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κρίση, κρίση και η διασκέδαση, διασκέδαση! Έτσι, το
Σάββατο 8 Μαρτίου 2014, η
Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων
Ποτών Αθηνών διοργανώνει την
καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα
της, η οποία αποτελεί πλέον θεσμό
για τον κλάδο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
στο νυχτερινό κέντρο FEVER (Λα-

γουμιτζή 25 και Λ. Συγγρού, τηλ.
210-9717333), με ώρα προσέλευσης από τις 10.30 μ.μ.
Επικεφαλής του καλλιτεχνικού
προγράμματος είναι καταξιωμένοι
τραγουδιστές - ο βετεράνος Βασίλης Καρράς και οι νεότεροι Νίκος
Οικονομόπουλος και Ελένη Φουρέιρα.
Όπως κάθε χρόνο, κατά τη διάρ-

κεια του χορού της ΕΔΕΟΠ Αθηνών,
θα υπάρξει λαχειοφόρος αγορά με
πλούσια δώρα.
Θεωρείται βέβαιο ότι η επιτυχία
της εκδήλωσης είναι δεδομένη,
καθώς οι πρατηριούχοι δεν γνωρίζουν μόνο να διανέμουν τα... όπλα
για το κέφι αλλά και ξέρουν να
διασκεδάζουν με βαθμό άριστα 10!

Κόψαμε και την Πίτα μας

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΧΑΒΑ ΤΟΥΣ!

Ο

ι πρατηριούχοι βιώνουν καθημερινά τη μείωση των καταναλώσεων - η αγορά είναι πλέον μονίμως υποτονική.
Αντίθετα, οι εταιρείες ισχυρίζονται ότι οι καταναλώσεις αυξάνονται και προβλέπουν καλυτέρευση της αγοράς.
Με βάση αυτό προφανώς, οι εταιρείες συνεχίζουν ακάθεκτα τις προσφορές μόνο για τα άλλα
κανάλια όμως - αφήνοντας εκτός το χονδρεμπόριο.

Γιατί να
σε
υπόκεισαι
πρόστιμα;

Τ

ην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, η Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών Αθηνών έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα της, στα γραφεία της, με την συμμετοχή συναδέλφων πρατηριούχων.
Στις φωτογραφίες μας, στιγμιότυπα από την εκδήλωση.

Έχεις ξενοδοχείο, εστιατόριο, ταβέρνα, καφετέρια ή κατάστημα λιανικής πώλησης τροφίμων;

Η νομοθεσία άλλαξε! Χρειάζεσαι πλέον αυτοέλεγχο!

Ποιά είναι η νέα υγειονομική νομοθεσία
που αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η νέα υγειονομική νομοθεσία (ΦΕΚ 2718/τ.Β./8-10-12)
προσαρμόζεται στην νομοθεσία της Ε.Ε.
Ουσιαστικά, με την νέα διάταξη: Θεσπίζονται κανόνες και
προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ώστε
οι υπεύθυνοι αυτών να φέρουν την ευθύνη για
την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και οι
υγειονομικές υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους.
Ουσιαστικά δηλαδή βάζει τους υπευθύνους
των επιχειρήσεων να καταγράφουν κάθε
ημέρα τον έλεγχο της επιχείρησής τους.
Δηλαδή να αυτοελέγχονται.
Η όλη διαδικασία περιλαμβάνει και την βασική υποχρέωση τήρησης ορισμένων αρχείων.
Δυο είναι οι ενέργειες που διέπουν το πλαίσιο αυτό:
Η οργάνωση και ο αυτοέλεγχος
Δηλαδή δεν αρκεί να κάνουμε κάποιες ενέργειες π.χ.
(καθαρισμό) αλλά αυτές θα πρέπει να είναι οργανωμένες,
να καταγράφονται με πρόβλεψη διορθωτικών ενεργειών
και αυτοελέγχου.

Επειδή όλα αυτά και η σύνθετη νομοθεσία δημιουργεί πονοκέφαλο, κινδύνους και παράλληλα υπάρχει αποπροσανατολισμός από διαφόρους που δεν κατανοούν την ουσία
της όλης διαδικασίας ο επιχειρηματίας του κλάδου αυτού
νιώθει ανασφαλής και απροστάτευτος.
Δίπλα σε αυτόν τον επιχειρηματία έρχεται η ΔΕΥΕ όπου
του παρέχει όλα τα κατάλληλα αρχεία όχι δίδοντας του μόνο μερικά έντυπα να συμπληρώσει,
αλλά προσφέροντάς του την μεθοδο, την επεξήγηση και την οργάνωση του καταστήματός του με
απλές λύσεις.
Όλα τα βιβλία που έχει ετοιμάσει η ΔΕΥΕ δεν
είναι απλά φύλλα καταγραφής αλλά έχει συστηματοποιήσει και οργανώσει την όλη διαδικασία
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οργάνωση και ο αυτοέλεγχος
απλούστατα.
Η ΕΔΕΟΠ κινείται για την εκπαίδευση των
πρατηριούχων η οποία είναι υποχρεωτική
από τον ΕΦΕΤ
Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε το site της ΔΕΥΕ
www.deye.gr

Καταργούμε το άγχος
του επιχειρηματία:
«Με το κλειδί στο χέρι»
Ο σύμβουλός μας, που θα σας επισκεφθεί εντελώς
δωρεάν, θα σας ενημερώσει για τη μέθοδό μας ώστε να
αποφύγετε το πρόστιμο.
Σε αμέσως επόμενο στάδιο ή επιτόπου, αν συμφωνήσετε για την εγκατάσταση, θα μελετήσει το κατάστημά
σας και θα μάθει σε εσάς και το προσωπικό σας, την
ακριβέστατη και απλή μέθοδο της ΔΕΥΕ. Αν μάλιστα επιθυμείτε, διαθέτουμε όλους τους τύπους των συσκευών
μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ., τις οποίες θα
εγκαταστήσει και θα σας μάθει τη χρήση τους.
Επίσης, σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, διαθέτουμε
αυτόματα καταγραφικά συστήματα.
Η δαπάνη για τη συνολική εγκατάσταση είναι ευχάριστα μικρή γιατί έχουμε μαζικοποιήσει τις μελέτες για τις
κατηγορίες καταστημάτων ενώ αν ζητήσετε μεμονωμένη μελέτη από κάποιον ειδικό, το κόστος θα είναι τουλάχιστον τριπλάσιο.
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H HΓEΣIA TOY KΛAΔOY
Πανελλήνια Oμοσπονδία
Μήτσιος Ευάγγελος
Mπέκας Θεμιστοκλής
Τσίχλας Τίτος
Κωσταντόπουλος Θεόδωρος
Μανδρέκας Νικόλαος
Γαλανάκης Αντώνης
Θανασούλας Bασίλειος
Mελισσανίδης Δημήτριος
Μουζακίτης Γρηγόριος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος
Mπακαλάρος Kων/νος

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

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος

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

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟ PENTAWARD
Καλύτερο στα Ποτά
Budweiser κουτάκι
Σχεδιασμός: Metaphase Design Group (metaphase.com)
Χώρα: ΗΠΑ
Κουτάκι μπύρας σε σχήμα παπιγιόν! Είναι η πρώτη φορά που το αλουμινένιο κουτάκι αλλάζει σχήμα κι αυτό έγινε με μεγάλη προσοχή καθώς το αλουμίνιο μπορεί να λυγίσει μόνο 5% χωρίς να σχιστεί! Στόχος
της Metaphase ήταν να προσελκύσει για την Budweiser νέους καταναλωτές με κάτι εντελώς διαφορετικό που δεν είχαν δει ποτέ ξανά.

Αυξάνονται συνεχώς
οι Ρώσοι τουρίστες

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

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

EΔEOΠ Hρακλείου
Tσίχλας Tίτος
Kαρφής Mιχαήλ
Θωμάς Mιχαήλ
Tζαμπουράκης Δημήτριος
Kεφαλούκος Λάμπρος
Xατζηγεωργίου Eυάγγελος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος
Mέλος

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

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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 Δράμας
Mιχαηλίδης Xρήστος
Kομπόλιας Xρήστος
Mελισσανίδης Παναγιώτης
Πρέπος Hλίας
Xουσμεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γ. Γραμματέας
Tαμίας
Mέλος

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

Πρόεδρος
Aντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Tαμίας
Δημ. Σχέσεων

23710-61166
23740-81555
23990-22833
23730-61432
23710-31381

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

ε εντυπωσιακούς ρυθμούς αυξάνεται την τελευταία τριετία ο
αριθμός των Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα, μία τάση που
σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα διατηρηθεί και για τη σεζόν του
2014. Μία πρώτη εκτίμηση, από τη ρωσική πλευρά, κάνει λόγο για
αύξηση άνω του 15% των αφίξεων.
Σχετική δήλωση έκανε και ο αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού
της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ρωσίας και αρμόδιος για τον
εξερχόμενο τουρισμό, Γκριγκόρι Σαρισβίλι, σε ρωσικά Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, με αφορμή το 2ο Greek Medical & Health Workshop,
που διοργανώθηκε πρόσφατα στη Μόσχα. Αν συμβεί αυτό, η Ρωσία
από το 2014 θα σταθεροποιηθεί σε περίπου 1,4-1,5 εκατ. αφίξεις,
στην τρίτη θέση, ως αγορά εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα
μας, πίσω από τη Γερμανία και την Αγγλία. Τι σημαίνει αυτό για τον
ελληνικό προορισμό; Αύξηση των συνολικών τουριστικών εσόδων
με υψηλότερους ρυθμούς, καθώς και αύξηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης των ξένων επισκεπτών στη χώρα μας.
* Ο κλάδος μας πρέπει να είναι ευχαριστημένος γι’ αυτά, καθόσον, ως
γνωστόν, οι Ρώσοι είναι φοβεροί και τρομεροί πότες...

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

Η ιδέα ενός ανθρακούχου νερού, με
βάση τη μαστίχα,
ανήκει στον Δημήτρη Στάινχάουερ, ο
οποίος σκέφτηκε να
δημιουργήσει στην
Ελλάδα ένα ανάλογο μεσογειακό νερό
με βάση τη μαστίχα,
μιας και η μαστίχα
παράγεται μόνο σε
ένα σημείο στον κόσμο, στο νότιο τμήμα της Χίου. Το φυσικά αρωματισμένο
μαστιχόνερο παράγεται από την απόσταξη της καθαρής
μαστίχας με ατμό και
μεταφέρει όλες τις
ξεχωριστές ευεργετικές της ιδιότητες.

Στο φουλ η απόδοχη των μετοχών

Τ

ο ελληνικό χρηματιστήριο εντάχθηκε
και επίσημα από τις αναπτυγμένες αγορές, στις οποίες βρισκόταν τα τελευταία 12
χρόνια, στις αναδυόμενες, ακολουθώντας
μια διαδρομή που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο. Με καθαρές εισροές 2 δισ. ευρώ
από τους ξένους εφέτος, το «ράλι της υποβάθμισης» αποτυπώθηκε στις τιμές των μετοχών, καθώς με απόδοση που ξεπερνά το
40% οι ελληνικές μετοχές σημειώνουν
εφέτος την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως με βάση τους δείκτες αναδυομένων
αγορών της MSCI.
Υπενθυμίζεται ότι το ΧΑ εγκατέλειψε τις

Eφημερίδα

EΔEOΠ Xαλκιδικής
Mπουτιώνης Γεώργιος
Mαργαρίτης Iωάννης
Γκινάτης Δημήτριος
Tσαρκατζόγλου Aυξέντιος
Kαλλιανίδης Θεόδωρος

Μ

MASTIQUA

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
X. MOΡΦΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ O.Ε.
Ταύρου 11-13
Ταύρος

αναδυόμενες αγορές στις 31 Μαΐου 2004
με ειδικό βάρος 4,7% ως η 9η μεγαλύτερη
αγορά, για να εισέλθει στο κλαμπ των μεγάλων αναπτυγμένων αγορών, επιστρέφοντας σήμερα με ειδικό βάρος 0,43% ως η
17η αγορά.

Μισός αιώνας
Tetra Pak

Π

ροσφέρει καινοτόμες λύσεις επεξεργασίας και συσκευασίας που ανταποκρίνονται σταθερά στις ανάγκες τόσο των πελατών της όσο και των καταναλωτών. Η
Tetra Pak γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας
της στη Σερβία, σε μια χώρα που κατατάσσεται μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη
εξαγωγική δραστηριότητα, καθώς το εργοστάσιό της παράγει και εξάγει υλικά συσκευασίας για περισσότερους από 200 πελάτες σε 52 χώρες. Η επιτυχημένη λειτουργία του εργοστασίου επιβεβαιώνεται και με
την απονομή του διεθνούς βραβείου Advanced Special Award for TPM Achievement.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την Tetra Pak και τα προϊόντα της διατίθενται στην ισοσελίδαwww.tetrapak.com/gr

*

Συνολική πτώση που θα προσεγγίσει
το 40% αναμένεται να καταγράψουν οι
τιμές των κατοικιών κατά μέσο όρο,
καθώς κατά το τρέχον έτος, ο ρυθμός της
υποχώρησης «τρέχει» με ταχύτητα άνω του
10%, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος. Εφόσον προστεθεί και η μέση
πτώση της τάξεως του 30% που έχει μεσολαβήσει, τότε από την αρχή της κρίσης στο
τέλος του 2008 και μέχρι το τέλος του
2013, η συνολική κάμψη θα είναι της τάξεως
του 40%, ενώ ασφαλώς σε πλειάδα περιπτώσεων (ανάλογα δηλαδή με την περιοχή
και το είδος του ακινήτου), η μείωση είναι
ακόμα μεγαλύτερη.
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ΝΕΡΟ
Εκτός από την ενυδάτωση, το νερό κάνει πολλά ακόμα για
μας. Μάθε γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.

ταχυκαρδίες και θερμοπληξία.

Πόσο να πίνω;

Πώς μας βοηθάει

Οι ανάγκες σε νερό εξαρτώνται από το σωματικό βάρος
του καθενός μας αλλά ποικίλλουν στα διάφορα στάδια
του κύκλου της ζωής. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο
μέσος ενήλικος άντρας χρειάζεται καθημερινά 2,8 λίτρα
και η γυναίκα 2 λίτρα, ωστόσο σε υψηλές θερμοκρασίες
χρειαζόμαστε περισσότερο, όπως και όταν υπάρχει επίπονη
σωματική δραστηριότητα και υπερβολικό άγχος.

Μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες σε όλο μας το σώμα.

1 Είναι υπεύθυνο για την ενυδάτωση του δέρματος, το
2μεγαλύτερο όργανο του σώματος, που το προστατεύει
από την ξηρότητα και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του.
Επίσης αποτελεί αποθήκη θρεπτικών ουσιών και προστατευτική ασπίδα από εξωτερικούς παράγοντες, όπως: μόλυνση,
υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, μεταβολές θερμοκρασίας,
στρες, έλλειψη ύπνου, κακή διατροφή.
Προστατεύει τους ιστούς ζωτικής σημασίας όπως ο νωτιαίος μυελός και ο εγκέφαλος.
Αποτελεί βασικό συστατικό του αίματος και μεταφέρει
τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού, οδηγώντας τα
στα κατάλληλα όργανα για την αποβολή τους.

Αντί γι’ αυτό
Αν δεν πίνεις αρκετό νερό, φρόντιζε τουλάχιστον να
αναπληρώνεις την ανάγκη σου για υγρά από άλλες πηγές
όπως το γάλα, ο ελληνικός ή ο στιγμιαίος καφές και το
τσάι. Πάντως έχε υπόψη σου ότι νερό περιέχουν και οι
στερεές τροφές. Ορισμένες, μάλιστα, όπως το μαρούλι, το
πεπόνι, το καρπούζι, το σέλινο και τα περισσότερα φρούτα
περιέχουν περίπου 90% και πολλές άλλες περισσότερο
από 60%. Ακόμα και το ψωμί, ένα σχετικά ξηρό τρόφιμο,
περιέχει 36% νερό. Αν λοιπόν για κάποιο λόγο δεν μπορείς
να πιεις αρκετό νερό, αύξησε τα φρούτα και λαχανικά
σου, ξεδίψασε με γάλα και γαλακτοκομικά όπως το γιαούρτι
και το ξινόγαλο ή φάε σούπα, αφού αποτελείται σε μεγάλο
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Όταν μας λείπει
Μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό, όμως η έλλειψη νερού
μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση ημικρανιών, αλλεργιών,
δυσκοιλιότητας, διάρροιας, ακόμα και κατάθλιψης, ενώ συνδέεται και με την αύξηση του σωματικού βάρους. Γι’ αυτό
πρέπει να φροντίζουμε να πίνουμε αρκετό ώστε να μην αφυδατωνόμαστε. Ένας
καλός τρόπος για να ελέγχουμε αν ο οργανισμός μας είναι αρκετά ενυδατωμένος,
είναι το χρώμα των ούρων μας. Όσο περισσότερα υγρά πίνουμε τόσο πιο ανοικτό
είναι. Αντίθετα, σε περιπτώσεις μειωμένης πρόσληψης υγρών και στην αφυδάτωση,
έχουν ένα πολύ σκούρο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.

Αναγνώρισε την αφυδάτωση
Η αφυδάτωση ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς της, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:
Ήπια, με κύριο σύμπτωμα τη δίψα.
Μέτρια, όπου παρατηρείται ξηροστομία, ερεθισμός δέρματος (κοκκινίλες) και
έντονη κόπωση.
Σοβαρή, κατά την οποία η αρτηριακή πίεση μειώνεται επικίνδυνα, η οξυγόνωση
των ιστών και η μεταφορά θρεπτκών συστατικών στα διάφορα όργανα παρεμποδίζονται
λόγω μειωμένης αιματικής ροής και παρατηρούνται ζαλάδες, απώλεια συνείδησης,

ποσοστό από νερό.

Ενυδατώσου
• Όταν νιώθεις ότι διψάς, σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει ήδη αφυδατωθεί
περίπου κατά 5%. Πίνε λοιπόν υγρά συστηματικά, ακόμα και αν δεν νιώθεις το
αίσθημα της δίψας.
• Οι πολλές ώρες γραφείου και ίσως οι πολλές υποχρεώσεις, μάς οδηγούν στο να
αμελούμε να πίνουμε υγρά. Μια καλή λύση είναι να τοποθετήσεις σε φανερή θέση
ένα όμορφο γυάλινο μπουκάλι και να το γεμίζεις με νερό κάθε μέρα. Φρόντιζε
όμως να το πλένεις καθημερινά για να αποφύγεις την ανάπτυξη μικροοργανισμών.
• Ξεκίνα τη μέρα σου πίνοντας κάθε πρωί ένα μεγάλο ποτήρι νερό. Θα δώσει
ώθηση στο μεταβολισμό και θα ενυδατώσει τον οργανισμό σου. Συνέχισε να πίνεις
ανάμεσα στα γεύματα.
• Απόλαυσε όλα τα ποτά σε θερμοκρασία δωματίου ή δροσερά, πίνοντας τακτικά
μικρές γουλιές.
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«Έξυπνο»
ταμπλό
αυτοκινήτου
μιλάει με τα...
φανάρια
Για τους οδηγούς που κινούνται κυρίως στο
κέντρο της πόλης, τα φανάρια αποτελούν
μόνιμο πονοκέφαλο.
Για τον λόγο αυτόν, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi ανέπτυξε ένα «έξυπνο»
σύστημα, το οποίο βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένο με το δίκτυο φωτεινών σηματοδοτών
της πόλης και ενημερώνει ανάλογα τον οδηγό μέσω φωτεινών ενδείξεων στο ταμπλό.
Έτσι ο οδηγός γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι
πρόκειται να συναντήσει μπροστά του και να
επιλέξει αν θέλει να παραμείνει στον δρόμο
που βρίσκεται ή αν θέλει να ακολουθήσει μια
νέα και ενδεχομένως ταχύτερη διαδρομή.
Το σύστημα Traffic Light Assist συνοδεύεται από αισθητήρες οι οποίοι υπολογίζουν
πόση ώρα θα χρειαστεί το αυτοκίνητο μέχρι
να φτάσει στο επόμενο φανάρι αλλά και πόσα δευτερόλεπτα απομένουν έως ότου αυτό
από πράσινο γίνει κόκκινο.
Για την ώρα η νέα τεχνολογία με υψηλή
νοημοσύνη της Audi δοκιμάζεται στο Βερολίνο και στο Ινγκολσταντ, στη Γερμανία και στη
Βερόνα, στην Ιταλία.
Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι με τη βοήθεια
του εν λόγω συστήματος και μειώνοντας τα
φρεναρίσματα κατά την οδήγηση, θα μπορούσε να επιτευχθεί ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και κατά
15%.
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Οι ιρλανδικές Αρχές τους κατηγορούν ότι συνέβαλαν στην ώθηση της οικονομίας σε κατάρρευση

Σε δίκη οι τραπεζίτες της χρεοκοπίας
Τρία μεγαλοστελέχη της Anglo Irish Bank δανειοδοτούσαν «ημετέρους» για να στηρίξουν τη μετοχή της τράπεζα

Α

ντιμέτωπα με τη Δικαιοσύνη
έρχονται τρία πρώην ανώτατα
στελέχη της ιρλανδικής τράπεζας
Anglo Irish Bank. Ο πρώην πρόεδρος της τράπεζας Σον Φιτζπάτρικ και δύο ακόμη πρώην μέλη
του διοικητικού συμβουλίου, ο
Πάτρικ Γουίλαν και ο Γουίλιαμ
Μακ Ατίρ, κατηγορούνται ότι χορήγησαν παράνομα δάνεια με
σκοπό την αγορά μετοχών της
εθνικοποιημένης πλέον τράπεζας, σε μια απόπειρα να ανεβάσουν τεχνητά την τιμή της μετοχής της. Στη δίκη που ξεκίνησε
την περασμένη Πέμπτη κάτω από
δρακόντεια μέτρα ασφαλείας τα
πρώην στελέχη της Anglo Irish
Bank αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες.

τηγορίες, να ανακόψουν με την
παράνομη δραστηριότητά τους
τα τρία ανώτατα στελέχη της Anglo Irish Bank. Στη συνέχεια, σχεδόν ολόκληρος ο τραπεζικός τομέας της Ιρλανδίας εθνικοποιήθηκε, ενώ στις αρχές του περασμένου έτους ολοκληρώθηκε η
εκκαθάριση της τράπεζας.

Υπερδανεισμός

Διώξεις
Είναι η πρώτη φορά που ιρλανδοί τραπεζίτες αντιμετωπίζουν
ποινικές διώξεις για τον υποτιθέμενο ρόλο τους στην ώθηση της
οικονομίας της χώρας στο χείλος
της κατάρρευσης, με αποτέλεσμα την καταφυγή στην αρωγή
των εταίρων και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το σχέδιο
διάσωσης, την επιβολή λιτότητας
και την πτώση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Υπενθυμίζεται
ότι το 2008 χρειάστηκαν σχεδόν
30 δισ. ευρώ από τα χρήματα των
ιρλανδών φορολογουμένων για
τη διάσωση της Anglo Irish Bank
αλλά και ολόκληρου του ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος από
την ολική κατάρρευση. Ηταν αυτό το πακέτο διάσωσης των ιρ-

Δουβλινέζοι προσπερνούν κατάστημα της Anglo Irish Bank στην ιρλανδική πρωτεύουσα. Η παλαιά διοίκηση της τράπεζας κάθεται στο σκαμνί ως υπεύθυνη για τη χρεοκοπία και την εθνικοποίησή της
λανδικών τραπεζών που δύο χρόνια αργότερα, το 2010, ανάγκασε
την κυβέρνηση της χώρας να ζητήσει δάνειο ύψους 85 δισ. ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
το ΔΝΤ, καθώς η δυσχερής κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει
η οικονομία της Ιρλανδίας απειλούσε να αποσταθεροποιήσει το
ευρώ και να τινάξει στον αέρα τη
νομισματική ένωση της Ευρώπης.
Οι τρεις τραπεζίτες κατηγορούνται συγκεκριμένα ότι χορήγησαν δάνεια ύψους 541 εκατ.
ευρώ σε 16 πρόσωπα, κατά κύριο
λόγο επιχειρηματίες και παλαιούς

και έμπιστους πελάτες της τράπεζας, ώστε αυτοί να προχωρήσουν
σε αγορές μετοχών της Anglo
Irish Bank και να ενισχυθεί η τιμή
της που κατέρρεε λόγω του ξεφουσκώματος των τιμών των ακινήτων. Βεβαίως, τα δανεικά που
πήραν οι 16 επιχειρηματίες ήταν
χρήματα των φορολογουμένων.
Σύμφωνα με τον ιρλανδικό Τύπο,
οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν
έπειτα από ενδελεχείς έρευνες
πέντε ετών που διενήργησαν οι
διωκτικές αρχές της χώρας. Εάν
κριθούν ένοχοι και καταδικαστούν, οι τρεις κατηγορούμενοι
αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή

κάθειρξης πέντε ετών.
Η Anglo Irish Bank ανήκε στους
μεγάλους «παίκτες» της αγοράς
ακινήτων της Ιρλανδίας κατά τα
χρόνια άνθησης του τομέα. Η τράπεζα είχε ήδη επεκταθεί επικίνδυνα όταν στα τέλη του 2007
έσκασε η λεγόμενη «φούσκα των
ακινήτων». Το γρήγορο ξεφούσκωμα των τιμών άφησε εκτεθειμένη την Anglo Irish Bank, όπως
άλλωστε και οι άλλοι πέντε μεγάλοι δανειστές του ιρλανδικού
τραπεζικού συστήματος. Η μετοχή της τράπεζας άρχισε να κατρακυλάει ασταμάτητα. Πτώση την
οποία προσπάθησαν, κατά τις κα-

Οπως επισημαίνουν στα διεθνή
μέσα ενημέρωσης οι αναλυτές
του κλάδου, το κόστος διάσωσης
του τραπεζικού συστήματος της
Ιρλανδίας ήταν το υψηλότερο
που αντιμετώπισε μια ευρωπαϊκή
χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Η Ιρλανδία, ωστόσο, ξεπέρασε
την κρίση χρέους που σάρωσε
την Ευρώπη - στη δική της περίπτωση δεν ήταν ο υπερδανεισμός
του δημοσίου τομέα που την οδήγησε στη χρεοκοπία, αλλά ο
υπερδανεισμός των ιδιωτικών
τραπεζών. Το Δεκέμβριο του
2013 η χώρα βγήκε πρώτη από τις
υπόλοιπες τρεις που ζήτησαν
εξωτερική βοήθεια (Ελλάδα,
Πορτογαλία, Κύπρος) από το πρόγραμμα διάσωσης των εταίρων
και του ΔΝΤ, ενώ τον περασμένο
μήνα βγήκε και πάλι στις διεθνείς
αγορές ομολόγων για χρηματοδότηση. Ο πρωθυπουργός της
χώρας Εντα Κένι και η κυβέρνησή
του έχουν διαβεβαιώσει τον ιρλανδικό λαό ότι θα διενεργήσουν
εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια
της κατάρρευσης του τραπεζικού
τομέα της χώρας.

ΤΟ ΔΕΚΑΡΑΚΙ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΟΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΠΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ!
Το Δεκαράκι, το πρώτο μονοποικιλιακό τσίπουρο που
αποτελεί προϊόν απόσταξης
αποκλειστικά της ποικιλίας
Μοσχάτο Τυρνάβου, είναι πλέον εδώ για όλους τους λάτρεις
των παραδοσιακών ελληνικών
αποσταγμάτων και της γνήσιας
απόλαυσης που αυτά προσφέρουν!
Το Δεκαράκι «γεννήθηκε»
στον Τύρναβο και έχει όλη
την αυθεντικότητα και την παράδοση του τόπου κλεισμένη
μέσα στο μπουκάλι του. Τύρναβος και τσίπουρο δεν θεωρούνται τυχαία έννοιες ταυτόσημες: Χάρη στη μακραίωνη
παράδοση η οποία διατηρείται
αναλλοίωτη στους αιώνες και
περνά από γενιά σε γενιά, ο
Τύρναβος αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα του εκλεκτού
τσίπουρου και το «Τσίπουρο
Τυρνάβου» αποτελεί Γεωγραφική Ένδειξη αναγνωρισμένη και προστατευόμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βασικό «μυστικό» της φήμης του τσίπουρου Τυρνάβου,
το οποίο παίζει καθοριστικό ρόλο στη μοναδική ταυτότητα και ανώτερη ποιότητά του, αποτελεί η ποικιλία
Μοσχάτο: Η συγκεκριμένη ποικιλία, η οποία ευδοκιμεί

στην περιοχή, αποτελεί την
εκλεκτότερη ποικιλία σταφυλιού, καθώς υπερέχει τόσο σε
πλήθος όσο και σε συγκέντρωση αρωματικών συστατικών. Το Μοσχάτο προστίθεται
σε τσίπουρα που προέρχονται
από ποικιλίες άλλων ουδέτερων σταφυλιών κατά την συναπόσταξη, προκειμένου να
βελτιώσει και να αναβαθμίσει
τον αρωματικό χαρακτήρα του
τελικού αποστάγματος. Το Δεκαράκι είναι το πρώτο μονοποικιλιακό τσίπουρο που αποτελεί προϊόν απόσταξης μόνο
από Μοσχάτο Τυρνάβου. Στον
μονοποικιλιακό του χαρακτήρα
οφείλει το Δεκαράκι τις μοναδικές του ιδιότητες, που γίνονται αντιληπτές ήδη από το
άνοιγμα της κάθε φιάλης:
Έχοντας λάβει στο μέγιστο τα
ποιοτικά και αρωματικά χαρακτηριστικά του Μοσχάτου Τυρνάβου, το Δεκαράκι ξεχωρίζει για το έντονο και καθαρό άρωμά του, την
πλούσια και ζεστή γεύση του και την κρυστάλλινη
όψη του.
Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το Δεκαράκι τόσο ξεχωριστό είναι η παραδοσιακή διαδικασία της απόσταξής
του, με την τεχνογνωσία και το μεράκι και της οικογέ-

νειας Βασδαβάνου, που μετρά πάνω από 50 χρόνια
ιστορίας στη δημιουργία οίνων και αποσταγμάτων.
Αργά και καρτερικά, σε χειροποίητους, παραδοσιακούς
χάλκινους άμβυκες, τα στέμφυλα του Μοσχάτου υπογράφουν με το εξαιρετικό άρωμά τους το απόσταγμα,
ενώ η πολλαπλή επαναπόσταξη τελειοποιεί το τελικό
προϊόν, χαρίζοντάς του άριστη ποιότητα. Το αποτέλεσμα;
Ένα απόσταγμα-διαμάντι, χωρίς γλυκάνισο, με αλκοολικό
βαθμό 40% Vol, του οποίου η ιδιαίτερη ταυτότητα
αναδεικνύεται σε κάθε γουλιά. Ένα πραγματικό «Δεκαράκι»!
Απολαύστε κι εσείς το Δεκαράκι δροσερό, στους
10°C, σύντροφος σε όλες τις στιγμές σας, Το Δεκαράκι
θα ενώσει την παρέα, με κάθε τσούγκρισμα των ποτηριών να γίνεται και ένα ζεστό καλωσόρισμα. Δοκιμάστε
το και βάλτε εσείς τον βαθμό – στην υγειά σας!
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Υπό τη σκιά της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πόλεμος για την
πίτα στην αγορά
της μπίρας
Πλέον δραστηριοποιούνται περί τις 20 ζυθοποιίες
και μικροζυθοποιίες και διακινούνται περισσότερα
από 100 διαφορετικά προϊόντα
Ρεπορτάζ από «ΤΟ ΒΗΜΑ»

«Π

όλεμος» σημάτων και ανακατανομής μεριδίων, στη σκιά της Επιτροπής Ανταγωνισμού, παρατηρείται στην
αγορά της μπίρας, όπου πλέον δραστηριοποιούνται περί τις 20 ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες και διακινούνται περισσότερες
από 100 διαφορετικές μπίρες. Και τούτο
παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια των χρόνων της ύφεσης, η αγορά συρρικνώθηκε
κατά περίπου 30%. Οι συνολικές πωλήσεις
της αγοράς υπολογίζονται στα 500 εκατ.
ευρώ. Στην αγορά των σουπερμάρκετ η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέχει το 50,4%, η
Μύθος Ζυθοποιία το 16,4%, η Fix το 14%, η
Ζυθοποιία Μακεδονίας το 3%, η ΕΖΑ το
2,5% και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας το
11,6%. Ωστόσο η συγκεκριμένη ομάδα
εταιρειών κατέχει περί το 95% της αγοράς.
Βέβαια, ηγέτης και της συνολικής αγοράς, παραμένει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αλλά σε καμία περίπτωση το μερίδιό της και η
εμπορική της συμπεριφορά δεν θυμίζουν
την ηγεμονική παρουσία των προηγούμενων δεκαετιών. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1990, το μερίδιό της πλησίαζε το 90%,
ενώ την τελευταία περίοδο δεν υπερβαίνει το 55%. Ωστόσο όμως, ο πολυεθνικός
όμιλος με ισχυρή παραγωγική δρατηριότητα στην ελληνική αγορά - διατηρεί τέσσερις παραγωγικές μονάδες και απασχολεί
περί τους 1.000 εργαζομένους - συνεχίζει
να επενδύει. Ως το 2017 έχει προγραμματίσει επενδύσεις ύψους 70 εκατ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ εντός του
2014, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά έχει ιδιαίτερη σημασία στο
εσωτερικό σύστημα καταμερισμού του

πολυεθνικού ομίλου Heineken. Μάλιστα
στη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων
επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες που
έχει από την εσωτερική αγορά, με την
ανάπτυξη της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Και σε αυτό το πλαίσιο έχει την υποστήριξη του μητρικού ομίλου. Βέβαια στις
20 Φεβρουαρίου πρόκειται να συνεδριάσει
η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, διότι σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση «η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ είχε υιοθετήσει και υλοποιούσε ενιαία, μακρόχρονη
και στοχευμένη πολιτική για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό των δυνατοτήτων
ανάπτυξης των ανταγωνιστών της, κυρίως
με την επιβολή αποκλειστικότητας σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής πώλησης, και
μέσω άλλων πρακτικών με σωρευτικό
αποτέλεσμα την απομόνωση των ανταγωνιστών από τους διαύλους διανομής και
διάθεσης». Κατηγορία την οποία η εταιρεία
αρνείται κατηγορηματικά.
Αλλά και ο άλλος πολυεθνικός όμιλος,
της δανέζικης Carlsberg, που ελέγχει η
Μύθος Ζυθοποιία, συνεχίζει να επενδύει το 2015 ολοκληρώνει επενδυτικό πλάνο
ύψους 50 εκατ. ευρώ - και να βελτιώνει τα
επίπεδά του. Χρόνο με τον χρόνο πλησιάζει τον στόχο του. Το 2013 το μερίδιό του
ήταν 17% και ο στόχος του είναι το 20% ως
το 2015. Παράλληλα αναπτύσσει έντονη
εξαγωγική δραστηριότητα - εξάγει την
μπίρα Μύθος σε 40 χώρες - έτσι ώστε το
15% των ετήσιων πωλήσεών της προέρχεται πλέον από τις ξένες αγορές και αποβλέπει στο 20% ως το 2016.
Αν όμως η Carlsberg κατόρθωσε μετά
από αλλεπάλληλες «κρούσεις» να αποκτή-

Δυναμική η παρουσία των μικρών
Εν τω μεταξύ ιδιαίτερη κατηγορία
αποτελούν δύο μικρές αλλά εξαιρετικά δυναμικές ζυθοποιίες, οι οποίες
στη διάκεια των τελευταίων χρόνων
ενισχύουν όλο και περισσότερο την
παρουσία τους στην αγορά, αν και
ανήκουν στη φορολογική κατηγορία
της μικροζυθοποιίας. Πρόκειται για τη
Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης ΑΕ,
του κ. Δημήτρη Πολιτόπουλου - με βάση τις καταγγελίες του οποίου ξεκίνησε προ ετών, η έρευνα της Επιτροπής
Ανταγωνισμού για τις παραβάσεις του
ανταγωνισμού στην αγορά της μπίρας
- και την Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης ΑΕ.
Η μπίρα Βεργίνα είναι το βασικό προϊόν της εταιρείας του κ. Πολιτόπουλου
- η οποία λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια - και εξάγεται, μεταξύ των
άλλων, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία,
στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ισπανία
και στην Πολωνία. Παράγει περί τα
200.000 εκατόλιτρα και οι πωλήσεις
της είναι περισσότερες από 16 εκατ.

ευρώ ενώ το μερίδιό της ανέρχεται
στο 6%. Από την άλλη πλευρά η ΕΖΑ
απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
όταν η εταιρεία συμμετοχών του προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, η Damma Holdings, αποφάσισε να αποκτήσει το 33,9% των μετοχών καταβάλλοντας 2,5 εκατ. ευρώ. Η
παραγωγή της ανέερχεται περί τα
180.000 εκατόλιτρα και οι πωλήσεις
της περί τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιό της είναι γύρω στο 5%.
Το υπόλοιπο 5% της αγοράς ανήκει
σε αρκετές μικροζυθοποιίες που λειτουργούν κυρίως σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και νησιά. Πρόκειται για
τις VAP Κούγιος ΑΕ, Εμμ. Παπαδημητρίου ΑΕ / Ελληνική Μικροζυθοποιία
ΕΠΕ, Κερκυραϊκή Μικροζυθοποιία ΕΠΕ
- Ζυθοποιία Ζέος ΑΕ, Septem Μικροζυθοποιία, Πειραϊκή Μικροζυθοποιία, Ρεθυμνιακή Ζυθοποιία ΑΕ, Κρητική Ζυθοποιία, SantoriniBreewingCo, First Lomax Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Πολιτεία Μικροζυθοποιία και Ζυθοποιία Χίου.

σει ένα αξιόλογο μερίδιο και
να διεκδικεί ακόμη μεγαλύτερο, η περίπτωση της Fix,
δηλαδή της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, είναι εξαιρετική.
Μέτοχοί της, οι κκ. Γιάννης
Χήτος και Ηλίας Γκρέκης. Το
2010, που άρχισε τη λειτουργία της η εταιρεία, οι
συνθήκες ήταν εξαιρετικά
ευνοϊκές. Κατ’ αρχάς είχε
αρχίσει να επικρατεί σε ένα
όλο και διευρυνόμενο τμήμα των καταναλωτών, η
προτίμηση σε ελληνικά και
παραδοσιακά προϊόντα και
επίσης μετά από αλλεπάλληλες καταγγελίες στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού σε
βάρος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, την ανάγκασαν να
εφαρμόσει μια πιο συντηρητική εμπορική πολιτική, με
αποτέλεσμα να «απελευθερωθεί» τμήμα της αγοράς,
το οποίο φυσικά και εκμεταλλεύτηκε η τότε νεοεισερχόμενη στην αγορά τις
μπίρας εταιρεία. Σε διάστημα, λοιπόν, τεσσάρων χρόνων η Ολυμπιακή Ζυθοποιία
Ηγέτης της συνολικής αγοράς παραμένει η Αθηναϊκατόρθωσε να αποσπάσει
κή Ζυθοποιία, αλλά σε καμία περίπτωση το μερίδιό
περίπου το 13% της αγοράς.
της και η εμπορικής της συμπεριφορά δεν θυμίζουν
Οι δύο μέτοχοι επένδυσαν
την παρουσία των προηγούμενων δεκαετιών
περί τα 35 εκατ. ευρώ διαθέτοντας μόνο δύο σήματα, ενώ σύντομα πρόκειται να «ρίξουν» άλλα 1-2 σήματα στην
αγορά.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΟ PENTAWARD
Καλύτερο της Χρονιάς
Αbsolut Unique
Σχεδιασμός: Family Business
(familybusiness.se)
Χώρα: Σουηδία
Πολλά χρόνια τώρα η Absolut είναι ηγέτης στην καινοτομία
και το λανσάρισμα συλλεκτικών εκδόσεων όπως οι Absolut
Disco, Absolut Rock, Absolut Masquerade, Denim, 100,
Bling-Bling, Miami, No Label. Το 2012 αποφάσισε να αλλάξει τελείως το κόνσεπτ των συλλεκτικών εκδόσεων. Η ιδέα
ήταν πλέον κάθε μπουκάλι να είναι μοναδικό και με το
σουηδικό γραφείο Family Business έφτιαξε 4 εκατομμύρια
φιάλες που καμιά δεν ήταν ίδια με την άλλη. Το αποτέλεσμα ήταν όλες να πουληθούν πριν εκπνεύσει η καμπάνια
και μάλιστα σε περίοδο γιορτών, όταν ο ανταγωνισμός είναι
μεγάλος. Ήταν λογικό να πάρει το μεγαλύτερο Pentaward
για το 2013.

Μoët Glam
ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ
Η Μoët & Chandon μάς εκπλήσσει ευχάριστα για μία ακόμη φορά με τη συλλεκτική
συσκευασία Golden Glimmer. Ένα χρυσό κουτί από λακαριστό μέταλλο, όπου
κρύβεται η Moet Impérial, λειτουργεί και σαν champagne cooler αποτελώντας το
τέλειο δώρο της Moët: θα ολοκληρώσει την art de la table των εορταστικών
δείπνων διατηρώντας τη
σαμπάνια σε ιδανική θερμοκρασία για δύο ώρες.
Φέτος, το γιορτινό κλίμα
στη Moët & Chandon είναι
ακόμη πιο λαμπερό χάρη
και στη σημαντική διάκριση του Μπενούα Γκουέζ,
chef de cave του οίκου,
με το βραβείο «Οινοποιός
της χρονιάς» του περιοδικού «Wine Enthusiast»,
επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητα της Moët &
Chandon στην παραγωγή
κρασιού εδώ και 270 χρόνια.
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20.000 πλειστηριασμοί ακινήτων και ποινικές διώξεις για χρέη στο Δημόσιο

Το μεγάλο φοροκυνηγητό!
Σε 131.807 οφειλέτες η εφορία παίρνει απευθείας από την τράπεζα μέρος των καταθέσεών τους, μισθών και ενοικίων
Ρεπορτάζ

Σ

ε ένα ανελέητο φοροκυνηγητό έχει επιδοθεί η Εφορία προκειμένου να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και να
μην επιβληθούν από την τρόικα
νέα φοροεισπρακτικά μέτρα.
Κατασχέσεις, πλειστηριασμοί
και ποινικές διώξεις είναι τα βασικά «εργαλεία» που χρησιμοποιεί
το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει μέρος
έστω των περίπου 63 δισ. ευρώ
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η Εφορία κυνηγά πολλούς, ενώ
πλέον είναι «βαρύ» το ταμείο κατασχέσεων και πλειστηριασμών,
με το ποσοστό των νέων μέτρων
να αυξάνεται μήνα με τον μήνα.
Σύμφωνα με στοιχεία που έχει
στη διάθεσή του «Το Βήμα της Κυριακής» η Εφορία άπλωσε το «χέρι» της σε 131.807 οφειλέτες, καθώς από αυτούς παίρνει απευθείας από την τράπεζα μέρος των
καταθέσεών τους, από τις επιχειρήσεις που εργάζονται μέρος του
μισθού τους, ενώ αν εισπράττουν
ενοίκια η Εφορία ζητεί από τους
ιδιοκτήτες να καταθέτουν τα μισθώματα απευθείας στα ταμεία
του κράτους.

Κατασχέσεις
Μέσα στο 2013 κινήθηκαν διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων σε 53.129 ληξιπρόθεσμους οφειλέτες αλλά και
φοροφυγάδες, ενώ σε 26.516
οφειλέτες έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις. Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός
ότι η Εφορία έχει βγάλει σε πλειστηριασμό μέσα στο 2013 περίπου 20.000 ακίνητα. Η απαγόρευση των πλειστηριασμών δεν
ισχύει για χρέη προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά
μόνο προς τις τράπεζες και τρίτους.
Ο αριθμός των κατασχέσεων
καταθέσεων, μισθών, ενοικίων
κτλ. σε ληξιπρόθεσμους οφειλέτες και φοροφυγάδες αυξήθηκε
μέσα στο 2013 σε σύγκριση με το
2012 κατά 52.007.

Την ίδια στιγμή οι παραγγελίες
κατάσχεσης ανήλθαν το 2013 σε
53.129, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το έτος 2012 ήταν 40.000.
Δηλαδή παρατηρείται αύξηση κατά 13.129.
Οσον αφορά τις ποινικές διώξεις σε ληξιπρόθεσμους οφειλέτες, η αύξηση σε αριθμό το 2013
σε σύγκριση με το 2012 ήταν
6.616, ενώ σχεδόν διπλάσιος
ήταν ο αριθμός των προγραμμάτων πλειστηριασμών, καθώς το
2012 είχαν γίνει 11.813 πλειστηριασμοί και το 2013 δρομολογήθηκαν 20.000, δηλαδή αύξηση
8.187.
Στην «ουρά» περιμένουν και
12.300 φάκελοι κατασχέσεων οι
οποίοι συντάχθηκαν μέσα στο
2013 (περίπου 11.300 περισσότεροι σε σύγκριση με το 2012),
Συνολικά μέσα στο 2013 οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασμοί, οι
ποινικές διώξεις κτλ. ανήλθαν σε
226.010, ενώ το 2012 ήταν
164.963, δηλαδή αυξήθηκαν το
περασμένο έτος σε σύγκριση με
το προηγούμενο κατά 61.047.
Αρμόδιος παράγοντας του
υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στο «Βήμα της Κυριακής» τονίζει ότι όσοι δεν θέλουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη ή την κατάσχεση και τον πλει-

στηριασμό θα πρέπει τουλάχιστον να ενταχθούν σε κάποια
ρύθμιση που τρέχει. Μάλιστα ο
γενικός γραμματέας Δημοσίων
Εσόδων κ. Χάρης Θεοχάρης είχε
δεχθεί πρόσφατα μέσω του κοινωνικού δικτύου Tweeter από
φορολογούμενο την ερώτηση
«Αν δίνουμε όσα μπορούμε, θα
μας κάνει κατάσχεση η Εφορία;»,
για να απαντήσει ο ίδιος ότι δεν
υπάρχει εξασφάλιση.

Προσαυξήσεις
Λαμβάνεται υπόψη η πρόθεση
όμως. Επίσης ο κ. Θεοχάρης προτρέπει τους φορολογουμένους
να δώσουν όσα μπορούν έστω
και άτυπα.
Πάντως, όταν χρωστούν οι πολίτες στην Εφορία επιβάλλεται
πρόστιμο 10% αν καθυστερήσει η
πληρωμή δύο μήνες, ενώ υπολογίζεται και προσαύξηση 0,73% για
κάθε μήνα καθυστέρηση.
Αν κάποιος δεν πληρώσει ούτε
ένα ευρώ μέσα σε έναν χρόνο τότε θα προστεθεί στο αρχικό χρέος
πρόστιμο 20% συν προσαύξηση
8,76%, ενώ αν η πληρωμή πάει πίσω τουλάχιστον δύο χρόνια το
πρόστιμο είναι 30% και η προσαύξηση 8,76% για κάθε χρόνο που
δεν πληρώνει ο φορολογούμενος.

Ηλεκτρονική κατάσχεση των καταθέσεων
Αφορά οφειλέτες με χρέη στο Δημόσιο άνω των 500 ευρώ

Η

λεκτρονικές κατασχέσεις καταθέσεων για χρέη
στην Εφορία. Το πρώτο 15ήμερο Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 200 κατασχέσεις. Οι κατασχέσεις αφορούν οφειλέτες με χρέη
στο Δημόσιο άνω των 500 ευρώ. Ωστόσο απαγορεύεται να γίνεται κατάσχεση σε μισθό ή σύνταξη ως
1.500 ευρώ. Πάνω από το ποσό αυτό επιτρέπεται να
γίνεται κατάσχεση το 25% του μισθού ή της σύνταξης, χωρίς όμως το ποσό που απομένει να είναι κάτω
από 1.500 ευρώ.
Επίσης, οι λογαριασμοί μισθοδοσίας πλέον προστατεύονται για μία εβδομάδα και όχι για 24 ώρες
όπως ίσχυε παλαιότερα, ενώ η Εφορία απαγορεύεται να κατάσχει καταθέσεις, μισθούς, ενοίκια για

χρέη κάτω των 500 ευρώ.
Το μέτρο της ηλεκτρονικής κατάσχεσης εφαρμόζεται πιλοτικά σε τέσσερις ΔΟΥ της χώρας με προοπτική να επεκταθεί σε όλες μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους.
Πάντως αξίζει να τονιστεί ότι η Εφορία στέλνει
προειδοποιητική επιστολή προς όλους όσοι έχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν έχουν τακτοποιήσει
τα χρέη τους προτού κινήσει τις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης. Αυτό θα ισχύει στην περίπτωση
που η κατάσχεση αφορά ακίνητο. Αν πρόκειται για
καταθέσεις, μισθούς ή ενοίκια εις χείρας τρίτων τότε
θα μπορεί να προχωρήσει η κατάσχεση χωρίς καμία
προειδοποιητική ενημέρωση.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

EΔEOΠ

13

EΔEOΠ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

14

Κοπάζει η «επιδημία» ανατροπής των μισθών μέσω της αλλαγής των συμβάσεων

Φρενάρουν οι μειώσεις
αλλά καθυστερούν οι πληρωμές

Αυξήσεις
προτείνουν
οι έμποροι

Μόνο μία στις δύο επιχειρήσεις συνεχίζει να
καταβάλλει κανονικά κάθε μήνα τις
ψαλιδισμένες αποδοχές στους εργαζομένους
Ρεπορτάζ

Ο

κύκλος της μείωσης των μισθών του
ιδιωτικού τομέα ολοκληρώνεται, αφού
προκάλεσε την «ελεύθερη πτώση» των αμοιβών, με απώλειες που μεσοσταθμικά κινούνται
στο 24% - 25%, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις
αγγίζουν το 40%, την τετραετία 2010 - 2013.
Οι μειώσεις που έχουν καταγραφεί στον
ιδιωτικό τομέα από το σύνολο των αρμοδίων
φορέων (ΣΕΠΕ - ΕΛΣΤΑΤ), αλλά και των Ινστιτούτων (ΙΝΕ - ΓΣΕΕ) κατατείνουν στο ίδιο
συμπέρασμα: οι μειώσεις μισθών που επιτεύχθηκαν είτε μέσω επιχειρησιακών συμβάσεων είτε με την αλλαγή των ατομικών
συμβάσεων ολοκληρώθηκαν.

περιτροπής εργασία, με αντίστοιχη
μείωση των αμοιβών, συνεχίζει να
«ανθεί» στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του
ΣΕΠΕ, στις νέες προσλήψεις του
2013 (1.107.259) περίπου οι μισές
(513.891), ποσοστό 46,41%, αφορούν μερική απασχόληση και εκ
περιτροπής εργασία. Επίσης ένα
μεγάλο ποσοστό των ήδη εργαζομένων υποχρεώνονται να δεχθούν
την αλλαγή της πλήρους σε μερική
απασχόληση (48,94% των περιπτώσεων).

Καθυστερήσεις
Ωστόσο, το στοιχείο που λαμβάνει
όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις
είναι οι καθυστερήσεις των επιχειρήσεων στην καταβολή - ακόμη
και αυτών των μειωμένων - αμοιβών. Ολο και περισσότερες επιχειρήσεις αδυνατούν να καταβάλουν
εκπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους
προς τους εργαζομένους. «Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι υπόκεινται καθυστέρηση,
πέραν του ενός μήνα, για την καταβολή του μισθού τους» εκτιμά
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,
ενώ το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία «μόνο
μία στις δύο επιχειρήσεις συνεχίζει να πληρώνει κανονικά κάθε μήνα τον μισθό στους
μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία».
Με βάση στοιχεία του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ η καθυστέρηση στις πληρωμές διπλασιάστηκε τον
τελευταίο χρόνο. Είναι πλέον σύνηθες οι
επιχειρήσεις να χρωστούν αποδοχές έξι μηνών, όταν πέρσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν

Η εικόνα

«Οι μειώσεις μισθών ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους» δηλώνει χαρακτηριστικά στο «Βήμα
της Κυριακής» υψηλόβαθμο στέλεχος του
υπουργείου Εργασίας που παρακολουθεί την
αγορά εργασίας. Και προσθέτει ότι «οι επιχειρησιακές και οι ατομικές συμβάσεις έκαναν
ό,τι ήταν να κάνουν».
Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί μετά τον
τετραετή κύκλο των μειώσεων έχει δύο
όψεις:
1. Η πρώτη αφορά τους εργαζομένους όσους δηλαδή διατήρησαν την εργασία τους
- οι οποίοι με τα μέτρα του Μνημονίου υπέστησαν μειώσεις των αποδοχών τους που
φθάνουν το 25% (στοιχείο της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής), ενώ συνυπολογίζοντας
την κατάργηση διαφόρων επιδομάτων - λόγω
της λήξης των κλαδικών συμβάσεων - μπορεί
να φθάνουν και το 35% ως 40%.
2. Η δεύτερη αφορά τους νεοπροσλαμβανόμενους, είτε αφορά ανέργους που βρίσκουν
εργασία, είτε όσους εργάζονται για πρώτη
φορά. Στις περιπτώσεις αυτές οι αμοιβές που
προσφέρονται κινούνται στα όρια των κατώτατων μισθών 586,08 ευρώ ή 510,95
ευρώ όταν πρόκειται για εργαζομένους
ηλικίας κάτω των 25 ετών. Συνεπώς
οι μειώσεις σε σχέση με το παρελθόν
είναι ακόμη υψηλότερες στην κατηΙΝΕ ΓΣΕΕ: Απώλειες 23,8% στις
γορία αυτή.
ραματική μείωση των μέσων αποδοΟι ανατροπές
χών την περίοδο της κρίσης καταγράΠάντως το 2013 έδειξε «μια κόπωση»
φει και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
σε ό,τι αφορά τη συνέχιση των μειΣτην επίσημη έκθεση του Ινστιτούτου
ώσεων στους μισθούς. Το ΣΕΠΕ κατέγια τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία
γραψε 306 νέες επιχειρησιακές συμτην περίοδο 2009 έως το 2013 καταγράβάσεις με μειώσεις της τάξεως του
φηκε μείωση των μέσων ονομαστικών
6,98% που αφορούν περίπου 65.000
αποδοχών στην Ελλάδα έναντι των 36
εργαζομένους. Αντιστοίχως από τις
αναπτυγμένων χωρών, της τάξεως του
καταστάσεις προσωπικού που υπο23,8% υπολογισμένη σε εθνικό νόμισμα
βάλλουν οι επιχειρήσεις προκύπτουν
(ευρώ) και σε 25% υπολογισμένη σε δομειώσεις - μέσω αλλαγών στις ατομικές
λάρια (η διαφορά οφείλεται στις διακυσυμβάσεις - της τάξεως του 12%.
μάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας
Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν καμία
του ευρώ).
σχέση με την «επιδημία» ανατροπής
Την ίδια περίοδο υπήρξαν ανατροπές
των αμοιβών μέσω της αλλαγής των
στη σύγκλιση των πραγματικών αποδοατομικών συμβάσεων, που καταγράχών της χώρας μας με τον αντίστοιχο μέφηκε την τριετία 2010 - 2012, με μεισο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η σύγώσεις που κυμαίνονταν από 20% ως
κλιση των μέσων μισθών έως το 2009 εί28%.
χε φθάσει το 84%. Ωστόσο, η ανοδική ποΩστόσο, ανατροπές καταγράφονται
ρεία της σύγκλισης των αποδοχών έχει
και στο είδος της σύμβασης εργασίας
αντιστραφεί και ο δείκτης οδηγήθηκε
με την οποία απασχολείται ο κάθε
από το 84% του μέσου όρου της ΕΕ των
εργαζόμενος. Οι μετατροπές της πλή15 χωρών στο 65%.
ρους σε μερική απασχόληση ή σε εκ
Μάλιστα η έκθεση σχολιάζει πως η

τρεις μήνες. Μάλιστα, αυξάνονται και τα
κρούσματα όπου η καθυστέρηση φτάνει ή
ξεπερνά τον ένα χρόνο.
Το τελευταίο μάλιστα διάστημα εμφανίστηκαν τραγελαφικά φαινόμενα με επιχειρήσεις να προτείνουν στους εργαζομένους
να τους εξοφλήσουν την οφειλή μισθών «σε
είδος». Οπως παραδείγματος χάριν σουπερμάρκετ πρότεινε να χορηγήσει δωρεάν τρόφιμα, βενζινάδικο καύσιμα, εμπορικό κατάστημα ρούχα κ.ά.

Ετήσιες αυξήσεις 1,3%
στις κατώτατες αμοιβές
για την επόμενη τριετία με την υπογραφή Εθνικής
Γενική Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας - προτείνουν οι έμποροι «επιστρέφοντας με τον τρόπο αυτόν την εξοικονόμηση
που θα έχουν ως εργοδότες από την αναμενόμενη
πρόσθετη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά
3,9 ποσοστιαίες μονάδες».
Το μέτρο αυτό, κατά τον
πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Β.
Κορκίδη, θα συμβάλει
στην τόνωση της αγοράς
και ταυτοχρόνως θα αποφέρει οικονομικό όφελος
στις επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι η μείωση της
εργοδοτικής εισφοράς
αποτελεί
μνημονιακή
υποχρέωση της χώρας
μας και αναμένεται να
εφαρμοστεί είτε σταδιακά
έως το 2016 είτε εφάπαξ,
όπως πρότεινε προσφάτως το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης των εμπόρων, εφόσον η μείωση
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών (κατά
3,9%) συνοδευθεί με μία
σταδιακή αύξηση του μισθού μέχρι 3,1% σε μία
τριετία, τότε μπορεί να
προκύψει σωρευτικά τόσο
αύξηση του μισθού όσο
και μείωση του κόστους
για τον εργοδότη.

Αρνητικό ρεκόρ απωλειών στην Ευρώπη

Δ

μέσες ονομαστικές αποδοχές την περίοδο 2009 - 2013
«σύγκλιση των πραγματικών μισθών με
αυτούς της ΕΕ έχει οπισθοχωρήσει περίπου κατά μία τριακονταετία, σε επίπεδα
της δεκαετίας του 1980».
Ειδικότερα για το 2013, στην κατάταξη
των χωρών με υψηλό και μεσαίο επίπεδο
ανάπτυξης και με κριτήριο τις μεικτές
αποδοχές σε ευρώ - ακαθάριστος μισθός
και εισφορές εργοδότη -, η Ελλάδα διατηρεί μία από τις κατώτερες θέσεις. Πιο
συγκεκριμένα, οι μέσες ετήσιες αποδοχές ανά απασχολούμενο στην Ελλάδα
κατά το 2013 ήταν μικρότερες από αυτές
της Σλοβενίας και της Κύπρου (όπου επίσης έχει μειωθεί ο πραγματικός μισθός).
Ανέρχονταν σε 22.325 ευρώ έναντι περίπου 34.000 στην Ισπανία, 38.000 στην
Γερμανία, 49.000 στη Γαλλία και 45.000
στην Ιρλανδία.
Σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη,
ο μέσος ακαθάριστος μισθός κατά το
2013 στη χώρα μας έφθανε στο 69% της
αντίστοιχης αγοραστικής δύναμης στη
Γερμανία. Ηδη η αγοραστική δύναμη των
μέσων αποδοχών εργασίας στην Ελλάδα

είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη
στην Κορέα, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την
Κύπρο και την Κροατία. Το 2013 είναι το
πρώτο έτος κατά το οποίο η αγοραστική
δύναμη των μέσων αποδοχών εργασίας
στην Ελλάδα εξισώθηκε με αυτήν της
Πορτογαλίας, έναντι της οποίας υπήρχε
πάντοτε σημαντική απόσταση ως φυσικό
επακόλουθο της μεγάλης διαφοράς παραγωγικότητας μεταξύ των δύο χωρών.
Κατακόρυφη μείωση υπέστη την ίδια
περίοδο και ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας. Ο πραγματικός κατώτατος μισθός
μειώθηκε κατά 23,9% (και -32,2% για
τους νέους. Η εικόνα στην Ευρώπη για
την πορεία του κατώτατου μισθού την
τριετία 2010-2012 είναι μεικτή. Σε επτά
χώρες (όπου υπάρχει κατώτατος θεσμοθετημένος μισθός σε εθνικό επίπεδο)
προκύπτουν αυξήσεις: Σλοβενία 20,9%,
Ουγγαρία 13,1%, Βουλγαρία 7%, Πολωνία
6,2%, Λετονία 5,5%, Σλοβακία 1,5% και
Ρουμανία 0,5%.
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Ναυαρχίδα γίνεται το εργοστάσιο στο Σχηματάρι - εκσυγχρονίζεται η μονάδα του ΑΥΡΑ

Η Coca-Cola
ξορκίζει τις ζημιές
με επενδύσεις
Συνεχίζεται η εσωτερική αναδιάρθρωση εθελουσία έξοδος στη μονάδα του Βόλου
Ρεπορτάζ από ΤΟ ΒΗΜΑ

Τ

ο 2013 συμπληρώθηκαν τέσσερα χρόνια
αδύναμων επιδόσεων για
την Coca-Cola Τρία Έψιλον
στην Ελλάδα, τόσο για τα
προϊόντα με τις ετικέτες
της αμερικανικής CocaCola όσο και για τα δικά
της σήματα. Η κρίση σάρωσε τις πωλήσεις του πιο
δημοφιλούς αναψυκτικού,
και μόνο την περίοδο
2010-2012 οι απώλειες
στον τζίρο από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα
ξεπερνούν τα 150 εκατ.
ευρώ. Για το 2013 δεν
υπάρχουν ακόμη επίσημα
στοιχεία, αλλά όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η πτώση των εσόδων συνεχίστηκε. Οι αναλυτές μάλιστα εκτιμούν ότι παραμένουν τα ζημιογόνα αποτελέσματα τα οποία όμως
δεν θα προσεγγίζουν τις
ζημιές των 33 εκατ. ευρώ
του 2012.
Για το 2014 η εικόνα δεν
θα είναι πολύ διαφορετική
αλλά το management της
εταιρείας εκτιμά ότι είναι
θέμα χρόνου να αρχίσουν

να αποδίδουν οι διορθωτικές κινήσεις στην παραγωγική διαδικασία που
έχουν ξεκινήσει από το
2012 αλλά και η μείωση
των δαπανών που συνοδεύει τέτοιες πρωτοβουλίες.
Εκσυγχρονισμός μονάδων
Παράλληλα, η Coca-Cola
3E, ως θυγατρική πλέον
της Coca-Cola Hellenic που
έχει μεταφέρει την έδρα
της στην Ελβετία, δρομολογεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 11 εκατ.
ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των μονάδων της με
γνώμονα την ισχυροποίηση της ηγετικής της θέσης και βεβαίως περνώντας ένα μήνυμα στήριξης
της ελληνικής οικονομίας.
Εντός των επόμενων μηνών, η Coca-Cola 3Ε προχωρεί στην υλοποίηση
επένδυσης ύψους 3 εκατ.
ευρώ στη μονάδα παραγωγής του Αιγίου, όπου
παράγεται το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, για
την αναβάθμιση τόσο του

μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
όσο και των κτιριακών
εγκαταστάσεων. Στόχος είναι με τις επενδύσεις αυτές να μειωθούν τα κόστη παραγωγής και το ΑΥΡΑ
να καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό
στον απαιτητικό κλάδο του εμφιαλωμένου
νερού.
Επίσης, η εταιρεία
προβαίνει σε επενδύσεις ύψους 8 εκατ.
ευρώ στη μονάδα του
Σχηματαρίου Βοιωτίας, με στόχο αφενός την καλύτερη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και του
νερού, αφετέρου την
περαιτέρω ενίσχυση της
παραγωγικής δυναμικότητάς της. Σημειώνεται ότι
τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη μονάδα του Σχηματαρίου έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις
ύψυς 18 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η εταιρεία
συνεχίζει τις βελτιώσεις
της παραγωγικής και εφοδιαστικής διαδικασίας. Στο

45 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, δραστηριοποιείται εδώ και 45 χρόνια στην ελληνική
αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Το 98% των προϊόντων της παράγεται στην Ελλάδα. Αποτελεί μέλος
του πολυεθνικού ομίλου Coca-Cola HBC poy to 2013 μετέφερε την έδρα του από
την Ελλάδα στην Ελβετία, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Η Coca-Cola HBC είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής παγκοσμίως προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, αλλόα και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες.
Η Coca-Cola 3E παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca-Cola
Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, illycafe και τα mixers
Schweppes), καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών
Amita και Frulite, το εμφιαλωμένο νερό ΑΥΡΑ και τα snacks TSAKIRIS.

πλαίσιο αυτό θα μεταφερθεί ο όγκος παραγωγής
των χυμών από το εργοστάσιο του Βόλου στο Σχηματάρι, ο όγκος παραγωγής των ασηπτικών προϊόντων Frulite, ενώ ο όγκος παραγωγής μειγμάτων
χυμού μεταφέρεται σε
υφιστάμενο συνεργάτη
της 3Ε.
Λόγω μεταφοράς των
χυμών η διοίκηση ανακοίνωσε στους εργαζομένους
του Βόλου, πρόγραμμα
εθελουσίας εξόδου για 52
άτομα με κίνητρα που ισοδυναμούν με μισθολογική
κάλυψη 2 ετών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 2,5
ετών, ενώ προβλέπεται
και παροχή παιδικού σταθμού για ένα έτος. Στον
Βόλο σήμερα απασχολούνται 130 άτομα.
Η μονάδα στον Βόλο
Η παραγωγική μονάδα
της εταιρείας στον Βόλο

παραμένει μία από τις βασικές παραγωγικές μονάδες της εταιρείας στην Ελλάδα και θα επικεντρωθεί
πλέον στην παραγωγή
αναψυκτικών. Συγκεκριμένα, η μονάδα στον Βόλο
παράγει το 84% του όγκου
αναψυκτικών σε γυάλινη
φιάλη για όλη την ελληνική αγορά, ενώ αποτελεί
βασική μονάδα για την παραγωγή αναψυκτικών σε
κουτιά αλουμινίου, καλύπτοντας το 29% της συνολικής παραγωγής, που
προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς και των
αγορών του εξωτερικού.
Επιπλέον, η Coca-Cola
Τρία Έψιλον συνεχίζει την
παραγωγική δραστηριότητά της στο Ηράκλειο της
Κρήτης, όπου καλύπτει τις
ανάγκες του νησιού σε
αναψυκτικά και συμπληρωματικά τις ανάγκες της
υπόλοιπης Ελλάδας. Μαζί

με το εργοστάσιο της θυγατρικής Snacks Tsakiris
στην Αταλάντη, συνολικά
στην Ελλάδα η Coca-Cola
3E διαθέτει πέντε μονάδες
και απασχολεί 1.500 εργαζομένους.
Σε επίπεδο ομίλου CocaCola Hellenic, μετά από 11
τρίμηνα πτώσης των περιθωρίων κέρδους το τρίτο
τρίμηνο του 2013 ήταν το
πρώτο κατά το οποίο κατεγράφη βελτίωση. Το περιθώριο μεικτού κέρδους
αυξήθηκε, γεγονός που
κάνει τη διοίκηση να πιστεύει ότι τα χειρότερα
πέρασαν. Ίσως το 2013
θα σηματοδοτήσει την επιστροφή των περιθωρίων
κέρδους σε θετικό πρόσημο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι αναλυτές, η
Ελλάδα και η Ιταλία παραμένουν οι αδύναμοι κρίκοι στον όμιλο.

Πλήγμα στο προφίλ το κλείσιμο γραμμών παραγωγής
Η εταιρεία δέχθηκε πολλές επικρίσεις για την απόφασή της να μετακομίσει στη Ζυρίχη

Α

ν και γαλαντόμος, η εθελουσία έξοδος για 52 άτομα στο
εργοστάσιο του Βόλου αποτελεί
ένα ακόμη πλήγμα στο προφίλ
της εταιρείας, η οποία δέχθηκε
πολλές επικρίσεις για την απόφασή της να μετακομίσει στη
Ζυρίχη. Πρακτική όμως που μετά
και την απόφαση της Βιοχάλκο
να μεταφέρει την έδρα της στο
Βέλγιο, τείνει να απενοχοποιηθεί
καθώς απώτερος σκοπός είναι
να ενισχυθούν με φθηνότερα

κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις
οι εν Ελλάδι θυγατρικές.
Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2012 η Coca-Cola
3E είχε μεταφέρει τις γραμμές
παραγωγής από τα εργοστάσια
της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης
στα άλλα τρία εργοστάσια αναψυκτικών που έχει στην Ελλάδα
(Σχηματάρι, Βόλος, Ηράκλειο) σε
μια προσπάθεια να μειώσει τα
κόστη λειτουργίας.
Και αυτό γιατί λόγω της κρίσης

τα προϊόντα της εταιρείας από
το 2010 και μετά εμφανίζουν διψήφια πτώση των πωλήσεων
κατ’ έτος. Τότε περίπου 50 εργαζόμενοι είχαν απολυθεί. Στο
μακρινό 2006 η Coca-Cola 3E
είχε διακόψει και τη λειτουργία
του εργοστασίου στην Αθήνα.
Επίσης τον Σεπτέμβριο του
2013 η Coca-Cola εκχώρησε σε
τρίτους τη διακίνηση των προϊόντων της στη Θεσσαλονίκη,
ακολουθώντας το μοντέλο που

εφαρμόζει εδώ και χρόνια στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Για τον λόγο αυτόν διέκοψε
τη συνεργασία της με 33 εργαζομένους που δούλευαν στο
τμήμα διανομής του εργοστασίου
της Θεσσαλονίκης.
Η διοίκηση είχε προτείνει στους
εργαζομένους να αναλάβουν αυτοί τη διανομή των προϊόντων
συστήνοντας ιδιωτική επιχείρηση
και η Coca-Cola θα χρηματοδοτούσε αυτή την προσπάθεια κα-

λύπτοντας τα έξοδα σύστασης
της εταιρείας, θα εκχωρούσε τα
ιδιόκτητα φορτηγά της και θα
προχωρούσε στην υπογραφή
τριετών και πενταετών εγγυημένων συμβολαίων συνεργασίας.
Η πρόταση, σύμφωνα με την
εταιρεία, δεν βρήκε ανταπόκριση.
Σήμερα στη Θεσσαλονίκη απασχολούνται περί τα 200 άτομα
στις αποθήκες, στις πωλήσεις
και σε άλλα υποστηρικτικά τμήματα.

