαλύτερη
κατά κεφαλή κατανάλωση είναι εκείνη που ανεβάζει
τις πωλήσεις, στα τουριστικά μέρη στην Ελλάδα.
Μεγάλες και γνωστές εταιρείες-brand μηλίτη είναι
οι: Bulmers, Strongbow, Woodpecker, Magners (Ιρ-

λανδία), Somersby. Οι τέσσερις τελευταίοι είναι διαθέσιμοι και στην Ελλάδα. Στην χώρα μας μπορούμε να
βρούμε ακόμα cider από την Βρετανία όπως οι Aspal,
από την Σουηδία τους Kopparberg και Rekorderlig,
αλλά και από την Εσθονία (Kiss).
Ciders παράγονται και σε άλλα μέρη του κόσμου,
όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία, Γερμανία,
Γαλλία και Ισπανία, μεταξύ άλλων. Ο Ισπανικός μηλίτης
από τις Αστούριες, Sidra de Asturias, είναι προϊόν ΠΟΠ.
Το Πριγκιπάτο των Αστουριών, είναι γνωστό για την
πρωτεύουσα του το Οβιέδο και την πόλη Χιχον.

Οκτώ από τα πιο παράξενα ροφήματα καφέ
Ο

καφές είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ροφήματα
παγκοσμίως και τα τελευταία χρόνια μάλιστα η
«τέχνη» του καφέ έχει γίνει... επιστήμη, με τις
εταιρείες να βγάζουν όλο και περισσότερα νέα προϊόντα.
Παρακάτω θα βρείτε 8 από τα πιο παράξενα ροφήματα καφέ από όλον τον κόσμο με κάποια από
αυτά να σας ξενίζουν αρκετά.
1. Καφές με... αυγό!
Ο κρόκος αυγού και το συμπυκνωμένο γάλα χτυπιούνται μαζί μέχρι να γίνει παχύ και κρεμώδες το
αποτέλεσμα. Τότε ο μαύρος βιετναμέζικος καφές
χύνεται από πάνω και βυθίζεται στον πυθμένα.
Λέγεται ότι η γεύση του είναι σαν μεταξένια κρέμα
καφέ.
2. Καφές με θαλασσινό αλάτι
Οι «σεφ» στη γνωστή αλυσίδα καφέ 85C Bakery
Cafe στην Ταϊβάν σέρβιραν καφέ με θαλασσινό αλάτι
για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2008 και έγινε...
best seller! Σύμφωνα εκπρόσωπο της εταιρείας, προέκυψε ως αποτέλεσμα έμπνευσης από τη συνήθεια
στην Ταϊβάν να πασπαλίζουν με αλάτι φρούτα όπως
ο ανανάς και το καρπούζι για να αναδείξουν τη γλυκύτητα τους. Αυτό έπεισε την εταιρεία να το δοκιμάσει
και με τον καφέ.
3. Καφές με τόνικ
Μπορεί το τόνικ και ο καφές να ακούγονται σαν
ένας περίεργος συνδυασμός αλλά αυτό το ταίριασμα
έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα στον κόσμο για όσους
αναζητούν κάτι λίγο διαφορετικό από ένα συνηθισμένο φλιτζάνι καφέ ή εσπρέσο. Είναι τόσο απλό
στη δημιουργία του καθώς απλά ένα φλιτζάνι εσπρέσο
χύνεται σε ένα ποτήρι με τόνικ και πάγο.

4. Καφές με βούτυρο και λάδι
Η Bulletproof Coffee είναι η εταιρεία που κρύβεται
πίσω από αυτόν το συνδυασμό και υποστηρίζει ότι
το να πίνεις αυτό το ρόφημα είναι σαν παίρνεις ολόκληρο πρωινό. Υποστηρίζει μάλιστα ότι το βούτυρο

στον καφέ -όταν η συνταγή γίνει σωστά δίνει- λίγο
παραπάνω ενέργεια στον άνθρωπο που το καταναλώνει.
5. Καφές με τυρί
To Kaffeost είναι αποτέλεσμα της σουηδικής παράδοσης, σύμφωνα με το oddee, (κατ’ άλλους της
Φινλανδικής) και πρόκειται για καφέ με βυθισμένο
μέσα ένα κομμάτι τυρί γνωστό ως Leipäjuusto που
το βρίσκει κανείς κυρίως στη Φινλανδία και είναι
φτιαγμένο από το γάλα των αγελάδων, των κατσικών
ή του ταράνδου.
6. Καφές με λεμόνι ή λάιμ
Μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε συνηθίσει να πίνουμε καφέ με λεμόνι μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αλλά σε άλλες χώρες πίνουν έναν καφέ,
ζεστό ή κρύο, που σερβίρεται σε όσους θέλουν τον
καφέ τους λίγο ξινό. Πρόκειται για εσπρέσο με
λεμόνι και λάιμ, αλλά η γεύση είναι πολύ έντονη.
7. Καφές με vanilla coke
Παράξενο ρόφημα και σίγουρα όχι υγιεινό. Πρόκειται
για ένα μείγμα κόκα-κόλας, μια δόση εσπρέσο, σιρόπι
βανίλιας και πάγο, το οποίο έχει πολλούς οπαδούς.
Σαφώς ο συνδυασμός καφεΐνης με καφεΐνη σίγουρα
δεν είναι ο καλύτερος και δεν είναι για όλους, αλλά
υπάρχουν κάποιοι που το προτιμούν φανατικά.
8. Εσπρέσο και μπίρα
Πρόκειται για ένα συνδυασμό που ξεκίνησε από
ένα μαγαζί με καφέ στο Τέξας. Το κατάστημα σερβίρει
ένα φλιτζάνι καφέ με ένα ποτήρι μπίρα και ενθαρρύνει
να τα πίνει κάποιος με όποια σειρά θέλει. Το πιθανότερο είναι βέβαια ότι δεν φέρνει και τα καλύτερα
αποτελέσματα στον οργανισμό αν γίνεται σε μεγάλες
ποσότητες.

